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SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 

MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN 
Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči 

(Medobčinska inšpekcija) 

 

 

Številka: 0111-1/2013-2 (07-00) 

Datum: 6.12.2013 

 

ZADEVA: POROČILO O DELU Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in 

Kanal ob Soči za obdobje OD 1.1.2013 DO 1.12.2013 ZA OBČINO KANAL OB SOČI 

 

PRAVNA PODLAGA: 5., 6., 7., 9. in 16. člen Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 

uprave »MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (Ur. 

list RS, št. 65/09, 51/2010, 58/2010, 104/2010, 106/2010) ter IX. člen Sporazuma o 

medsebojnih razmerjih. 

 

PREDLAGATELJ: mag. Simon Leban, direktor 

 

PRIPRAVLJALEC: Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 
V 11 mesecih leta 2013 je Medobčinska uprava za 717 prekrškov izrekla skupaj za 

24.274,77  EUR glob in 510,00 EUR stroškov postopka. Do 1.12.2013 je bilo plačanih za 

13.363,59 EUR glob in 410,00 EUR stroškov postopka, ostalo pa je v izterjavi na CURS 

oziroma še ne pravnomočno – postopki na sodiščih. 

 

Od tega smo v Občini Kanal ob Soči za 40 prekrškov izrekli globe v višini 1.026,39 EUR, 

plačanih pa je bilo do 1.12.2013 za 596,39 EUR glob. 

 

Večino dela pa Medobčinska inšpekcija opravi v upravnih postopkih in z izrečenimi opozorili, 

kar velja tako za MU kot celoto kot za Občino Kanal ob Soči. Poleg uvodoma navedenih 

izrečenih glob smo v Občini Kanal ob Soči vodili postopke iz naše pristojnosti kot sledi iz 

spodnje tabele:  

 

Redni obhodi – mirujoči promet 165 opozoril 

Varstvo okolja – nadzor črnih odlagališč 5 odlagališč saniranih 

Zapuščena vozila  6 vozil odpeljanih 

Nepravilno plakatiranje 5 ukrepov – stanje se je v drugi polovici leta izboljšalo 

Pravilno odlaganje odpadkov Ustna opozorila 

Nadzor porabe pitne vode Ustna opozorila 

Poostren nadzor v okolici OŠ Kanal Sodelovanje s šolo na področju SPVCP 

Zapuščene živali in vodenje psov - iztrebki 6 primerov 



 
 

Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec 

Telefon: 05-38 41 922,  telefaks: 05 38 41 915, e-pošta:skupna.uprava@bovec.si 

 

2 

Vandalizem 5 primerov 

Prijave občanov – pristojna policija 10 primerov – sodelovanje s policijo 
Zakon o cestah in odlok- preglednost, varnost cest 4 primeri 

Nadzor turistične takse 6 nadzorov 

Nedovoljeno kampiranje 2 primera 

  

Poudariti je potrebno, kar iz tabelarnega dela poročila ne izhaja.  

Postopki so iz leta v leto bolj kompleksni in zahtevajo postopek z zapisnikom, odločbo in 

drugimi upravnimi akti. V večini teh zadev je Medobčinska uprava dolžna voditi vzporedno 

dva postopka o isti zadevi (upravni in prekrškovni). Najbolj so namreč v porastu postopki, ki 

se končajo z odločbami, pisnimi odredbami ali zapisniki (komunalne zadeve, inšpekcijski 

postopki, postopki po Zakonu o cestah, plakatiranje, kontrola turistične takse ipd…). 

Pooblastila Medobčinske inšpekcije pa se še povečujejo z odloki o videzu in urejanju naselij s 

pripadajočimi merili oziroma kriteriji, odloki o javnem redu in miru in sorodnimi odloki 

(domače živali, urejenost ter videz kraja, obnašanje ljudi na javnih krajih ipd…). Prav tako 

občine pripravljajo odloke, ki bodo urejali ravnanje s komunalnimi in odpadnimi vodami. 

 

Iz mesečnih poročil o opravljenem delu izhaja, da je nadzor mirujočega prometa, pravilno 

plakatiranje, pravilno odlaganje odpadkov, razne prijave občanov, vandalizem ipd. stalna 

naloga, medtem ko se v poletnih mesecih posebej osredotočamo na porabo pitne vode in 

nedovoljeno kampiranje, v začetku šolskega leta je več poudarka varni šolski poti in ostalim 

aktivnostim v sodelovanju s šolami in policijo, v zimskih mesecih pa nadzoru nad pravilnim 

obračunavanjem turistične takse in kršitvami Zakona o cestah, ko ne gre za nujno ukrepanje v 

javnem interesu. 

 

Pomemben del opravljenih nalog so poleg naštetega še pomoč oziroma nadzor ob raznih 

javnih prireditvah, delo na šolah, obveščanje javnosti (revija Most) in podobno. 

 

Za leto 2103 je potrebno še poudariti, da je bil redar Erik De Posarelli zaradi prometne 

nesreče odsoten cel mesec julij in polovico avgusta. V tem času smo zagotavljali nujno 

prisotnost oziroma ukrepanje z ostalimi tremi redarji. Tudi sicer pa smo organizirani tako, da 

v primeru potreb priskočijo na pomoč ostali redarji. Načeloma se nadomeščata ali opravljata 

kontrolo skupaj redar iz Kanala in Tolmina na območju obeh občin in skupaj redar iz 

Kobarida in Bovca prav tako na območju obeh občin (izdan je mesečni delovni nalog, kjer je 

opredeljen razpored dela, nadomeščanje, ukrepanje pri vnaprej znanih kršitvah ipd…). 

Inšpekcijske postopke pa vodimo tako, da redar opravi ogled, zadeve dokumentira in jih 

posreduje inšpektorju. Ta presodi do katere faze in kako naj ukrepa redar (oblikuje ustrezne 

pravne akte, daje napotke ipd..). V primeru ko za to ni najti pravne podlage za ukrepanje 

redarja pa ukrepa inšpektor.  

 

Pripravil: 

Simon Leban  

 

 


