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Št. dokumenta: D-2/15                       Zagorje ob Savi, 20. 2. 2015 

 
 
Ministrstvo za javno upravo 
Inšpekcijski svet  
Tržaška cesta 21 
1000 Ljubljana 
 
 
Zadeva: Spor o pristojnosti inšpekcijskih služb 
 
 
Spoštovani! 
 
Naslovni organ naprošamo za pojasnilo o tem, katera inšpekcijska služba je pristojna za 
nadzor nad izvajanjem občinskih odlokov, konkretno nas zanima nadzor nad Odlokom o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje P 6/1 – cementarna (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 11/94, 13/02 in 5/11), ki ga je izdala občina Trbovlje. Kot je razvidno iz prilog, 
smo se na pristojne službe ter Občino Trbovlje obrnili v zvezi s kršitvijo določb 10. člena 
navedenega odloka, ki navaja, da je na območju cementarne dovoljena zamenjava 
tehnološkega goriva, pri čemer člen izrecno našteva tri vrste goriva: premog, mazut in plin, 
Lafarge d.o.o., ki je pravni naslednik Cementarne Trbovlje, pa pri obratovanju uporablja 
gorivo petrolkoks.  
 
Na podlagi naših prijav smo prejeli naslednje odgovore: 

- Od občine Trbovlje smo prejeli dopis (št. 354-19/2008-171 z dne 4.12.2014), da so v 
zvezi s kršitvijo odloka obvestili gradbeno inšpekcijsko službo.  

- Gradbena inšpekcija IRSPEP se je v dopisu št. 06121-78/2014-104 z dne. 30.12.2014 
izrekla za nepristojno v predmetni zadevi ter navedla, da nadzor nad izvajanjem 
občinskih odlokov izvaja občina kot izdajatelj odloka oziroma občinski inšpektorat.  

- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje v dopisu št. 061-41/2015-2 90-1 z dne 
27.1.2015 navaja, da nadzor Odloka z njihove strani ni mogoč, saj ima tovrstne naloge 
nadzora po letu 1995 Inšpektorat RS za okolje in prostor na podlagi področne 
zakonodaje. 

- Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje je v dopisu št. 0618-17/2014-4 z dne 14.1.2014 
pojasnil, da je predmetni odlok občinski predpis, zato IRSKO ni pristojen za nadzor nad 
izvajanjem njegovih določb; po njihovem mnenju je ta naloga v pristojnosti 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje. 
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Glede na navedeno vas naprošamo za pojasnila v konkretni zadevi oziroma razrešitev 
spora o pristojnosti med navedenimi inšpekcijskimi službami.  

 
Z željo po konstruktivnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo in se vam zahvaljujemo za 
odgovor. 
 
 
Uroš Macerl, 
predsednik društva Eko krog 
 

 
 
 
Priloge: 
 

- dopis Eko kroga št. D-1/14 z dne 7.1.2014 na IRSKO 
- dopis Eko kroga  št. D-38/14 z dne 28.11.2014 na občino Trbovlje, županja 
- dopis Eko kroga št. D-39/14 z dne 28.11.2014 na Medobčinski inšpektorat 
- dopis občine Trbovlje št. 354-19/2008-171 z dne 4.12.2014 
- dopis Gradbene inšpekcija IRSPEP št. 06121-78/2014-104 z dne. 30.12.2014 
- dopis Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje št. 061-41/2015-2 90-1 z dne 

27.1.2015 
- dopis Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje št. 0618-17/2014-4 z dne 14.1.2014    

 
 
 
V vednost: 

- Občina Trbovlje 
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje 
- Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor 
- Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje 
- Varuhinja človekovih pravic RS 
- Društvo Focus 
- PIC - Pravno informacijski center nevladnih organizacij 

 


