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»Medobčinski inšpektorat« je skupni inšpekcijski organ 18 občin ustanoviteljic; občin 
Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, 
Mestna občina Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob 
Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih gorica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
in občine Šentilj v Slovenskih goricah. 
 
Poročilo za leto 2010 temelji na mesečnih in letnem planu dela za vsako občino posebej, kjer 
je predvideno število inšpekcijskih obiskov v posamezni občini (v skladu s ključem delitve iz 
Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »Medobčinski 
inšpektorat« (MUV, št. 3/08), aktivnostih, ki so se izvajala v posamezni občini na podlagi 
planiranih aktivnostih, reševanju prijav občanov in drugih subjektov, lasnih ugotovitev, ter 
splošnih usmeritev posameznih občinskih uprav glede področij dela.  
 
Poročilo je sestavljeno iz tabelarnega in tekstualnega dela. V tabeli so prikazani podatki o 
vseh opravljenih aktivnostih za vse občine, ter primerjava z  letom 2009. V tekstualnem delu 
je prvi del namenjen splošnim ugotovitvam glede zaznave problematike dela, predlogom za 
učinkovitejše delo v letu 2011, ki so skupni vsem občinam ustanoviteljicam. Drugi del 
tekstualnega poročila je namenjen problematiki, ugotovitvam in ukrepom v vsaki občini 
posebej, kjer je predstavljena specifika posamezne občine.  
 
V avgustu 2010 se je Medobčinski inšpektorat preselil v nove poslovne prostore, na Zagrebški 
cesti 30 v Mariboru, kjer je že sedež Medobčinskega redarstva. S tem je doseženo več ciljev; 
zmanjšanje skupnih stroškov za najem poslovnih prostorov, boljša logistična lokacija glede 
dostopa do vseh občin ustanoviteljic, primernejši in funkcionalnejši prostori, boljši pogoji 
dela.  
 
 
Ugotovitve: 
 
Poročilo Medobčinskega inšpektorata za leto 2010 prikazuje, da je Medobčinski inšpektorat 
opravil praktično vsa planirana opravila v vseh občinah. Pri opravilih (redni, kontrolni in 
izredni pregledi) je bilo opravljenih nekaj več opravil, kot v letu 2009.  V letu 2010 se je 
povečalo število prejetih prijav, kar na eni strani kaže na večjo zavest in manjšo toleranco 
prijaviteljev do nepravilnosti, po drugi strani pa tudi ugotavljamo, da se povečuje število 
prijav, ki kažejo na slabe med sosedske odnose, saj je veliko prijav s področja, kjer ni mogoče 
inšpekcijsko ukrepati, saj gre za neurejene osebne odnose med sosedi, neurejena 
premoženjska razmerja…  
 
Medobčinski inšpektorat je aktivno sodeloval v aprilski akciji ekologov brez meja »Očistimo 
Slovenijo v enem dnevu«. Naše aktivnosti so se pričele že veliko prej, saj smo sodelovali pri 
popisu in evidentiranju odlagališč, ter bili velikokrat vez med občinskimi upravami, aktivisti, 
javnimi podjetji, prostovoljci… Analiza, opravljena po zaključku akcije je pokazala, da so vse 
občine bolj ali manj aktivno sodelovale v aprilski akciji. Potrebno je tudi poudariti, da vse 
občine že imajo svoje lokalne akcije, kjer sodelujejo razna društva in prebivalci, prav tako v 
večini občin že potekajo vsakoletne aktivnosti odstranitve odpadkov »od vrat do vrat«, kjer se 
zbere in odstrani veliko predvsem kosovnih odpadkov. Sama akcija je bila zagotovo dobro 
zamišljena in tudi izpeljana, kar pa moti je predvsem to, da je večji del finančnega bremena 
bil ponovno prevaljen na lokalne skupnosti, ki so v bistvu zagotovile največji del tehnične 
logistike, organizacije in tudi še kasnejšega odstranjevanja raznih odpadkov, ki so ostali v 
naravnem okolju tudi po akciji.   
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Na področju glob, oz. uvedenih postopkov po Zakonu o prekrških je razvidno, da je 
Medobčinski inšpektorat povečal predvsem število izdanih odločb o prekršku, več je bilo 
izterjav neplačanih glob in podanih predlogov za uklonilni pripor, ki je instrument za prisilo 
neplačanih kazni.  
 
Na ostalih področjih dela je Medobčinski inšpektorat vršil nadzor v skladu s programom dela, 
z navodili občinskih uprav in v skladu z zapaženo problematiko. 
 
Na področju zapuščenih vozil se je zmanjšalo število ukrepov (izdanih odredb za zapuščena 
vozila na javnih površinah). Pri analizi stanja se opaža trend zmanjšanja nepravilno 
odstavljenih vozil na javnih površinah že več let zapored.  
 
Medobčinski inšpektorat pri svojem delu izvaja tudi aktivnosti preventive in sodelujemo v 
različnih koordinacijah, kjer se poskuša opozarjati na nepravilnosti in jih preprečevati 
(varnostni sosveti v okviru občinskih uprav …). 
 

 
Predlogi 
 
Ugotovitve iz prejšnjih let in predlogi Medobčinskega inšpektorata, da je v večini občin 
ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata še vedno veliko občinskih odlokov neusklajenih z 
zakonodajo in da bi jih bilo potrebno novelirati, se je v letu 2010 stanje na tem področju 
izboljšalo, vendar še vedno obstaja veliko predpisov lokalnih skupnosti, ki niso usklajene.  
 
V letu 2011 prične veljati nov Zakon o cestah, na njegovi podlagi bo potrebno uskladiti vse 
občinske predpise o cestah. Prav tako letos prične veljati nova Uredba o ločevanju odpadkov 
na izvoru (predvsem biološkega izvora). Ob tem je potrebno ponovno opozoriti, da ni 
dovoljeno v občinskih predpisih urejati iste tematike, ki je že zajeta v Zakonih ali Uredbah in 
je v teh predpisih že predpisana globa.  
 
V letu 2010 je pričela delovati tudi Medobčinska redarska služba, ki operativno deluje na 
istem krajevnem območju kot Medobčinski inšpektorat. Glede na to, da se obe službi na 
določenih področjih dopolnjujeta in prekrivata, bo to zagotovo doprineslo še k večji 
učinkovitosti pri nadzoru in zagotavljanju spoštovanja predpisov.  
 
V prihodnje bi bilo modro preučiti tudi možnost združevanja obeh medobčinskih služb v eno, 
saj bi to doprineslo še k večji učinkovitosti delovanja, racionalizaciji poslovanja, hitrejšega in 
enostavnejšega pretoka informacij in koordiniranega delovanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 50

 
Številčni prikaz opravil v obdobju januar – december 2010 za vse občine skupaj 
 
 

  II III IV 
  REALIZACIJA REALIZACIJA INDEX 

VRSTA OPRAVILA Januar – 
december  

Januar – 
december  

II - III 

   2009 2010 % 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 9406 9424 100,19 
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 6990 7761 111,03 
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 296 126 42,57 
ODSTRANITEV ZAPUŠČENIH VOZIL PREKO NIGRADA 31 2 6,45 
ODSTRANITEV ZAPUŠČENIH VOZIL LASTNIKOV SAMIH 102 9 8,82 
ODSTRANITEV OSTANKOV VOZIL -  DINOS 14 7 50,00 
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 363 359 98,90 
IZDANI SKLEPI 87 34 39,08 
IZDANE ODREDBE 312 320 102,56 
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE 45 2 4,44 
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI 3 2 66,67 
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI 4 5 125,00 
DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 1159 797 68,77 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI 340 356 104,71 
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH  165 120 72,73 
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 90 97 107,78 
IZDANI PLAČILNI NALOGI 32 29 90,63 
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU 25 45 180,00 
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO 4 6 150,00 
PRISILNA IZTERJAVA 24 32 133,33 
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE   21   
PREDLOG ZA UVEDBO UKLONILNEGA PRIPORA   6   

SKUPAJ 9746 9780 100,35 
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OBČINA SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH 
 
 

Inšpekcija je na območju Občine Sveta Ana, v skladu s programom dela, izvajala inšpekcijski 
nadzor po vseh veljavnih odlokih v Občini.  
 
Program dela predvideva ob vsakokratni prisotnosti v občini: 
 

1. Prevzem morebitnih prijav na sedežu občine Sveta Ana.  
2. Pregled Občine Sveta Ana , kjer je poudarek na: 

a. Splošni čistoči in urejenosti kraja 
b. Nadzoru morebitnega nepravilnega oglaševanja in plakatiranja 
c. Odlaganju odpadkov izven dovoljenih mest 
d. Pregledu občinskih cest in javnih poti v smislu preglednosti in prevoznosti, 

urejenosti bankin, ustrezne prometne signalizacije, nedovoljenih posegov v 
ceste in javne poti 

e. Ostanki zapuščenih in izrabljenih vozil na javnih površinah in v naravnem 
okolju. 

 
 
 
 
 
 
1. Področje ravnanje z odpadki, čistoča na javnih površinah 
 
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki je Medobčinski inšpektorat z rednim nadzorom 
in prisotnostjo na terenu nadzoroval zagotavljanje ustreznega nivoja čistoče na območju 
občine. Ugotovitve v letu 2010 so, da večjih težav na tem področju ni bilo zaslediti, saj redno 
pobiranje in odvoz odpadkov iz vseh gospodinjstev na območju občine dobro poteka. 
Občasno so se pojavljale le težave z odlaganjem in pobiranjem odpadkov na posameznih 
ekoloških otokih.  
 
Tudi vseslovenska akcija počistimo Slovenijo v enem dnevu se je na območju občine dobro 
zaključila. Po izvedeni akciji, v kateri so aktivisti akcije ugotovili 3 primere kopičenja in 
divjega odlaganja odpadkov v Zg. Ščavnici, Rožengruntu, Kremberku, ter v enem primeru 
deponiranje tovorne prikolice v gozdu, je Medobčinski inšpektorat odredil odstranitev in 
deponiranje teh odpadkov pri pooblaščenem koncesionarju Saubermacher Slovenija d.o.o..  
 
 
2. Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah  
 
Na področju izvajanja nadzora nad vzdrževanjem in varstvom občinskih javnih cest  in poti je 
Medobčinski inšpektorat nadaljeval z izvajanjem nadzora zasipa odvodnega jarka v Zg. 
Ščavnici. Zasip se je vršil na podlagi izdane odločbe Medobčinskega inšpektorata in v 
soglasju z občinsko upravo občine Sveta Ana. Sama sanacija se je nekoliko zavlekla, ker 
zavezanec na območju občine preprosto ni mogel zagotovi zadostnih količin zemlje, oz. 
izkopnih materialov za zasip odvodnega jarka.  
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Razen tega je Medobčinski inšpektorat v nekaj primerih v naselju Sv. Ana odredil 
obrezovanje živih mej, ki so segale v svetli profil občinskih javnih cest in poti. Nekaj ukrepov 
je bilo izvedeno v sodelovanju s Policijsko postajo Lenart zaradi onesnaževanja občinskih 
cest, zlasti  na območju Ledineka. Ob navedenem kaže omeniti tudi ukrepanje 
Medobčinskega inšpektorata v Zg. Ščavnici, kjer je z izkopom in čiščenjem, pred leti zasutega 
odvodnega jarka, prihajalo do povzročanja škode in stalnih pritožb sosedov. Drugih večjih 
problemov na področju nadzora občinskih cest ni bilo zaznati. 
 
Prav tako tudi na ostalih področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora ni bilo zaznati  kršitev.  
 
Na območju Občine  Sv. Ana je bilo opravljeno skupaj 160 rednih in izrednih pregledov. Na 
osnovi teh pregledov sta bili izdani 2 ureditveni odločbi. Izrečena so bila 4 opozorila po 
Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, ter izrečenih 9 odredb. V 11 primerih je Medobčinski 
inšpektorat reševal zadeve s podajanjem ustreznih odgovorov ali odstopanjem posameznih 
zadev v reševanje drugim pristojnim inšpekcijskim službam.  
 
V prekrškovnih postopkih, po Zakonu o prekrških, je bilo  izrečeno 14 opozoril.  
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Številčni pregled opravil in izrečenih ukrepov na območju  
občine Sveta Ana v letu 2010 

 

 

VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
 

2009 

REALIZACIJA 
 

2010 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 181 187 

PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 153 160 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 6 2 

ODSTRANITEV ZAPUŠČENIH VOZIL PREKO NIGRADA    

ODSTRANITEV ZAPUŠČENIH VOZIL LASTNIKOV SAMIH    

ODSTRANITEV OSTANKOV VOZIL -  DINOS    

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU   4 

IZDANI SKLEPI 2  

IZDANE ODREDBE 7 9 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE    

IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI    

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI   1 

DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 13 11 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI 8 14 

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH  6 14 

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 1  

IZDANI PLAČILNI NALOGI    

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU 1  

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO    

PRISILNA IZTERJAVA    

SKUPAJ 189 201 
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Odloženi odpadki v gozdu  
 
 

 
 

Ovire v cestnem svetu v Lokavcu 
 
 

Poročilo pripravil: mag. Stjepan Oreški 
 
   DIREKTOR IN INŠPEKTOR 
                                                                                  MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 

   mag. Franjo  Švajger 
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