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POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA OBČIN IDRIJA 

IN CERKNO ZA LETO 2018 V OBČINI CERKNO 

 

1. Uvod 

V letu 2018 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 2018 je bilo opravljeno 132 inšpekcijskih pregledov in izrečeno 7 opozoril, zaradi 

storjenih prekrškov s področja varnosti prometa pa so bili izdani 4 plačilni nalogi. 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.  

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 booking.com in airbnb.com se je 

ugotovilo, da se oglašuje nastanitveni obrat, ki ne odvaja turistične takse Občini Cerkno za tako 

število gostov, kolikor je razvidno iz komentarjev na spletnih straneh. Zato se je izdalo plačilni 

nalog. 

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

V obeh primerih sta bila prostovoljno odstranjena. 

Odpadki: Obravnavala sta se dva primera odlaganja odpadkov v naravnem okolju in 

problematika odlaganja odpadkov na ekoloških otokih. 

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

Parkiranje: V letih 2017 in 2018 sem pogosteje nadzoroval parkiranje v Cerknem, kar se je 

odrazilo tudi na več spoštovanja v času mojih kontrol. 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 2018 se je v 20 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: Nadaljevala se je kontrola pri uporabnikih, ki nimajo  vgrajenih vodomerov na svoj 

priključek. Večina je kasneje vgradila vodomer, izdano pa je bilo tudi 8 upravnih odločb. 

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 

poškodovane strehe, ki lahko ogroža varno uporabo ceste. Na osnovi prijave se je opravila 

kontrola posega na kolesarsko pot. 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 neplačila izdanih plačilnih nalogov se je opravil odstop terjatev na finančno 

upravo preko ustrezne aplikacije. Skupaj je bilo izterjanih 740 €. 

Pregled ukrepov je predstavljen v spodnji tabeli. 

 

Prekrškovni ukrepi: Izdani so bili 4 plačilni nalogi v skupni višini 740 €. Zaradi kršitev Zakona 

o pravilih cestnega prometa sta bila izdana plačilna naloga zaradi parkiranja na mestu za 

invalide in en ponavljajoči kršitelj parkiranja na nedovoljenem mestu. Zaradi kršitve Zakona o 

prijavi prebivališča se je sobodajalcu izdal plačilni nalog. 

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. 

 

 

Gorazd Kragelj 

Medobčinski inšpektor 
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