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1. UVOD
Občine ustanoviteljice so v Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana«
(Uradni list RS, št. 32/2010) med drugim določile delovno področje, notranjo organizacijo,
vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo. Skupna uprava opravlja
upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer naloge občinske
inšpekcije. Svoje naloge opravlja v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin
ustanoviteljic. Pooblaščene uradne osebe medobčinske inšpekcije vodijo inšpekcijske in
prekrškovne postopke.
Na področju inšpekcijskega nadzora so bile aktivnosti večinoma usmerjene na ravnanje s
komunalnimi odpadki, odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda in vzdrževanje
čistoče na javnih površinah in vzdrževanje stavbnih zemljišč ter na preglednost cestnih
priključkov in posegi v varovalni pas ceste.
V letu 2018 so aktivnosti sledile in v večji meri po obsegu in vsebini izpolnile naloge zadane
v Letnem delovnem načrtu.
Naloge, pristojnosti in delovne postopke inšpektorata določajo naslednji zakoni in
podzakonski akti ter predpisi posameznih občin ustanoviteljic MI:
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/07-ZIN-UPB1 in 40/14-ZIN-B),
- Zakon o prekrških (Ur. list RS, št. 29/11 ZP-1-UPB8, 21/13-ZP-1H, 111/13-ZP-1I in 32/16ZP-1J),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 ZUP-UPB2, z vsemi
nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUP),
- Zakon o cestah ( Ur. list RS, št. 109/10-ZCes-1, 48/12-ZCes-1A in 46/15-ZCes-1B),
- Zakon o varstvu okolja,
- Odloki občin ustanoviteljic.
V letu 2018 sta v organu skupne občinske uprave zaposleni dve osebi, inšpektorica in
strokovna sodelavka. Zaposleni sta se tudi v letu 2018 udeležili strokovnih izobraževanj in
izpopolnjevanj s področja sprememb zakonodaje, novosti s področja rokovanja s tehničnimi
delovnimi sredstvi, s področja prometne varnosti in s področja gradbene zakonodaje. Prav
tako je bilo opravljeno izobraževanje v neverbalni komunikaciji in inšpekcijskem nadzoru.
Udeležili smo se tudi izobraževanja na področju varnosti otroških igrišč in Uredbe o
razvrščanju objektov.
Medobčinski inšpektorat ima v uporabi eno vozilo. Vozilo je že starejše (14 let), zato bi bilo
potrebno planirati nakup novega vozila.
Poleg odgovarjanja na vprašanja občanom in občinskim svetom občine, so se izdelovala
poročila o delu za posamezno občino ustanoviteljico in predstavitev poročila županom občin
ustanoviteljic. Medobčinska inšpekcija je v občinskih medijih mesečno opozarjala na
nevarnosti in na nepravilnosti v posameznih občinah.
Poročilo za leto 2018 je razdeljeno v splošni opis izvedenih aktivnosti in s prikazanimi
statističnimi podatki po področjih za posamezno občino.
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2. INŠPEKCIJSKI NADZOR
Tako kot v preteklem obdobju je inšpekcija prioritetno obravnavala prijave in pritožbe
občanov in drugih oseb javnega in zasebnega prava, vendar pa učinki inšpekcijskih ukrepov,
zaradi različnih vzrokov, predvsem pa zaradi nepristojnosti, vedno in v celoti niso
zadovoljevali prijaviteljev.
Inšpekcija se je pri svojem delu posluževala najrazličnejših načinov ugotavljanja dejanskega
stanja v posameznih konkretnih zadevah. To pa je v praksi zahtevalo dobro sodelovanje s
policijo in drugimi inšpekcijskimi službami ter upravnimi enotami, kakor tudi z drugimi
državnimi in občinskimi organi, krajevnimi skupnostmi, v različnih fazah inšpekcijskih
postopkov. Izvedeni sta bili skupni akciji z izvajalcem gospodarske javne službe zbiranja in
odvoza komunalnih odpadkov na področju sortiranja odpadkov v zabojnikih za ostale
odpadke in na ekološkem otoku.
Skladno z določili Zakona o inšpekcijskem nadzoru je inšpektorat odgovarjal na pisna
vprašanja posameznikov, podjetij in institucij, ki so se nanašala na delovanje inšpekcije in
preko medijev obveščal javnost o ugotovljenih nepravilnostih ter o posledicah kršitev
zakonov in drugih predpisov. Gre za oblike preventivnega delovanja s ciljem zagotovitve
spoštovanja predpisov.
2.1. OBČINA BELTINCI
Inšpektorat je na področju Občine Beltinci skupno vodil 245 inšpekcijskih postopkov in 11
prekrškovnih postopkov. Izdanih je bilo 155 zapisnikov z izrečenim opozorilom, 56
ureditvenih odločb, 31 sklepov o dovolitvi upravne izvršbe, 1 sklep o denarni kazni. 8 zadev
je bilo odstopljenih v pristojno reševanje drugim inšpekcijskim službam, za 6 zadev nismo
bili pristojni za reševanje, v 3 primerih nepravilnosti nisi bile ugotovljene.
Največ obravnavanih zadev je bilo na področju ravnanja z odpadno vodo in sicer obvezni
priklopi na izgrajeno kanalizacijsko omrežje (87 zadev). V letu 2018 smo nadaljevali že
začete postopke v letu 2015, 2016 in 2017.
Ravnanje z odpadki je področje, na katerem smo obravnavali 64 zadev. Največ odločb smo
izdali fizičnim osebam, ki niso ravnale z odpadki v skladu z zakonodajo; niso bili vključeni v
organizirani odvoz odpadkov, odvrženi odpadki v naravi, kurjenje komunalnih odpadkov,
nesortirani odpadki. Divja odlagališča se še vedno pojavljajo, kar nas skrbi, saj imajo
prebivalci vse možnosti brezplačne predaje sortiranih odpadkov na izvoru nastanka.
Na področju nadzora občinskih cest (obravnavanih 54 zadev) je največ ugotovljenih kršitev
zaradi ovir v cestnem svetu in posegov v varovalni pas ceste brez soglasja upravljavca ceste.
V devetih primerih so lastniki nepremičnin ob cesti nameščali na streho snegobrane in
žlebove. V štirih primerih so bile izdane ureditvene odločbe zaradi nepreglednosti cestnih
priključkov in križišč.
12 obravnavanih zadev je bilo na področju vzdrževanja stavbnih zemljišč. Opažamo, da
lastniki večine nevzdrževanih zemljišč živijo v tujini ali v drugih krajih Slovenije ali so
solastniki zemljišč v sporu in nobeden ne vzdržuje zemljišča. V enem primeru smo se
povezali s pristojnimi organi, da so postopke prodaje čimprej izvedli.
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Zaradi nepristojnosti je bilo 8 prijav poslanih državnim inšpekcijam v pristojno reševanje, kot
so Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo ter Inšpektorat RS za
infrastrukturo.
V šestih zadevah naš organ ni bil pristojen za ukrepanje- ni upravna zadeva.
V treh primerih pa nepravilnosti niso bile ugotovljene.
Pri opravljenih nadzorih otroških igrišč na javnih površinah je bilo ugotovljeno, da so v večini
varna za uporabo. Ugotovljene pomanjkljivosti pa so oz. še bodo odpravljene. Na petih
otroških igriščih bodo postavljene opozorilne table.
Psi se še vedno sprehajajo na javnih površinah brez povodca in brez spremstva skrbnika.
Iztrebki psov ostanejo na cesti, pločniku in na šolskem igrišču, čeprav bi le-te moral skrbnik
živali takoj očistiti. Na sprehod hišnega ljubljenčka mora sprehajalec vzeti vrečko v katero
pospravi pasje iztrebke in zaprto vrečko odloži v koš za ostale odpadke.
V tabeli 1 so prikazane obravnavane zadeve po področjih in po krajih - SAMO
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

IŽAKOVCI

DOKLEŽOVJE
1

12

4

4

4

19

2

54

15

6

18

15

17

9

87

6

5

11

3

10

4

64

1

1

8

1

2. CESTE

14

6

1

3. RAVNANJE Z ODPADNO VODO

4

3

4. RAVNANJE Z ODPADKI
5. ODSTOP ZADEVE
DRUGIM INŠP. SLUŽBAM

15

10

6. PITNA VODA

1

7. OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE

1

8. NI UPRAVNA ZADEVANepristojnost
9. NEPRAVILNOSTI NISO
UGOTOVLJENE

1

5

1

SKUPAJ

MELINCI

1

4

GANČANI

1

1. NEVZDRŽEVANO ZEMLJIŠČE

LIPOVCI

4

LIPA

BELTINCI

OPIS PODROČJA DELA

BRATONCI

Tabela 1; OBČINA BELTINCI - Inšpekcijski postopki po področjih

1

2

1
1
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1

3

3

6

1

3
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10. OTROŠKA IGRIŠČA

2
SKUPAJ

47

2
20

24

16

41

24

50

2

6

23

245

Predstavnica Medobčinskega inšpektorata je sodelovala na varnostnih sosvetih občine, s
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in pri pripravi občinskih odlokov.
Poleg zgoraj navedenih zadev je inšpektorat:
- odgovarjal na vprašanja občanov, občinskih svetnikov, medijev,
- v občinskih medijih opozarjal o nepravilnih ravnanjih,
- opozarjal upravljavca in vzdrževalca občinskih cest na nepravilnosti in pomanjkljivosti,
- nadziral vzdrževanja javnih zelenih površin in onesnaženost le-teh,
- opravljal nadzor in opozarjal na nepravilnosti na javnih otroških igriščih,
- bil obveščan o zapuščenih živalih (psi, mačke),
- ter opravljal druge naloge po naročilu nadrejenih.
2.2. OBČINA ČRENŠOVCI
Inšpektorat je na področju Občine Črenšovci skupno vodil 70 inšpekcijskih postopkov in 4
prekrškovne postopke. Izdanih je bilo 57 zapisnikov s pozivom k izjavi in opozorilom, 2
odločbi, 5 sklepov o dovolitvi upravne izvršbe, 3 sklepe o denarni kazni. Ena zadeva ni bila
upravna in 4 zadeve so bile odstopljene v pristojno reševanje drugim inšpekcijam, pri enem
inšpekcijskem pregledu pa nepravilnosti niso bile ugotovljene. 15 denarnih kazni in plačilnih
nalogov je bilo poslanih v izterjavo na FURS.
Največ obravnavanih zadev je bilo na področju ravnanja z odpadno vodo, 20 zadev. Sem
štejemo obvezne priklope na kanalizacijsko omrežje in izpuščanje odpadne vode po površini.
24 % vseh zadev (17) je bilo obravnavanih na področju nevzdrževanih zemljišč.
Odgovorni za vzdrževanje zemljišč in zgradb so lastniki, najemniki in uporabniki zgradb ter
zemljišč, in so dolžni poskrbeti, da so te nepremičnine in zemljišča vzdrževana in urejena.
Ugotavljamo, da so nevzdrževana zemljišča tista katerih lastniki živijo v tujini ali v drugih
krajih Slovenije.
Obravnavanih je bilo16 zadev s področja ravnanja z odpadki; vključitev v organizirani odvoz
odpadkov-nabava zabojnika ali vrečk, kurjenje odpadkov, nepravilno sortiranje odpadkov na
izvoru.
Nova manjša divja odlagališča v naravnem okolju (v obcestnih jarkih in obronkih gozdov), se
še vedno pojavljajo. Med odvrženimi odpadki so predvsem oblačila in zavržena ohišja
elektronike. Precej je odvrženih bioloških odpadkov ter zelenega vrtnega odreza in pokošene
trave. Vsako gospodinjstvo mora s to vrsto odpadkov ravnati tako, da jih odlaga v kompostnik
ali v rjavi zabojnik za biološke odpadke. Večja količina vrtnega obreza se lahko brezplačno
preda v CERO v Puconce.
Na področju nadzora občinskih cest, 11 zadev, je največ ugotovljenih kršitev zaradi vegetacije
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na zemljiščih ob cesti, ki ni bila urejena in je segala v cestno telo, zaradi česar je zmanjševala
njeno preglednost oziroma ogrožala, ovirala ali zmanjševala varnost prometa na njej, zaradi
posegov v varovalni pas občinskih cest in nepreglednosti cestnih priključkov in križišč.
Zaradi nepristojnosti so bile 4 prijave poslane državnim inšpekcijam v pristojno reševanje.
Največ zaradi nezatiranja alergene ambrozije, sledi ravnanje z gradbenimi odpadki,
nevzdrževana kmetijska zemljišča in odmetavanja poginulih živali.
V tabeli 2 so prikazane obravnavane zadeve po področjih in po krajih:
Tabela 2; OBČINA ČRENŠOVCI - Inšpekcijski postopki po področjih
PODROČJE

ČREN.

1.RAVNANJE
ODPADKI

SREDNJA
BISTRIC
A

DOLNJA
BISTRIC
A

GORNJA
BISTRIC
A

SKUPAJ

3

1

4

8

16

4

11

4

7

20

4

7

17

1

1

4

1

2

28

70

TRNJE

Z

2.CESTE
3.RAVNANJE
ODPADNO VODO

ŽIŽKI

3

1

2

1

3

2

2

2

Z

4.NEVZDRŽEVANA
ZEMLJIŠČA

4

5.ODSTOP ZADEVE
6.NI
UPRAVNA
ZADEVA

1

SKUPAJ

11

2
1
1
3

10

5

13

Poleg zgoraj navedenih zadev je inšpektorat:
- odgovarjal na vprašanja občanov, občinskih svetnikov,
- opozarjal o nepravilnih ravnanjih na internih medijih,
- opozarjal upravljavca in vzdrževalca občinskih cest na nepravilnosti in pomanjkljivosti,
- nadziral vzdrževanja javnih površin, onesnaženost le-teh,
- ter opravlja druge naloge po naročilu pristojnih.
2.3. OBČINA TURNIŠČE
Na območju Občine Turnišče je inšpektorat obravnaval 54 inšpekcijskih zadev in dva
prekrškovna postopka. Izdanih je bilo 46 zapisnikov z opozorilom, tri ureditvene odločbe,
trije sklepi o dovolitvi upravne izvršbe, 3 denarne kazni in ena odločba o prekršku z izrečeno
globo. V prisilno izterjavo glob, denarnih kazni in taks je bilo poslanih pet odločb.
Največ zadev je bilo obravnavanih na področju ravnanja z odpadki (23 zadev), kar predstavlja
predvsem obveznost vključenosti v organizirani odvoz odpadkov, odpadki v naravi, sortiranje
odpadkov ter kurjenje odpadkov.
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Še vedno se pojavljajo nevzdrževana stavbna zemljišča (11 zadev). Med zavezanci je lastnik
zemljišča, ki je bil v postopku že v preteklih letih. Zaradi tega je bil uvedeni tudi prekrškovni
postopek.
Sledi področje cest (10 zadev), predvsem na nepreglednosti križišč in cestnih priključkov,
odvajanja padavinskih voda na cesto, ovir v cestnem svetu ter posegi v varovalni pas ceste.
Psi se še vedno sprehajajo na javnih površinah brez povodca in brez spremstva skrbnika.
Iztrebki psov ostanejo na cesti, pločniku, čeprav bi le-te moral skrbnik živali takoj očistiti. Na
sprehod hišnega ljubljenčka mora sprehajalec vzeti vrečko v katero pospravi pasje iztrebke in
zaprto vrečko odloži v koš za ostale odpadke.
Zaradi nepristojnosti je bilo 7 prijav poslanih državnim organom v pristojno reševanje. Največ
zaradi psov, ki se brez nadzora sprehajajo po javnih površinah, zanemarjanja domačih živali,
nevzdrževanih kmetijskih zemljišč in odmetavanja poginulih živali.
V tabeli 3 so prikazane obravnavane zadeve po področjih in po krajih- SAMO
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI.

SKUPAJ

NEDELICA

GOMILICA

TURNIŠČE

OPIS PODROČJA DELA

RENKOVCI

Tabela 3; OBČINA TURNIŠČE - Inšpekcijski postopki po področjih

1. NEVZDRŽEVANO ZEMLJIŠČE

7

3

1

11

2. CESTE

8

1

1

10

3. RAVNANJE Z ODPADNO VODO

1

2

3

4. RAVNANJE Z ODPADKI
5. ODSTOP ZADEVE
DRUGIM INŠP. SLUŽBAM

10

5

6

2

4

1

28

13

11

SKUPAJ

2

23
7

2

54

Inšpektorat je poleg navedenih zadev, opravljal še:
-

preko lokalnih medijev in časopisov mesečno opozarjal občane na prepovedana
ravnanja,
opozarjal upravljavca in vzdrževalca občinskih cest na nepravilnosti in
pomanjkljivosti,
odgovarjal na vprašanja občanov, občinskih svetnikov,
nadzor nad onesnaženostjo javnih površin,
kontakt pri najdbi zapuščene živali (pes, mačka)
sodeloval pri drugih ogledih in sestankih
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-

ter opravlja druge naloge po naročilu nadrejenih.
2.4. OBČINA ODRANCI

Inšpektorat je na področju Občine Odranci skupno vodil 164 inšpekcijskih postopkov in 7
prekrškovnih postopkov. Večinoma so inšpekcijski zavezanci nepravilnosti odpravili v roku,
ki jim ga je v zapisniku določil inšpektor. Izdane so bile 3 ureditvene odločbe, 3 sklepi o
dovolitvi upravne izvršbe, en sklep o denarni kazni ter 152 zapisnikov z opozorilom. Trije
plačilni nalogi so bili poslani v prisilno izterjavo.
Največ obravnavanih zadev je bilo na področju nadzora občinskih cest (149 zadev), ko so bile
ugotovljene nepravilnosti zaradi vegetacije na zemljiščih ob cesti, ki je segala v cestni svet in
ovirala ter zmanjševala varnost prometa na njej, zaradi nepreglednosti cestnega priključka in
odtekanja odpadnih voda na občinsko cesto.
Sledijo zadeve na področju ravnanja z odpadki (9 zadev), ko so povzročitelji odpadkov morali
gospodinjstvo vključiti v organizirani odvoz odpadkov, očistiti odvržene odpadke v naravi in
prenehati s kurjenjem komunalnih odpadkov. V štirih primerih ni bilo možno ugotoviti
kršitelja, zato je odpadke odstranila občinska javna služba.
Na področju nevzdrževanih stavbnih zemljišč sta bili obravnavani dve zadevi. Odgovorni za
vzdrževanje zemljišč in zgradb so lastniki, najemniki in uporabniki zgradb ter zemljišč, in so
dolžni poskrbeti, da so te nepremičnine in zemljišča vzdrževana in urejena.
Štiri zadeve so bile odstopljene v pristojno reševanje državnim organom.
V tabeli 4 so prikazane obravnavane zadeve po področjih- SAMO INŠPEKCIJSKI
POSTOPKI.

ODRANCI

Tabela 4; OBČINA ODRANCI - Inšpekcijski postopki po področjih

OPIS PODROČJA DELA

1. NEVZDRŽEVANO ZEMLJIŠČE

2

2. CESTE

149

4. RAVNANJE Z ODPADKI
5. ODSTOP ZADEVE
DRUGIM INŠP. SLUŽBAM

9
4
SKUPAJ

164

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
Tel: (02) 541-35-64; Fax: (02) 541-35-70
E-mail: medobcinski.inspektorat@beltinci.si
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Inšpektorat je odgovarjal na vprašanja občanov, obveščal upravljavca cest o poškodbah in
nepravilnostih, v medijih obveščal in opozarjal o nedovoljenih ravnanjih.
2.5. OBČINA VELIKA POLANA
Inšpektorat je na območju Občine Velika Polana vodil 18 inšpekcijskih postopkov. Izdanih je
bilo 12 zapisnikov z opozorili in 6 ureditvenih odločb.
Največ je bilo obravnav zadev na področju cest (11) kot so ovire v cestnem svetu- veje in
suha drevesa ob cesti ali nad cesto.
6 zadev je bilo obravnavanih na področju ravnanja z odpadki- vključitev v organizirani odvoz
odpadkov, odvrženi odpadki v naravi.
Ena zadeva je bila odstopljena v pristojno reševanje državnim organom.
V tabeli 5 so prikazane obravnavane zadeve po področjih in po krajih - SAMO
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI.

SKUPAJ

MALA
POLANA

OPIS PODROČJA DELA

BREZOVICA

VELIKA
POLANA

Tabela 5; OBČINA VELIKA POLANA - Inšpekcijski postopki po področjih

1. CESTE

3

1

1

11

2. RAVNANJE Z ODPADKI
3. ODSTOP ZADEVE
DRUGIM INŠP. SLUŽBAM

4

1

7

6

1
SKUPAJ

7

3

1
8

18

Poleg zgoraj navedenih zadev je inšpektorat:
- odgovarjal na vprašanja in dopise občanov,
- opozarjal upravljavca in vzdrževalca občinskih cest na nepravilnosti in pomanjkljivosti,
- sodeloval pri drugih ogledih in sestankih
- ter opravljal druge naloge po naročilu nadrejenih.
2.6. OBČINA BELTINCI, ČRENŠOVCI, TURNIŠČE, ODRANCI, V.
POLANA
Medobčinski inšpektorat je v letu 2018 obravnaval skupaj 551 inšpekcijskih in 24
prekrškovnih postopkov, skupaj 575 postopkov.
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
Tel: (02) 541-35-64; Fax: (02) 541-35-70
E-mail: medobcinski.inspektorat@beltinci.si
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V tabeli 6 so prikazane obravnavane zadeve po področjih in po občinah- SAMO
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI.

SKUPAJ

VELIKA
POLANA

ODRANCI

OPIS PODROČJA DELA

TURNIŠČE

BELTINCI

ČRENŠOVCI

Tabela 6; VSE OBČINE - Inšpekcijski postopki po področjih

1. NEVZDRŽEVANO ZEMLJIŠČE

12

17

11

2

2. CESTE

54

11

10

149

3. RAVNANJE Z ODPADNO VODO

87

20

3

4. RAVNANJE Z ODPADKI
5. ODSTOP ZADEVE
DRUGIM INŠP. SLUŽBAM

64

16

23

9

6

118

8

4

7

4

1

24

6. PITNA VODA

2

2

7. OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE

3

3

8. OTROŠKA IGRIŠČA

6

6

9. NI UPRAVNA ZADEVA

6

10. NEPRAVILNOSTI NISO UGOTOVLJENE

3

SKUPAJ

245

42
11

235
110

2

8
3

70

54

164

18

551

2.7.SLIKOVNI PRIKAZ OBRAVNAVANIH NEPRAVILNOSTI

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
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Slika 1;Komunalni odpadki v naravi

Slika 2; Nevzdrževano zemljišče

Slika 3; Poseg v občinsko cesto

Slika 4; Poškodba občinske ceste

Slika 5; Poškodba mostu

Slika 6; Poseg v cestni svet-preorani jarek in cesta

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
Tel: (02) 541-35-64; Fax: (02) 541-35-70
E-mail: medobcinski.inspektorat@beltinci.si
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Slika 7; Ovira v cestnem svetu

Slika 9; Nepregledni cestni priključek

Slika 11; Odloženi odpadki izven zabojnikov

Slika 8; Ovire v cestnem svetu

Slika 10; Odpadki v naravi

Slika 12; Vrtni odrez in trava v naravi

3. PREKRŠKOVNI POSTOPKI
V letu 2018 je Medobčinski inšpektorat uvedel 24 prekrškovnih postopkov, od tega 11 v
Občini Beltinci, 4 v Občini Črenšovci, 2 v Občini Turnišče, 7 v Občini Odranci in nič v
Občini Velika Polana. Skupaj je bilo izrečenih 6.600,00 evrov kazni in 440 evrov sodnih
taks. Plačanih je bilo le 10,6 % izrečenih kazni v skupni višini 700,00 evrov in 89 %
izrečenih sodnih taks v višini 390 evrov.
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
Tel: (02) 541-35-64; Fax: (02) 541-35-70
E-mail: medobcinski.inspektorat@beltinci.si
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33 odločb je bilo poslanih v izvršbo pristojnemu organu za finance (izrečene kazni konec leta
2017 in leta 2018).
Največ prekrškov je bilo obravnavanih na področju cest in ravnanja z odpadki.
Neizterjane terjatve so posledica dejstva, da socialnih transferjev ni možno obremeniti z
izterjavo, prav tako FURS, ki izvaja prisilne izterjave, razen posegov na finančna sredstva
kršiteljev, drugih vrst izterjav ne izvaja, predvsem zaradi na eni strani kompleksnosti takšnih
postopkov ter na drugi nizkih terjatev. V mnogih primerih je zaznati revščino kršiteljev, ko ni
realno pričakovati plačila globe in drugih stroškov, saj ljudje nimajo sredstev, v mnogih
primerih so te okoliščine povezano še z boleznijo in starostjo kršiteljev. FURS v zadnjih letih
obvešča, da izvršbe ni možno izvršiti zaradi insolventnosti dolžnika, kar pomeni, da gre za
dalj časa plačilno nesposobnega dolžnika, kar v praksi zopet pomeni, da globe ni možno
izterjati.
V tabeli 7 so prikazane obravnavane zadeve po področjih in po občinah- SAMO
PREKRŠKOVNI POSTOPKI.

1. NEVZDRŽEVANO ZEMLJIŠČE

1

2. CESTE

4

3. RAVNANJE Z ODPADKI
4. NEDOV. RAVNANJE NA OBČINSKEM
ZEMLJIŠČU
5. OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE

2

SKUPAJ

SKUPAJ

ODRANCI

TURNIŠČE

BELTINCI

OPIS PODROČJA DELA

ČRENŠOVCI

Tabela 7; Prekrškovni postopki po področjih

1

1

2

7

3

12
5

2

2

3

3

11

4

2

7

24

Večkrat se inšpekciji očita, da ne opravlja svojih nalog in, da ne izvaja potrebnih postopkov in
ukrepov. Vendar pa je v odlokih opredeljeno precej ravnanj, ki po svoji naravi niso in ne
morejo biti prekršek ali pa so z drugimi državnimi predpisi že opredeljena kot protipravna ali
drugačna ravnanja katera se lahko rešujejo izključno v skladu s stvarnopravnim ali
obligacijskim zakonikom ali pa s kakšnim drugim predpisom, ki ga nadzira državna
inšpekcija.
Posledično takšna situacija pomeni, da občinski inšpektor ne bo mogel opraviti ali izvesti
določenih postopkov, ker tega po veljavni zakonodaji enostavno ne sme.
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
Tel: (02) 541-35-64; Fax: (02) 541-35-70
E-mail: medobcinski.inspektorat@beltinci.si
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4. ZAKLJUČEK
Pomemben del našega vsakdana je aktivno sodelovanje s strokovnimi službami občinske
uprave občine, Policijo, republiškimi inšpektorati, zainteresiranimi krajevnimi skupnostmi in
občani.
Trudili smo se podati vsaj osnovne informacije, odgovore, nasvete, usmeritve občanom, ki so
se na našo službo obračali z vprašanji iz različnih področij.
Na področjih dela medobčinske inšpekcije bo potrebno v letu 2019 nadaljevati z izvajanjem
poostrenih nadzorov nad nezakonitim odlaganjem odpadkov v naravi ter ustreznim
ločevanjem odpadkov, nadzirati oglaševanje in reklamiranje na javnih površinah, v skladu s
pristojnostmi opravljati nadzor na občinskih cestah za zagotovitev varnosti prometa, prav tako
na področju oskrbe s pitno vodo skrbeti za preprečevanje nezakonitih posegov in drugih
nepravilnosti, zagotavljanje priključitev stavb na javna kanalizacijska omrežja ter izvajanje
drugih nalog iz pristojnosti medobčinske inšpekcije.

Alenka Maroša, inšpektorica
in Petra Hozjan, strokovna sodelavka

Poslano:
1. Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci- župan Marko Virag
2. Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci – županja Vera Markoja
3. Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče- župan Borut Horvat
4. Občina Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci – župan Ivan Markoja
5. Občina Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 V. Polana- župan mag. Damijan
Jaklin
6. Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci- vodja SOU Slavko Petek
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