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POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA OBČIN IDRIJA 

IN CERKNO ZA LETO 2016 V OBČINI CERKNO 

 

1. Uvod 

V letu 2016 je deloval Medobčinski inšpektorat Občin Idrija in Cerkno, kjer je redno zaposlen 1 

inšpektor. Delo opravlja v obeh občinah ustanoviteljicah v razmerju sofinanciranja, kar 

predstavlja 70% delovnega časa v Občini Idrija in 30% delovnega časa v Občini Cerkno. 

Uradne ure v Občini Cerkno so ob ponedeljkih od 9.00 do 11.00, ko je inšpektor prisoten v svoji 

pisarni.  

Podlaga za delovanje inšpekcijskega organa so zakoni in občinskimi odloki, kjer je opredeljena 

nadzorna funkcija inšpektorja: 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru 

- Zakon o prekrških 

- Zakon o splošnem upravnem postopku 

- Zakon o cestah 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

- Zakon o varstvu okolja 

- Uredba o izrabljenih vozilih 

- Odlok o občinskih cestah 

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno 

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno 

- Odlok o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno 

- Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Cerkno 

- Odlok o turistični taksi v Občini Cerkno 

 

2. Poročilo o opravljenem delu 

Inšpektor je sodeloval pri pripravi sprememb predpisov v Občini Cerkno predvsem glede 

usklajenosti z državnimi uredbami in zakoni, posebna pozornost pa je bila usmerjena na člene 

o nadzoru in kazenskih določbah. Vsebinsko je pripravil nov odlok in sicer Odlok o uporabi 

javnih površin v Občini Cerkno, ki je bil na občinskem svetu tudi sprejet. Pripravil je tudi 

potrebne obrazce in osnutke pogodb za ta odlok. 
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V letu 2015 je bilo opravljeno 98 inšpekcijskih pregledov in izrečeno 47 opozoril in 1 upravna 

odločba. Obravnavane zadeve so prikazane na spodnjem grafu. 

 

 

Tržnica in sejem: Kontrola prodaje na mesečnem sejmu, pri kateri se je ugotovilo, da 2 

zavezanca v začetku leta nista imela odločbe za prodajo. Kasneje sta to uredila. Prodajalci 

sadja in zelenjave pri Fontani tudi niso imeli vse predpisane dokumentacije, kar pa so kasneje 

uredili. 

Zasedanje javne površine: Od uveljavitve novega odloka se je obravnavalo 3 primere 

zasedanja javne površine brez pridobitve dovoljenja in sklenitve pogodbe z Občino Cerkno. V 

enem primeru je bila izdana tudi upravna odločba. 

Sobodajalci: Opravile so se kontrole pri ponudnikih nastanitev glede vodenja knjige gostov, 

pobiranja in odvajanja turistične takse ter pošiljanja mesečnih poročil na Občino Cerkno. 

Neregistrirani avti: Obravnavali so se primeri zapuščenih neregistriranih vozil na parkiriščih. V 

vseh primerih so bili prostovoljno odstranjeni. 

Odpadki: Obravnavali so se primeri odlaganja odpadkov v naravnem okolju ali pred zbirnim 

centrom. 

Ceste: Obravnavali so se primeri zasedanja ceste zaradi vegetacije, ki je posegala na cesto ali 

drugih posegov na cesto ali obcestni svet.   

Parkiranje: V letu 2016 se je stanje glede parkiranja v mestu malenkost izboljšalo. V 19 

obhodih se je ugotovilo 17 kršiteljev, katere se je opozorilo, saj je inšpektor pristojen le za 

ukrepanje po Odloku o občinskih cestah (globa 208 €), ne pa po Zakonu o pravilih cestnega 

prometa (ZPrCP), kjer je nadzor predpisan za redarje (globa 40 ali 80 €). Ponavljajočih 

kršiteljev ni bilo. 

Območje kratkotrajnega parkiranja pred vrtcem: V letu 2016 se je v 20 obhodih ugotovilo 6 

kršiteljev, ki so imeli parkirana vozila več kot 15 minut. Praviloma so bila parkirana več ur. Tudi 

v tem primeru je v ZPrCP predpisan nadzor redarjev, ponavljajočih kršiteljev pa ni bilo. 

Ostalo: Na podlagi prijave je bil obravnavan primer kurjenja, pri čemer se je ugotovilo, da se je 

opravljal sežig lubja od lubadarjev. Obravnavan je bil primer postavitve oglasne table brez 

soglasja občine, neupravičene priključitve na javno vodovodno omrežje, plakatiranja na 
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nedovoljenih mestih. Opravljeni so bili tudi nadzori porabe vode ob varčevalnem ukrepu, 

gradnje gozdnih vlak, spravilu lesa ob občinski cesti in igral na javnem igrišču. 

Odstop: Opravljeni so bili 3 odstopi drugim nadzornim organom in sicer Informacijskemu 

pooblaščencu, Tržnemu inšpektoratu in inšpektoratu za okolje.  

Pregled ukrepov je predstavljen v spodnji tabeli. 

 

Prekrškovni ukrepi: Izdani so bili 4 plačilni nalogi v skupni vrednosti 4160,00 € in ena odločba 

z izrekom opomina in plačila sodnih taks v višini 60,00 €. 

S strani Ministrstva za javno upravo je bil sofinancirano 50% stroškov za delovanje skupne 

občinske uprave v preteklem letu, kar je zneslo 4.320,15 €.  

3. Sodelovanje z drugimi organi 

Medobčinski inšpektorat dobro sodeluje s PP Idrija, inšpektorat je od Policije pridobil tudi 

podatke o prijavljenih gostih pri ponudnikih nočitev. Sodeloval je z Zavodom za gozdove glede 

podatkov o lastnikih parcel, kjer se je opravljalo spravilo lesa in glede predpisov za gradnjo 

gozdnih vlak. 

4. Ostalo 

Problematika parkiranja v Cerknem je bila omenjena že med naštevanjem področji delovanja. 

Vendar je potrebno pogledati celotno sliko, kamor spada tudi ureditev talnega označevanja in 

označitev s predpisanimi prometnimi znaki ali postavitev fizičnih ovir za preprečitev parkiranja 

na določenem mestu. Na to sem opozarjal že prejšnjo leto, vendar ni bilo do sedaj še nobene 

spremembe.  

 

Gorazd Kragelj 

Medobčinski inšpektor 
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