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UVOD

Spoštovani,
v skladu s 13. členom Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat občina Beltinci, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Velika Polana« vam posredujemo
Poročilo o opravljenem delu v letu 2015, ki smo ga opravili v vseh občinah ustanoviteljicah od
1.1.2015 do 31.12.2015.
Kot v preteklih letih tudi v letu 2015 ugotavljamo, da naš nadzor, ali zavezanci spoštujejo predpise iz
našega delovnega okvira, pokaže, da se razmere na tem področju izboljšujejo. Razlog za spoštovanje
predpisov je večja ozaveščenost ljudi, ki smo jo dosegli s pojavljanjem na terenu in z nadzorom po
posameznih področjih. Prav tako je razlog za odpravo nespoštovanja predpisov oz. za izboljšavo
stanja (recimo področje odpadkov, ravnanja z odpadnimi vodami, vzdrževanje zemljišč,…) dobro
sodelovanje z vsemi službami oz. organizacijami, tako z izvajalci gospodarskih javnih služb,
policijo, svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ostalimi inšpektorati,…
V poročilu so prikazani statistični podatki o delu v preteklem letu, predstavitev ter analiza dela na
posameznih področjih. Delo, ki ga opisujemo v tem poročilu, je opravila 1 inšpektorica in 1
strokovna sodelavka.
Tako kot preteklo leto tudi tokrat poudarjamo, da vsega, kar je značilno za delo Medobčinskega
inšpektorata oziroma kar je tako ali drugače vplivalo na njegovo delo, ni možno zajeti v tem
poročilu. V poročilu niso zajete tiste zadeve, pri katerih je bil opravljen ogled, a je bilo po
opravljenem ogledu ugotovljeno, da ne gre za zadevo, kjer bi ukrepali kot inšpekcijski organ (stvarno
pravne zadeve) in kjer smo se o rešitvi zadeve dogovorili takoj na kraju samem. V poročilu tudi ni
zavedeno delo inšpektorata v smislu preventive in svetovanja organom, obvestila in opozorila na
spletni strani občine in druga dela po naročilu nadrejenih. Prav tako niso zabeležene zadeve, kjer gre
za izključno svetovalno vlogo občanom.
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1.
INŠPEKCIJSKI NADZOR PO POSAMEZNIH PODROČJIH IN PO POSAMEZNIH
OBČINAH

V tabeli 1 so prikazane obravnavane zadeve, ko so za odpravo nepravilnosti bile izdane inšpekcijske
ureditvene odločbe. V šestih primerih ni prišlo do izvedbe naloženih obveznosti, zato so se postopki
nadaljevali do izdaje sklepa o denarni kazni. Podanih je bilo osem pritožb.

UREDITVENE
ODLOČBE
SKUPAJ

VELIKA
POLANA

ODRANCI

TURNIŠČE

ČRENŠOVCI

OPIS PODROČJA DELA

BELTINCI

Tabela 1:

1. NEVZDRŽEVANO ZEMLJIŠČE

19

9

10

0

1

39

2. CESTE

111

13

98

2

11

235

3. RAVNANJE Z ODPADNO
VODO

203

7

1

0

3

214

4. RAVNANJE Z ODPADKI

54

15

11

4

11

95

5. ODSTOP ZADEVE
DRUGIM INŠP. SLUŽBAM

11

7

10

3

0

31

6. RAVNANJE S PITNO VODO
7. PRODAJA BLAGA NA JAVNI
POVRŠINI
8. OGLAŠEVANJE IN
PLAKATIRANJE

8

8

2

2

1

1

9. ZAPUŠČENO VOZILO

1

1

10. PSI NA JAVNI POVRŠINI

2

2

11. ČIŠČ. BREŽIN VODOTOKA
SKUPAJ

410

51

132

2

9

5

5

32

634
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V nadaljevanju bomo opisali posamezna področja dela ter navedli najpogosteje ugotovljene
nepravilnosti.
1.1. RAVNANJA Z ODPADKI
Ravnanje z odpadki zajema:

-

Kurjenje odpadkov,
Nabava zabojnika ali vreč,
Odlaganje odpadkov v naravo

Pravne podlage za nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki so: Odlok o izvajanju GJS zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov na območju posameznih Občin ustanoviteljic, Zakon o varstvu
okolja (Ur.l. RS, št.39/2006, 70/2008 in 108/2009), Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur.l. RS, št. 39/2010).
Aktivnosti inšpekcije so v letu 2015 bile predvsem usmerjene na področje ravnanja s komunalnimi
odpadki.
Odmetavanje komunalnih odpadkov v naravo se še vedno pojavlja. Ugotovljenih je bilo več
kršiteljev, ki so morali odpadke pospraviti ter predati na odlagališče. Za odstranitev odvrženih
komunalnih odpadkov v obcestne jarke pa so poskrbele občine.
Kljub opozarjanju, da je kurjenje komunalnih odpadkov prepovedano, je bilo ugotovljeno, da
nekateri občani še vedno kurijo komunalne odpadke ter tako onesnažujejo zrak in zadimijo in
zasmradijo okolico.

1.2.NADZOR NAD OBČINSKIMI CESTAMI
Nadzor zajema:

-

Preglednost cestnih priključkov in cestnih krivin, pregledna berma,
Ovire v cestnem svetu,
Onesnažene ceste,
Dela v varovalnem pasu ceste brez soglasja (ograje, cestni priključki),
Zavarovanje del na cesti v času izvajanja del na cesti

Pravna podlaga za nadzor nad občinskimi cestami je Zakon o cestah (Ur.list RS, št. 109/2010 in
48/2012- ZCes-1) in Odlok o občinskih cestah v občinah.
Dela v varovalnem pasu ceste so se večinoma izvajala brez dovoljenja upravljavca ceste, občine.
Prav tako so se pogosto izvajala gradbena dela na cesti brez ustrezne prometne signalizacije. Največ
je bilo obravnavanih zadev na področju nepreglednih cestnih priključkov in cestnih krivin kakor tudi
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na področju odvajanja meteornih voda na cesto in nameščanju snegobranov na strehah zgradb, ki se
nahajajo ob cesti.
Javne ceste so bile pogosto onesnažene z zemljo, ker obdelovalci njiv in tudi izvajalci gradbenih del
na gradbiščih niso ceste očistili ob priliki onesnaženja.

1.3. NADZOR NAD RAVNANJEM Z ODPADNIMI KOMUNALNIMI VODAMI
Nadzor zajema:

-

Priključitev objektov na izgrajeno kanalizacijsko omrežje
Izlivanje komunalnih odpadnih voda v naravo

Pravna podlaga za nadzor je Odlok o odvajanju in češčenju odpadnih in padavinskih voda na
območju občin.
Aktivnosti so bile usmerjene v nadzor nad nepriključenimi stanovanjskimi objekti na izgrajeno javno
kanalizacijsko omrežje. Izdana so bila opozorila, ureditvene odločbe in nekaj sklepov o dovolitvi
upravne izvršbe.
Obravnavana je bila tudi zadeva v zvezi z nedovoljenim, brez soglasja, priklopljenim objektom na
kanalizacijsko omrežje.

1.4. NADZOR NAD VZDRŽEVANJEM ZEMLJIŠČ
Nadzor zajema:
- Vzdrževanje zemljišč na stavbnih zemljiščih
- Urejanje javnih površin
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.
Občani se s pritožbami nad nevzdrževanimi kmetijskimi zemljišči obračajo na MI, kateri ne sme
odločati o tej zadevi. Nadzor nad nevzdrževanimi kmetijskimi zemljišči izvaja kmetijska inšpekcija.

1.5. RAVNANJE S PITNO VODO
Nadzor zajema:
- uporaba pitne vode iz omrežja preko vgrajenega vodomera
- priklopi na omrežje mimo vodomera
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V letu 2015 smo začeli izvajati nadzor na področju ravnanja s pitno vodo, saj v večih primerih
obstajajo sumi o porabi pitne vode iz omrežja mimo vodomernega števca. V vseh opravljenih
nadzorih se je izkazalo, da so imela gospodinjstva porabo pitne vode speljano mimo vodomera.
Izdane so bile ureditvene odločbe.

1.6. PRODAJA BLAGA NA JAVNIH POVRŠINAH
Nadzor zajema:
- prodaja blaga brez soglasja občine in brez plačane občinske takse
Nadzor se vrši le v Občini Beltinci.

1.7. ZAPUŠČENO VOZILO NA JAVNI POVRŠINI
Lastniki vozil so bili opozorjeni s strani MI, da odstranijo neregistrirana in nevozna vozila iz javne
površine in iz travnika, kar so tudi storili. Sicer nadzor nad zapuščenimi vozili opravlja Inšpektorat
RS za okolje in prostor.

1.8. OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE
Nadzor zajema:

-

Nameščanje plakatov na oglasne table preko upravljavca plakatnih mest
Plačilo občinske takse za nameščeni plakat

Nadzor se izvaja v Občini Beltinci in Turnišče.

1.9. PSI NA JAVNI POVRŠINI
Vedno več je pritožb občanov nad pasjimi iztrebki, ki ležijo po pločnikih, bankinah in cesta. Po
prijavah lastnikov psov, ki se prosto sprehajajo po javnih površinah smo le-tem poslali obvestilo o
nedovoljenih ravnanjih in jih opozorili, da bomo v primeru neupoštevanja obvestila zadevo poslali
policiji, ki nadzira kršitve v zvezi z gibanjem psov brez nadzora in brez povodca na javnih površinah.
O obveznosti čiščenja pasjih iztrebkov iz javnih površin smo občane obveščali na spletnih straneh
občin, preko interne TV ter v občinskih glasilih.

1.10. ČIŠČENJE BREŽIN VODOTOKOV
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Zaradi zaraščenosti vodotoka in oteženem dostopu do struge vodotoka je bilo izdanih nekaj opozoril
lastnikom pribrežnih zemljišč, da so očistili podrastje in odstranili drevesa, ki so predstavljala oviro
pri izvajanju čiščenja struge vodotoka.

1.11. ODSTOP ZADEVE PRISTOJNIM INŠTITUCIJAM
Občani so na MI naslavljali pritožbe za obravnavo katerih inšpektorat ni pristojen. Zato je bilo kar 31
zadev poslanih v pristojno reševanje različnim inšpekcijskim službam; kmetijski, prometni, gradbeni,
okoljski, veterinarski in fitosanitarni inšpekciji pa tudi policiji.

1.12. DRUGO
Opravljenih je bilo precej ogledov na terenu, ko je bilo ugotovljeno, da o zadevi ne sme odločati MI.
V večini primerov so se zadeve lahko rešile le z zasebno tožbo. Sodelovali smo tudi na spomladanski
čistilni akciji, odgovarjali na vprašanja novinarjev, občinskih svetnikov, sodelovali z odbori in
komisijami občin ter SPV. Sproti smo opozarjali vzdrževalce cest na opažene nepravilnosti na
občinskih cestah, da so le te do sanacije ustrezno zavarovali. Prav tako smo opozarjali DRSI na
prometne nevarnosti katerim so izpostavljeni naši občani na državnih cestah in kolesarskih stezah. V
Občini Beltinci in Turnišče je bil opravljeni pregled igral na javnih površinah; podani so bili predlogi
za odpravo nepravilnosti v skrbi za večjo varnost otrok. Strokovna sodelavka je pridobila certifikat
za opravljanje strokovnih pregledov igral na javnih površinah, pa tudi v vrtcih.
MI vodi evidence obravnavanih inšpekcijskih zadev, evidenco prekrškovnih postopkov in izdeluje
poročila o opravljenem delu za posamezno občino ustanoviteljico. Inšpektorica se izobražuje na
področjih svojega dela, in spremlja novostmi v zakonodaji.

2.
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
Po Zakonu o prekrških, o prekrških odločajo prekrškovni organi (policija, carina, inšpektorati, nadzorniki) in
sodišča. Prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade ali odloka samoupravne lokalne

skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek. Glede na
določila Zakona o prekrških in Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat« je MI prekrškovni organ.

2.1. OBRAVNAVANI PREKRŠKOVNI POSTOPKI PO PODROČJIH
Kršitve so bile obravnavane na področjih, ki so prikazani v tabeli 2.
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Tabela 2:

Občina

Nevzdrže.
zemljišča

Ceste

Ravnanje z
odpadki

Ravnanje z
odpadno
vodo

Ravnanje s
pitno vodo

Oglaševanje in
plakatiranje

SKUPAJ

1

2

14

40

BELTINCI

1

6

16

ČRENŠOVCI

3

2

2

7

TURNIŠČE

2

5

2

9

1

1

ODRANCI
VELIKA
POLANA
SKUPAJ

2
6

13

21

2

3

2

14

59

Na podlagi ZP-1 je bilo v letu 2015 skupno začetih 59 postopkov o prekršku, ki so bili vsi uvedeni
po uradni dolžnosti. Izdane so bile odločbe o prekršku (opomini in izrečene globe) in plačilni
nalogi z izrečenimi globami. Globe plačilnih nalogov, ki so bile plačane v zakonitem roku, so bile
plačane polovice izrečenih glob. V 3 primerih so bile vložene zahteve za sodno varstvo, ki so bile
poslane na pristojno sodišče. V enem primeru pa je bila poslana zahteva za opravljanje nalog v
splošno korist namesto plačila globe, na sodišče.
Devet neplačanih glob je bilo poslanih v izvršbo na CURS.
V tabeli 3 so prikazane izrečene in plačane globe, denarne kazni in sodne takse po posameznih
občinah.

Tabela 3:

Izrečene in plačane globe, denarne kazni, sodne takse

BELTINCI
ČRENŠOVCI
ODRANCI
TURNIŠČE
VELIKA
POLANA
SKUPAJ

Izrečene globe,
Plačane globe,
Izrečene sodne Plačane sodne
denarne kazni (€) denarne kazni (€)
takse (€)
takse (€)
3650
1325
510
510
2560
1160
0
0
800
400
0
0
11200
3350
240
0

Poslano v
izvršbo na
CURS
(€)
1 000
240
0
4 500

500

250

0

0

0

18 710

6 485

750

510

5 740
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3.
NEPRAVILNOSTI PRIKAZANE S SLIKO
Prikaz nepravilnosti s fotografijami, ki so nastale na kraju inšpekcijskih pregledov:

NEVZDRŽEVANO ZEMLJIŠČE

ODPADKI NA JAVNI POVRŠINI

ODVRŽENI ODPADKI V OBCESTNI JAREK

ODPADKI ZUNAJ ZABOJNIKOV NA EKOL. OTOKU

ODVRŽENI ODPADKI V NARAVI

GRADBENI ODPADKI PRI ZAB. NA POKOPALIŠČU

NEPREGLEDNOST CESTNEGA PRIKLJUČKA NEPREGLEDNOST CESTNE KRIVINE

Stran 9 od 11

NEPREGL. C.PRIKLJUČEK ZARADI OBJEKTA

POSEGI V CESTNI SVET- BREŽINO JARKA

ONESNAŽENA CESTA Z ZEMLJO

OVIRE V CESTNEM SVETU

4.
ZAKLJUČEK
Obseg opravljenega dela v MI se je v zadnjih treh letih povečal, kar je posledica pomoči volonterske
pripravnice oz. strokovne sodelavke. Težavnost inšpekcijskega dela se povečuje; zaradi splošnega
stanja v družbi pogosteje prihaja do konfliktnih situacij. Poleg anonimnih groženj prihaja tudi do
odkritih groženj na kraju samem, na zaslišanjih in po telefonu.
Inšpekcijski in prekrškovni postopki so iz leta v leto zahtevnejši, veliko je administrativnega dela,
katerega je letos opravljala strokovna sodelavka, tako je inšpektorici ostalo več časa, ki ga je
namenila pripravam na postopke in terenskemu delu ter vodenju kompleksnejših inšpekcijskih in
prekrškovnih postopkov. Vedno več je tudi prijav raznih civilnih združenj in posameznikov, ki v
skrbi za okolje obveščajo MI o raznih kršitvah, ki pa se po uvedbi postopka pogosto izkažejo za med
sosedske spore. Priprava odgovorov nanje jemlje čas za delo pri reševanju nepravilnosti, ki dejansko
spadajo v pristojnost MI.
Vedno več beležimo primerov, ko zavezance oziroma kršitelje v inšpekcijskih postopkih ali v
prekrškovnih postopkih zastopajo odvetniki, zaradi česar se postopki praviloma podaljšujejo, od
pooblaščenih uradnih oseb pa zahtevajo več pravnega znanja. Kršitelji z vložitvijo pravnih sredstev v
prekrškovnih postopkih računajo na zastaranje, da bi se tako izognili sankciji. Pomembno je, da so
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pritožbe in zahteve za sodno varstvo pri pristojnih organih hitro rešene, kar povečuje pravno varnost
in krepi zaupanje v sistem.
Tudi v prihodnje bomo veliko pozornosti namenili ozaveščanju ljudi, komunikaciji z njimi in
preventivnemu delovanju med njimi. Cilj inšpekcijskega nadzora bo usmerjen predvsem k
preprečevanju kršitev in k preprečevanju situacij, pri katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali
nepravilnosti, ki bi lahko imele škodljive posledice za ljudi, premoženje, skupnost, ali pa tudi samo
povzročile nejevoljo občanov.
Delo, ki ga izvajamo, je zelo obsežno in zahtevno. Zaposleni v organu si prizadevamo, da izvajamo
sistematičen nadzor na čim več področjih, ki so v naši pristojnosti nadzora.

Pripravila:
Alenka MAROŠA, medobčinska inšpektorica
v sodelovanju s strokovno sodelavko

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 Odranc – župan Ivan Markoja
5. Občina Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 V. Polana- župan Damijan Jaklin
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