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1. UVOD
Medobčinski inšpektorat Občin Beltinci, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Velika Polana (v
nadaljevanju MI) je organ skupne občinske uprave, s sedežem v Občini Beltinci. Inšpektorat
izvaja inšpekcijski nadzor v občinah soustanoviteljicah na področjih, kjer jih za to
pooblaščajo veljavni predpisi.
Na področju inšpekcijskega nadzora so bile aktivnosti večinoma usmerjene na stanje
občinskih cest in javnih poti, ravnanje s komunalnimi odpadki, odvajanje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda in vzdrževanje čistoče na javnih površinah, oskrbe s pitno vodo
in vzdrževanje stavbnih zemljišč.
Temeljno vodilo inšpektorata je zagotavljanje skladnosti in spoštovanje predpisov na
navedenih področjih. V tem smislu potekajo inšpekcijski in prekrškovni postopki.
V letu 2016 so aktivnosti sledile in v večji meri po obsegu in vsebini izpolnile naloge zadane
v Letnem delovnem načrtu. Inšpektorat se je leta 2016 aktivno vključil v sodelovanje z
izvajalci javnih služb na področju vključevanja v organizirani odvoz komunalnih odpadkov,
priključevanja na kanalizacijo in javni vodovod.
Naloge, pristojnosti in delovne postopke Inšpektorata določajo naslednji zakoni
in predpisi:
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur.l. RS, št. 43/07 in 40/14-ZIN-B),
- Zakon o prekrških (Ur.l. RS, št. 29/11 ZP-UPB8, št. 21/13 , 111/13 in 32/16-ZP-1J),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06 ZUP-UPB2, z vsemi nadaljnjimi
spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUP),
- Zakon o cestah ( Ur.l.RS, št. 109/10, 48/12, 46/15-ZCes-1B),
- Zakon o varstvu okolja,
- Odloki občin ustanoviteljic.
Zaposleni sta se v letu 2016 udeležili strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj s področja
sprememb zakonodaje.
Poleg odgovarjanja na vprašanja občanom in občinskim svetom občine, so se izdelovala
poročila o delu za posamezno občino ustanoviteljico in predstavitev poročila županom občin.
Pripravljal se je zahtevek za sofinanciranje SOU, ki je bil dne 30.3.2016 posredovan na
Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo, ki ga je MJU tudi odobrilo.
Poročilo za leto 2016 je razdeljeno v splošni opis izvedenih aktivnosti in s prikazanimi
statističnimi podatki po področjih po posameznih občinah.
Medobčinski inšpektorat je v letu 2016 obravnaval 768 zadev, od tega je bilo izdanih 727
inšpekcijskih ureditvenih odločb in 41 prekrškovnih postopkov.
V nadaljevanju bodo v tabelah prikazani podatki po občinah in po obravnavanih področjih ter
posebej za inšpekcijske in posebej za prekrškovne postopke.
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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. Pri tem je potrebno poudariti, da občani in tudi potencialni
prijavitelji v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih velikokrat odklanjajo vsakršno
sodelovanje in še zlasti pričanje v postopkih dokazovanja posameznih protipravnih ravnanj.
Zato se je morala inšpekcija pri svojem delu posluževati 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.
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 471 inšpekcijskih postopkov, kar je
15 % več kot v letu 2015. Izdanih je bilo 443 ureditvenih odločb, 20 zadev je bilo
odstopljenih v pristojno reševanje drugim inšpekcijskim službam, dve zadevi nista bili
upravni, v šestih primerih nepravilnosti nisi bile ugotovljene. Največ obravnavanih zadev je
bilo na področju ravnanja z odpadno vodo in sicer obvezni priklopi na izgrajeno
kanalizacijsko omrežje (296 zadev), kar je 46% več kot v letu 2015. Nekaj postopkov v zvezi
s priključitvijo na kanalizacijsko omrežje se je nadaljevalo iz leta 2015.
Na področju nadzora občinskih cest (obravnavanih 67 zadev) je največ ugotovljenih kršitev
zaradi nepreglednosti križišč in cestnih priključkov, ovir in posegov v cestni svet brez
soglasja upravljavca ceste.
Ravnanje z odpadki je področje, na katerem smo obravnavali 56 zadev (4% več kot v letu
2015). Največ odločb smo izdali pravnim osebam, ki niso ravnale z odpadki v skladu z
zakonodajo; niso sortirali odpadkov na izvoru nastanka in niso imeli ustreznih zabojnikov.
Nova divja odlagališča se še vedno pojavljajo, kar nas skrbi, saj imajo prebivalci vse možnosti
brezplačne predaje sortiranih odpadkov od doma, na zbirnih mestih, v Zbirnem centru in 1x
letno še odvoz 2m³ kosovnih odpadkov od doma.
18 obravnavanih zadev je bilo na področju vzdrževanja stavbnih zemljišč. Opažamo, da
lastniki največ nevzdrževanih zemljišč živijo v tujini ali v drugih krajih Slovenije ali so
lastniki različne banke. Kljub prejetim ureditvenim odločbam, denarnim prisilitvam, nekateri
lastniki, zemljišč ne vzdržujejo, kar je zelo moteče za okolico. Zaradi navedenega je nekaj
postopkov odprtih že dve ali več let.
Zaradi nepristojnosti je bilo kar 20 prijav poslanih državnim inšpekcijam v pristojno
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reševanje, kar je 80% več kot l.2015). Največ odstopov je bilo poslanih na Inšpektorat RS za
okolje in prostor (14 zadev).
V tabeli 1 so prikazane obravnavane zadeve po področjih in po krajevnih skupnostih-SAMO
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

2

2. CESTE
3. RAVNANJE Z ODPADNO
VODO

18

4

1

32

4. RAVNANJE Z ODPADKI

8

6

5. ODSTOP ZADEVE
DRUGIM INŠP. SLUŽBAM

9

2

9

2

2

5

20

1

3

45

120

49

5

8

8

3

3

3

11

SKUPAJ

5

DOKLEŽOVJE

2

GANČANI

3

LIPOVCI

IŽAKOVCI

4

MELINCI

1. NEVZDRŽEVANO ZEMLJIŠČE

LIPA

BRATONCI

OPIS PODROČJA DELA

BELTINCI

TABELA 1:

18
7

67

49

296

8

56
20

6. RAVNANJE S PITNO VODO
7. OGLAŠEVANJE IN
PLAKATIRANJE

2
3

3

8. PSI NA JAVNI POVRŠINI

1

1

9. NEPRISTOJNOST
10. NEPRAVILNOSTI
UGOTOVLJENE

1

2

1

2

NISO

SKUPAJ

1
45

48

11

1

2

64

155

2
66

18

6
64

471

Poleg zgoraj navedenih zadev je inšpektorat:
- odgovarjal na vprašanja občanov, občinskih svetnikov, medijev,
- opozarjal o nepravilnih ravnanjih na internih mediji,
- opozarjal upravljavca in vzdrževalca občinskih cest na nepravilnosti in pomanjkljivosti,
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- nadziral vzdrževanja javnih površin, onesnaženost le-teh,
- opravljal nadzor in opozarjal na nepravilnosti na javnih otroškh igriščih,
- sodeloval s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu predvsem na področjih
strokovnih ocen stanja in predlaganja izboljšav (šolska avtobusna postajališča, prometna
signalizacija, ..),
- opozarjanje DRSI na nepravilnosti na področju državnih cest in kolesarskih stez
- ter opravlja druge naloge po naročilu župana.

2.2.OBČINA ČRENŠOVCI
Inšpektorat je na področju Občine Črenšovci skupno vodil 89 inšpekcijskih postopkov, kar je
57% več kot v letu 2015. Večinoma so inšpekcijski zavezanci nepravilnosti odpravili v roku,
ki jim ga je v zapisniku določil inšpektor. Izdanih je bilo 62 ureditvenih odločb, eno pisno
opozorilo, 5 zadev ni bilo upravnih in 21 zadev odstopljenih v pristojno reševanje drugim
inšpekcijam.
Največ obravnavanih zadev je bilo na področju nevzdrževanja stavbnih zemljišč (23 zadev),
kar je 260 % več kot v letu 2015. 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 ali pa je več solastnikov, ki se zaradi
medsebojnega nerazumevanja ne morejo dogovoriti o vzdrževanju.
Na področju nadzora občinskih cest (17 zadev) je največ ugotovljenih kršitev zaradi
vegetacije 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 ter zaradi posegov v varovalni pas občinskih cest. Naslednje pomembno področje
delovanja inšpekcije na področju cest je bilo izvajanja inšpekcijskega nadzora nad
vzdrževanjem in varstvom občinskih javnih cest in poti. Na tem področju inšpekcija
ugotavlja, da občine ne morejo zagotavljati izvajanja vzdrževalnih in drugih del na občinskih
cestah zaradi več različnih razlogov. Najpomembnejša pa sta relativno visoki standard
vzdrževanja po veljavnem Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in, zdaj že
kronično, pomanjkanje finančnih sredstev za izvajanje rednega vzdrževanja javnih cest v
predpisanem obsegu.
Na področju cest kaže omeniti sprejetje novega Pravilnika o prometnih signalizaciji in
prometni opremi na cestah (Ur. list RS, št. 99/2015), ki je začel veljati 20.12.2015, začne pa
se uporabljati v 6 mesecih od njegove uveljavitve – 6.7.2016. Za občine je pomembno
določilo 3. alineje 2.odstavka 79. člena pravilnika, ki določa, da je v dvanajstih mesecih od
začetka uporabe tega pravilnika (do 6.7.2017) potrebno odstraniti prometne znake I-6, I-7, I9, I-21, I-31, I-34, I-35, II-16, II-31, II-36, II-37, III-20, III-52, III-55, III-70, III-71, III-108,
III-109 in III-110 iz Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Najpozneje v desetih letih po uveljavitvi tega pravilnika, je potrebno uskladiti prometno
signalizacijo in prometno opremo v skladu z novim pravilnikom.
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki in vključevanjem vedno novih zavezancev v
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sistem ravnanja z odpadki, inšpekcija ugotavlja, da na območjih, kjer so bili v preteklem
obdobju izvedeni potrebni postopki vključevanja gospodinjstev v sistem ravnanja z odpadki,
pobiranje komunalnih odpadkov, kljub spreminjanju in uvedbi različnih konceptov zbiranja
komunalnih odpadkov poteka na zadovoljivem nivoju. Nova divja odlagališča se v naravnem
okolju sicer še vedno pojavljajo vendar se njihovo število iz leta v leto v zmanjšuje. Večji
problem predstavlja ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, zlasti pri večstanovanjskih
zgradbah. Na tem področju je bilo izdanih 15 ureditvenih odločb. Pogosto se še vedno
pojavlja kurjenje komunalnih odpadkov v naravi, pa čeprav smo o škodljivosti za zdravje in
zakonski prepovedi, že večkrat pisno opozarjali gospodinjstva.
Na področju ravnanja s komunalno odpadno vodo so bile aktivnosti usmerjene v nadzor nad
nepriključenimi stanovanjskimi objekti na kanalizacijsko omrežje. Izdanih je bilo 7
ureditvenih odločb.
Pritožb, v zvezi s pasjimi iztrebki na pločnikih in cestah, je vedno več. Lastniki hišnih
ljubljenčkov ne očistijo iztrebkov iz javnih površinah, čeprav bi jih morali. Pomembno je, da
poznamo lastnika psa, saj bomo le tako lahko opozorili ali sankcionirali vse tiste, ki kršijo
zakonska določila. 17. člen Odloka o javnem redu in miru določa, da je lastnik oziroma
vodnik živali dolžan počistiti iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni
pribor in vrečko za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu. Lastnik
oziroma vodnik psa je v urbanem okolju dolžan iztrebke počistiti v vrečko, ki jo doma odloži
v zabojnik za ostale odpadke.
Zaradi nepristojnosti je bilo kar 21 prijav poslanih državnim inšpekcijam v pristojno
reševanje. Največ zaradi nezatiranja alergene ambrozije, sledi ravnanje z gradbenimi odpadki,
nevzdrževanimi kmetijskimi zemljišči in nepreglednosti na državni cesti.
V tabeli 2 so prikazane obravnavane zadeve po področjih in po krajih- SAMO
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI.

2. CESTE
3. RAVNANJE Z ODPADNO
VODO

1

4. RAVNANJE Z ODPADKI

5

5. ODSTOP ZADEVE
DRUGIM INŠP. SLUŽBAM

7

4

6

23

6

17

5
4

3

6

SKUPAJ

SREDNJA
BISTRICA

TRNJE

DOLNJA
BISTRICA

8

GORNJA
BISTRICA

1. NEVZDRŽEVANO ZEMLJIŠČE

ŽIŽKI

OPIS PODROČJA DELA

ČRENŠOVCI

TABELA 2:

1

6

7

2

1

4

15

3

3

4
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6. PSI NA JAVNI POVRŠINI
7. NI UPRAVNA ZADEVA
8. NEPRAVILNOSTI NISO
UGOTOVLJENE
SKUPAJ

1
1

1

1

1
1

1
22

8

4
1

17

5

20

17

89

Poleg zgoraj navedenih zadev je inšpektorat:
- odgovarjal na vprašanja občanov, občinskih svetnikov,
- opozarjal o nepravilnih ravnanjih na internih mediji,
- opozarjal upravljavca in vzdrževalca občinskih cest na nepravilnosti in pomanjkljivosti,
- nadziral vzdrževanja javnih površin, onesnaženost le-teh,
- ter opravlja druge naloge po naročilu župana.

2.3. OBČINA TURNIŠČE
Na območju Občine Turnišče je inšpektorat obravnaval 99 inšpekcijskih zadev (25% manj kot
l.2015)*. Največ zadev je bilo obravnavanih na področju cest (61 zadev), predvsem na
nepreglednosti križišč in cestnih priključkov, odvajanja padavinskih voda na cesto ter ovir v
cestnem svetu.
Sledi področje ravnanja z odpadki (11 zadev), kar predstavlja predvsem obveznost
vključenosti v organizirani odvoz odpadkov in odvrženi odpadki v naravi.
Še vedno se pojavljajo nevzdrževana stavbna zemljišča (4 zadeve). Med zavezanci so lastniki
zemljišč, ki so bili v postopku že v preteklih letih. Zaradi tega so bili uvedeni tudi prekrškovni
postopki.
Psi se še vedno sprehajajo na javnih površinah brez povodca in brez spremstva skrbnika.
Iztrebki psov ostanejo na cesti ali 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. Pet skrbnikov živali je bilo opozorjenih o
nedovoljenem ravnanju.
Zaradi nepristojnosti je bilo 8 prijav poslanih državnim inšpekcijam v pristojno reševanje.
Največ zaradi nezatiranja alergene ambrozije, nevzdrževanimi kmetijskimi zemljišči in
odvajanja padavinskih voda na državno cesto.
*V letu 2015 je bilo obravnavanih 25% več zadev (132 zadev), ker je v Inšpektoratu pol leta
ena oseba opravljala volontersko pripravništvo.
V tabeli 3 so prikazane obravnavane zadeve po področjih in po krajih- SAMO
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
Tel: (02) 541-35-64; Fax: (02) 541-35-70
E-mail: medobcinski.inspektorat@beltinci.si

8

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN BELTINCI, ČRENŠOVCI, TURNIŠČE,
ODRANCI IN VELIKA POLANA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI.

1. NEVZDRŽEVANO ZEMLJIŠČE

4

2. CESTE

37

3. RAVNANJE Z ODPADNO VODO

1

4. RAVNANJE Z ODPADKI

6

5. ODSTOP ZADEVE
DRUGIM INŠP. SLUŽBAM

6

6. PSI NA JAVNI POVRŠINI

3

7. NEPRISTOJNOST
8.NEPRAVILNOSTI NISO
UGOTOVLJENE

1
1

9. OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE

1

SKUPAJ

60

SKUPAJ

RENKOVCI

NEDELICA

TURNIŠČE

OPIS PODROČJA DELA

GOMILICA

TABELA 3:

4
4

7

13

61

2

3

2

11

1

8

2

5

1

1

3

1

1

3

3
1

1
9

8

22

99

Inšpektorat je poleg navedenih zadev, opravljal še:
- preko lokalnih medijev in časopisov mesečno opozarjal občane na prepovedana
ravnanja,
- sodeloval s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na področju ustrezne
označitve šolskih avtobusnih postajališč, postavitve potrebne prometne signalizacije,
- opozarjal na nujnost postavitve opozorilnih in obvestilnih tabel na otroških igriščih in
pokopališčih,
- opozarjal upravljavca in vzdrževalca občinskih cest na nepravilnosti in
pomanjkljivosti,
- odgovarjal na vprašanja občanov, občinskih svetnikov,
- nadzor nad onesnaženostjo javnih površin,
- sodeloval pri drugih ogledih in sestankih
- ter opravlja druge naloge po naročilu županje.
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2.4.OBČINA ODRANCI
Inšpektorat je na področju Občine Odranci skupno vodil 37 inšpekcijskih postopkov, kar je
štirikrat več kot v letu 2015. Večinoma so inšpekcijski zavezanci nepravilnosti odpravili v
roku, ki jim ga je v zapisniku določil inšpektor. Izdanih je bilo 35 ureditvenih odločb in 2
zadevi odstopljeni v pristojno reševanje drugim inšpekcijam.
Največ obravnavanih zadev je bilo na področju ravnanja z odpadki (21 zadev), ko so
povzročitelji odpadkov morali gospodinjstvo vključiti v organizirani odvoz odpadkov ter
očistiti odvržene odpadke v naravi.
Na področju nadzora občinskih cest (9 zadev) je največ ugotovljenih kršitev zaradi vegetacije
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 ter zaradi
posegov v varovalni pas občinskih cest.
Naslednje pomembno področje je nevzdrževanje stavbnih zemljišč (4 zadeve). 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 ali
pa je več solastnikov, ki se zaradi medsebojnega nerazumevanja ne morejo dogovoriti o
vzdrževanju.
V tabeli 4 so prikazane obravnavane zadeve po področjih- SAMO INŠPEKCIJSKI
POSTOPKI.

OPIS PODROČJA DELA

ODRANCI

TABELA 4:

1. NEVZDRŽEVANO ZEMLJIŠČE

4

2. CESTE

9

3. RAVNANJE Z ODPADNO VODO

1

4. RAVNANJE Z ODPADKI

21

5. ODSTOP ZADEVE
DRUGIM INŠP. SLUŽBAM

2
SKUPAJ

37

Inšpektorat je odgovarjal na vprašanja občanov in jih preko medijev opozarjal na nepravilna
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
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ravnanja.
2.5.OBČINA VELIKA POLANA
Inšpektorat je na območju Občine Velika Polana vodil 31 inšpekcijskih postopkov. Največ je
bilo obravnav na področju cest (18) kot so ovire v cestnem svetu- veje in suha drevesa ob
cesti ali nad cesto, sem spadajo tudi onesnažene ceste.
Šest zadev je bilo obravnavanih na področju ravnanja z odpadki- vključitev v organizirani
odvoz odpadkov.
Na področju ravnanja z odpadno vodo so bile obravnavane tri zadeve.
Nevzdrževana stavbna zemljišča so bila obravnavana v treh primerih.
Ena zadeva je bila odstopljena v pristojno reševanje fitosanitarni inšpekciji.
V tabeli 5 so prikazane obravnavane zadeve po področjih in po krajih-- SAMO
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI.

1. NEVZDRŽEVANO ZEMLJIŠČE

3

2. CESTE

3

3. RAVNANJE Z ODPADNO VODO

3

4. RAVNANJE Z ODPADKI

5

5. ODSTOP ZADEVE
DRUGIM INŠP. SLUŽBAM

1
SKUPAJ

15

SKUPAJ

MALA
POLANA

BREZOVICA

OPIS PODROČJA DELA

VELIKA
POLANA

TABELA 5:

3
11

4

18
3

1

6
1

11

5

31

Poleg zgoraj navedenih zadev je inšpektorat:
- odgovarjal na vprašanja in dopise občanov,
- opozarjal o nepravilnih ravnanjih,
- opozarjal upravljavca in vzdrževalca občinskih cest na nepravilnosti in pomanjkljivosti,
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
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- ter opravlja druge naloge po naročilu župana.
V tabeli 6 so prikazane obravnavane zadeve po področjih in po občinah- SAMO
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI.

SKUPAJ

VELIKA
POLANA

ODRANCI

TURNIŠČE

BELTINCI

OPIS PODROČJA DELA

ČRENŠOVCI

TABELA 6:

1. NEVZDRŽEVANO ZEMLJIŠČE

18

23

4

4

3

52

2. CESTE

67

17

61

9

18

172

3. RAVNANJE Z ODPADNO VODO

296

7

3

1

3

310

4. RAVNANJE Z ODPADKI

56

15

11

21

6

109

5. ODSTOP ZADEVE
DRUGIM INŠP. SLUŽBAM

20

21

8

2

1

52

6. RAVNANJE S PITNO VODO
7. OGLAŠEVANJE IN
PLAKATIRANJE

2

8. PSI NA JAVNI POVRŠINI

1

9. NEPRISTOJNOST
10.
NEPRAVILNOSTI
UGOTOVLJENE

2

3

1

4

1

5

7

2

4

3

10

6

1

3

9

471

89

99

NISO

SKUPAJ

37

31

727

2.6.SLIKOVNI PRIKAZ OBRAVNAVANIH NEPRAVILNOSTI
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NEVZDRŽEVANO ZEMLJIŠČE

OVIRE V CESTNEM SVETU

KURJENJE KOMUNALNIH ODPADKOV

NEDOVOLJENI ODPADKI V ZABOJNIKU NA POKOP.

ONESNAŽENA CESTA

ONESNAŽENA JAVNA POT

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
Tel: (02) 541-35-64; Fax: (02) 541-35-70
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V NARAVO ODVRŽENI ODPADKI

VEJE- OVIRE V CESTNEM SVETU

ODPADNA VODA V JAREK

NEDOVOLJENO OGLAŠEVANJE

3. PREKRŠKOVNI POSTOPKI
V letu 2016 je Medobčinski inšpektorat uvedel 41 prekrškovnih postopkov, od tega 21 v
Občini Beltinci, 9 v Občini Črenšovci, 7 v Občini Turnišče, 1 v Občini Odranci in 3 v Občini
Velika Polana. V treh zadevah je bila vložena zahteva za sodno varstvo. Vročene so bile štiri
sodbe sodišč. Ena kazenska ovadba je bila zavrnjena kot neutemeljena. Skupaj je bilo
izrečenih 10 173,45 evrov kazni in 876 evrov sodnih taks. Plačanih je bilo 3 260 evrov glob
in 723 evrov sodnih taks. 12 odločb je bilo poslanih v izvršbo pristojnemu organu za finance.
Največ prekrškov je bilo obravnavanih na področju onesnaženih cest, ravnanja z odpadki in
nevzdrževanih zemljišč.
V tabeli 7 so prikazane obravnavane zadeve po področjih in po občinah- SAMO
PREKRŠKOVNI POSTOPKI.
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
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1. NEVZDRŽEVANO ZEMLJIŠČE

2

3

2

2. CESTE

6

5

4

3. RAVNANJE Z ODPADNO VODO

1

4. RAVNANJE Z ODPADKI

4

3
1

SKUPAJ

VELIKA
POLANA

ODRANCI

TURNIŠČE

BELTINCI

OPIS PODROČJA DELA

ČRENŠOVCI

TABELA 7:

10
16
1

1

1

6

5. ODSTOP ZADEVE
DRUGIM INŠP. SLUŽBAM
6. RAVNANJE S PITNO VODO
7. OGLAŠEVANJE IN
PLAKATIRANJE
SKUPAJ

2

2

6

6

21

9

7

1

3

41

Večkrat se namreč 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.

4. ZAKLJUČEK
Obseg in težavnost dela v Medobčinskem inšpektoratu se povečuje. Postopki so iz leta v leto
zahtevnejši. Posamezniki se vedno večkrat obračajo na nas z vprašanji, problemi ali prosijo le
za nasvet, preko telefona, po spletni pošti ali pa pridejo na sedež MI. Zaradi tega moramo
namenjati izobraževanju in izpopolnjevanju kadra vedno več časa saj se vprašanja ne tičejo
samo našega delovnega področja.
Pomemben del našega vsakdana je aktivno sodelovanje s strokovnimi službami občinske
uprave občine, Policijo, republiškimi inšpektorati, zainteresiranimi krajevnim skupnostmi in
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
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občani. Trudili smo se podati vsaj osnovne informacije, odgovore, nasvete, usmeritve…
Kršitve, za katere komunalna inšpekcija ni pristojna (gradnja in obnova objektov in naprav,
reja živali, vprašanja s področja lastninskih pravic, vožnja z motornimi vozili v naravnem
okolju, odlaganje zemljine, gradbenih odpadkov in salonitnih plošč v naravnem okolju, hrup v
naravnem okolju, emisije iz malih kurilnih naprav, odlaganje gnojevke na kmetijska
zemljišča…) smo skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku odstopili v
pristojno reševanje Inšpektoratu RS za okolje in prostor, Inšpektoratu RS za kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Inšpektoratu RS za ceste in Veterinarskemu inšpektoratu.
Komunalna inšpekcija s svojim delom zagotavlja, da pravni in fizični subjekti spoštujejo
predpise na področjih, na katerih izvaja inšpekcijski nadzor in tako skrbi za urejene razmere v
občinah. Tudi v prihodnje bomo pozornost namenili ozaveščanju ljudi in preventivnemu
delovanju na vseh področjih našega delovanja. Cilj inšpekcijskega nadzora bo tudi v bodoče
usmerjen predvsem k preprečevanju kršitev in čimprejšnjemu odpravljanju ugotovljenih
nepravilnosti.

Alenka Maroša, inšpektorica II
in Petra Cvetko, strokovna sodelavka

Poslano:
1. Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci- župan Milan Kerman
2. Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci – župan Anton Törnar
3. Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče- županja mag. Vesna
Jerala Zver
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
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