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POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA OBČIN IDRIJA 

IN CERKNO ZA LETO 2017 V OBČINI CERKNO 

 

1. Uvod 

V letu 2017 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 

- Odlok o uporabi javnih površin v Občini Cerkno 

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 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.  
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V letu 2017 je bilo opravljeno 112 inšpekcijskih pregledov in izrečeno 82 opozoril, zaradi 

storjenih prekrškov s področja varnosti prometa pa je bilo izdanih 8 plačilnih nalogov. 

Obravnavane zadeve so prikazane na spodnjem grafu. 

 

Tržnica in sejem: Kontrola prodaje na mesečnem sejmu, ki poteka v skladu z Odlokom o rabi 

javnih površin. Za mesečni sejem so predvidena tri kategorije uporabljenih prostorov, pri čemer 

se je pri enem zavezancu ugotovilo, da uporablja bistveno večji prostor, kakor je sklenil 

pogodbo z Občino Cerkno. Naknadno je bil sklenjen aneks za večji sejemski prostor. Nekatere 

zavezance se je opozorilo zaradi nevrnjenih podpisanih pogodb oz nepravočasnega plačila 

najetega prostora. 

Zasedanje javne površine: Opravljeni so bili nadzori 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. S 

kontrolo ponujanja nastanitvenih obratov preko spletnih strani se je ugotovilo, da se oglašuje 

nastanitveni obrat, ki ne pošilja mesečnih poročil in ne odvaja turistične takse Občini Cerkno. S 

kontrolo se je ugotovilo, da so začeli z dejavnostjo šele v decembru, ko so od prejšnjih 

lastnikov kupili nepremičnino in jo začeli oddajati za goste.   

Neregistrirani avti: Obravnavala sta se primera zapuščenih neregistriranih vozil na parkiriščih. 

V obeh primerih sta bila prostovoljno odstranjena. 

Odpadki: Obravnavala sta se primera odlaganja odpadkov v naravnem okolju.  

Ceste: Obravnavali so se primeri posegov na cesto ali obcestni svet.   

Parkiranje: V letu 2017 sem pogosteje nadzoroval parkiranje v Cerknem, kar se je odrazilo 

tudi na več ugotovljenih kršitvah. V preteklih letih ni bilo ugotovljenih ponavljajočih kršiteljev, 

letos pa so to bili, za kar se je izdalo plačilne naloge.  
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Območje kratkotrajnega parkiranja pred vrtcem: V letu 2017 se je v 10 obhodih ugotovilo 3 

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

Ponavljajočih kršiteljev pa ni bilo. 

Voda: Z uveljavitvijo novega Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno se je po seznamu 

Režijskega obrata najprej obvestilo vse uporabnike, da imajo čas do 7.11.2017 za vgraditev 

vodomera na svoj priključek. Za tiste uporabnike, ki do tega datuma vodomera niso vgradili oz. 

o tem niso obvestili režijski obrat, se je uvedlo inšpekcijski postopek in se jim poslalo zapisnik. 

Večina je kasneje vgradila vodomer, nekaterim pa sem v letošnjem letu že izdal odločbo. 

Ostalo: Obravnavan je bil primer plakatiranja na nedovoljenem mestu, v treh primerih se je 

opravila kontrola okolice vodnega zajetja ali vodnega zbiralnika, opravljen je bil nadzor kurjenja 

v naravi in opozorjen lastnik transparenta, ki ga po končani prireditvi ni pospravil. Na osnovi 

prijave se je skupaj s Policijo opravilo nadzor suma mučenja živali, kar pa ni bilo ugotovljeno. 

Po ukrepu okoljskega inšpektorata je bila sanirana deponija gradbenega materiala na Reki in v 

dogovoru z Občino Idrija predlagana trajna rešitev z onemogočenim dostopom za odlaganje 

odpadkov v naravo. Obravnavan je bil tudi primer posega v obvodni pas, kar se je kasneje tudi 

uredilo. Opravljeni so bili tudi nadzori s Policijo ob prvih dneh šolskega pouka pri dostavi otrok 

pred šolo in kontrola igral na javnem igrišču. 

Odstop: Zaradi neprijavljene sečnje je bil opravljen odstop Zavodu za gozdove, zaradi suma 

storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari pa je bila podana ovadba na Policijo.  

Pregled ukrepov je predstavljen v spodnji tabeli. 

 

Prekrškovni ukrepi: Izdano je bilo 8 plačilnih nalogov zaradi kršitev Zakona o pravilih 

cestnega prometa, od tega sta se dva nanašala na parkiranje na mestu za invalide, dva na 

parkiranje na pločniku tako, da je bil onemogočen prehod, ostali 4 pa so bili ponavljajoči kršitelji 

parkiranja na nedovoljenih mestih.  

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, z LTO Laufar Cerkno pa smo 

skupaj pregledali stanje sobodajalstva v Občini. 
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4. Ostalo 

Še vedno je pereča problematika parkiranja. Parkirnih mest na javnih parcelah res ni veliko. Če 

bi samo tisti, ki se vozimo v službo z avtomobili parkirali za 8 ur na teh mestih, bi jih verjetno 

vse zasedli. Ampak to ne pomeni, da je dovoljeno parkirati kjerkoli. Plačilne naloge sem izdal 

vselej za primere, ko je bil prekršek storjen v križišču, na prehodu za pešce ali je s parkiranim 

vozilom onemogočen prehod po ulici ali pločniku. V teh primerih se resno ogroža varnost 

ostalih udeležencev v prometu, saj je ali zelo zmanjšana preglednost ali so pešci prisiljeni 

hoditi po cestišču. Za izboljšano kulturo parkiranja pa bi moral biti prisoten redar vsak dan.  

V času mesečnega sejma se včasih zgodi, da je parkirano kakšno vozilo tudi na Glavnem trgu. 

Predlagam postavitev obvestilne table, da je parkiranje v sejemskih dneh prepovedano.  

Turistična taksa: Pripravil sem pregled nastanitev za obdobje 2013-2017. Zajeti so vsi 

ponudniki nastanitev, ki so oddajali mesečna poročila in nakazovali turistično takso. Iz 

mesečnih poročil so ločeno seštete nočitve s celotno turistično takso, 50% oproščene in 100% 

oproščene. Največje število nočitev s 100% oproščeno turistično takso imajo subjekti, kjer 

prenočujejo udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov: Hotel Cerkno, CŠOD in deloma 

Turistična kmetija pri Flandru v Zakojci. Z začetkom delovanja CŠOD v letu 2015 se je tudi 

skupno število teh koristnikov bistveno povečalo. Številke nočitev s 50% oproščeno turistično 

takso rastejo se gibajo enakomerno glede na trend vseh nočitev. Iz mesečnih izpisov je tudi 

razvidno, da je v Hotelu Cerkno največji delež nočitev s 100% oproščeno turistično takso v 

mesecih januar in februar, kjer je praviloma teh nočitev celo več kot tistih s celotno turistično 

takso. Podatki se nekoliko razlikujejo s tistimi, ki jih posreduje Statistični urad RS. Razlog je 

tudi ta, da je bila do sedaj obveznost sobodajalca, da je pripravljal in pošiljal podatke ob koncu 

leta tudi na Statistični urad RS, kar pa marsikdo ni počel. V letošnjem letu je spremenjen način 

pošiljanja podatkov o gostih, saj je vzpostavljena baza na AJPES-u, iz katere lahko vsi črpamo 

enake podatke. 

Ob zgornji tabeli sem pripravil tudi izračun turistične takse za leto 2017, glede na posredovane 

nočitve. Ker se turistična taksa nakazuje za mesec nazaj, sem iz računovodstva dobil podatke 

za obdobje feb. 2017 do jan. 2018. Izkazana je minimalna razlika. Ker se veliko nočitev še 

vedno ustvari v času obratovanja smučišča Cerkno, je skupno število odvisno tudi od 

vremenskih razmer. To sezono kaže dobro, saj je smučišče obratovalo že sredi decembra in to 

se tudi pozna na številu nočitev.  

Pregled nočitev je pripravljen v priloženi datoteki: Prenočitve Cerkno 2013-2017.pdf 

 

 

 

Gorazd Kragelj 

Medobčinski inšpektor 

 

 

 


