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Številka: 021-1/2021 
Datum: 12. 5. 2021  
 
 
Zadeva: Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Kranj za leto 2020 
 
 
I. UVOD 
 
1. RAZLOG ZA SPREJEM OCENE 
 
Občinski program varnosti Mestne občine Kranj (v nadaljevanju OPV) določa, da mora mestni svet enkrat 
letno oceniti njegovo izvajanje. 
 
2. OCENA STANJA 
 
OPV določa strateška in operativne cilje, izvaja pa ga Medobčinski inšpektorat Kranj s svojim organom 
medobčinsko redarstvo. 
 
Strateška cilja sta: 

- dvig kakovosti življenja in dela občanov; 
- dvig stopnje javne varnosti in javnega reda ter varnosti na sploh. 

 
Za dosego ciljev OPV določa naslednje aktivnosti in ukrepe: 

- upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost cestnega 
prometa, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediščine; 

- upoštevanje programskih usmeritev Ministrstva za infrastrukturo glede varnosti v cestnem 
prometu, Ministrstva za notranje zadeve in Policije glede varnosti v cestnem prometu, varnosti 
javnega reda in miru, preprečevanja kriminalnih pojavov ter varovanja ljudi in premoženja; 

- izvajanje operativnih ciljev (opisanih v nadaljevanju); 
- preprečevanje prekrškov, kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj; 
- obvladovanje varnostnih tveganj; 
- zmanjševanje posledic (škod in izgub) nastalih zaradi izrednih dogodkov kot so naravne nesreče, 

prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje 
objektov s statusom naravne in kulturne dediščine; 

- uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih zgradb, 
okolja ter naravne in kulturne dediščine; 

- vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev 
potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb 
in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb. 

 
OPV operativne cilje določa pri naslednjih področjih dela:  

- varnost cestnega prometa; 
- varstvo javnega reda in miru; 
- varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin; 
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- pretočnost intervencijskih poti; 
- varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine; 
- varstvo okolja. 

 
Med vrstami in obsegom nalog pa poleg navedenih področij dela OPV določa še naloge na: 

- področju preprečevanja kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj.  
 
Naloge in cilji se medsebojno prepletajo, lahko pa jih strnemo po naslednjih področjih dela: 

- zagotavljanje varnosti cestnega prometa; 
- vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja; 
- preprečevanje kriminalitete in drugih kaznivih ravnanj. 

 
 
Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
 
Po OPV so operativni cilji na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa: 

- zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic;  
- zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah izven naselij; 
- zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti prometa. 

 
Leta 2020 se je na območju Policijske postaje Kranj (PP Kranj) zgodilo manj prometnih nesreč kot v 
preteklem obdobju, in sicer 654 (837 v 2019) ter posledično bilo malenkostno manj telesno poškodovanih, 
in sicer 214 (226 v 2019), žal pa so 4 udeleženci umrli (2 v 2019). Da se posledice v prometnih nesrečah 
zmanjšujejo, je poleg zmanjšanja prometa zaradi epidemije Covid-19, nedvomno vplivalo tudi usklajeno 
delovanje Policije, Medobčinskega inšpektorata in Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
(SPV) pri vseh aktivnostih usmerjenih v povečanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, tako 
preventivnih kakor tudi represivnih. 
 
V letu 2020 je bilo v Mestni občini Kranj 63 merilnih mest za merjenje prekoračitev hitrosti z mobilnim in 
stacionarnim radarjem ter samodejnim merilnikom hitrosti. Lokacije so določene na podlagi varnostne 
ocene policijske postaje posameznega področja in pogostosti ugotovljenih večjih prekoračitev s strani 
redarstva ter pobud občine, sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu in občanov. Ugotovljenih 
je bilo 4.240 (6.136 v 2019) kršitev zaradi prekoračitve omejitve hitrosti vožnje, kar je 31 % manj v 
primerjavi z letom 2019. 
 
V Mestni občini Kranj izstopa število kršitev najvišje dovoljene hitrosti vožnje. Največja izmerjena hitrost 
je bila 105 km/h, pri omejitvi 50 km/h, na merilnem mestu Bleiweisova cesta (nasproti OŠ Prešeren). Glede 
na to, da je prehitra vožnja še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, bodo 
medobčinski redarji še vedno aktivno izvajali meritve hitrosti ter sankcionirali prekrške. 
 
Medobčinsko redarstvo je poleg svojih rednih nalog posvečalo veliko pozornosti tudi preventivnemu delu. 
Pri tem je sodelovalo tako s policijo, gasilci kot z posameznimi občinskimi Sveti za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, saj smo mnenja, da ustrezna preventivna dejavnost pripomore k večji varnosti občanov 
in občank. 
 
Varnostne razmere na področju prometne varnosti ocenjujemo kot dobre in stabilne.  
 
 
Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 
 
Po OPV so temeljni cilji tega področja sledeči:  

- zagotoviti fizično prisotnost redarjev na javnih območjih in prostorih na način, ki je v skladu z 
varnostno politiko, oceno varnostnih razmer ter s pravnimi predpisi in varnostno stroko; 

- v okviru preprečevanja ogroženosti naravne in kulturne dediščine (zgradb, spomenikov ipd.) in 
napadov nanjo je cilj zagotovi ustrezno varnost navedenih zgradb in drugih objektov naravne in 
kulturne dediščine; 
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- v okviru varnostnega obvladovanja javnih poti in rekreacijskih površin je cilj zagotoviti na teh 
poteh in površinah prisotnost redarjev, ob strokovni pomoči policistov; 

- v okviru svojih pristojnosti skrbeti za varovanje okolje. 
 
Po podatkih PP Kranj je na področju javnega reda in splošne varnosti ljudi stanje glede na prejšnja obdobja 
prav tako ugodno in stabilno ter v skladu s pričakovanji. Število kršitev Zakona o varstvu javnega reda in 
miru se konstantno znižuje, izstopajoča posebnost v letu 2020 pa so bile kršitve Zakona o nalezljivih 
boleznih, zaradi česar se število ostalih kršitev razlikuje od predhodnih obdobij. V letu 2020 je bilo skupno 
ugotovljeno 1234 kršitev (796 v 2019) javnega reda. Največji delež v letu 2020 predstavljajo kršitve Zakona 
o nalezljivih boleznih (579) ter kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru, katerih je bilo ugotovljenih 
375 kar predstavlja 18,7 % zmanjšanje (461 v 2019). 
 
Medobčinsko redarstvo izvaja vse naloge predpisane z OPV, varnostno pomembnih dogodkov s tega 
področja, pa pri svojem delu v letu 2020 ni zaznalo.  
 
 
Preprečevanje kriminalitete 
 
OPV kot naloge na področju preprečevanja kriminalnih pojavov določa naloge s katerimi se preprečuje 
izvrševanje kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, kamor med drugim sodijo tudi prekrški ter kršitve 
finančnih, davčnih in drugih predpisov. 
 
Posebnih zakonskih pristojnosti za preprečevanje kriminalitete medobčinsko redarstvo sicer nima, razen 
obveznosti, da sme na kraju kaznivega dejanja zadržati osebo zaloteno pri storitvi kaznivega dejanja in 
sicer do prihoda policije, vendar največ eno uro. Redar je tudi dolžan v skladu z določbami zakona, ki ureja 
kazenski postopek, obvestiti policijo (lahko tudi državno tožilstvo), če pri opravljanju svojih nalog ugotovi, 
da se pripravlja, izvršuje ali je že izvršeno kaznivo dejanje, za katerega se storilec preganja po uradni 
dolžnosti ali na predlog. 
 
Kljub temu, da redarstvo nima pristojnosti preiskovanja kaznivih dejanja, pa lahko s svojim zadrževanjem, 
opazovanjem in patruljiranjem na varnostno obremenjenih območjih, preprečuje premoženjsko 
kriminaliteto, predvsem tatvine, tatvine motornih vozil, vlome, poškodovanja tuje stvari in podobna 
kazniva dejanja.  
 
Medobčinsko redarstvo tako redno izvaja svoje naloge na varnostno obremenjenih okoliših z namenom 
preprečevanja kaznivih dejanj.  
 
Podatki PP Kranj izkazujejo dobre varnostne razmere tudi na področju preprečevanja kriminalitete. Število 
kaznivih dejanj je v upadu, prav tako je dobra njihova preiskanost.  
 
 
Ocena sosveta za varnost MOK 
 
Sosvet za varnost MOK se je na seji dne 12. 5. 2021 seznanil s  poročili o delu in oceni varnostnih razmer 
Policijske postaje Kranj, Medobčinskega inšpektorata Kranj, Upravne enote Kranj, Službe za zaščito in 
reševanje MOK in Gasilsko reševalne službe Kranj.  
 
Sosvet varnostne razmere ocenjuje kot dobre in stabilne ter ugotavlja, da se občinski program varnosti 
izvaja dobro in skladno s sprejetim Občinskim programom varnosti MOK. 
 
 
3. PRAVNA PODLAGA 
 
Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) v 1. odstavku 6. člena določa, da občinski 
svet na predlog župana sprejme občinski program varnosti, s katerim na podlagi ocene varnostnih razmer 
v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega redarstva. 
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Občinski program varnosti, ki je bil sprejet na Mestnem svetu Mestne občine Kranj septembra 2009 in 
noveliran v letu 2010, 2011 in 2012 določa, da mora mestni svet enkrat letno oceniti njegovo izvajanje. 
 
4. POSTOPEK ZA SPREJEM OCENE 
 
Mestnemu svetu se predstavi izvajanje programa varnosti in Poročilo o delovanju Medobčinskega 
inšpektorata Kranj za leto 2020 ter Informacija o varnostni problematiki v MOK za leto 2020 s strani 
Policijske postaje Kranj.  
 
5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
 
Finančnih ali drugih posledic zaradi sprejema ocene izvajanja Občinskega programa varnosti ne bo.  
 
 
II. PREDLOG SKLEPA 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji SKLEP: 
 
Občinski program varnosti Mestne občine Kranj, se je v letu 2020 izvajal dobro ter skladno z 
zastavljenimi cilji.  
 
 
Pripravil:  
mag. Martin Raspet 
vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva 

 Matjaž Rakovec 
župan 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 
- Poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2020 
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1 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ 

 

 

Medobčinski inšpektorat Kranj (v nadaljevanju: MIK), Slovenski trg 1, 4000 Kranj je organ 

skupne občinske uprave šestih občin ustanoviteljic. V poslovni register Slovenije je vpisan 

kot organ širše lokalne skupnosti, z matično številko 2482487.  

 

Občine ustanoviteljice Mestna občina Kranj, Občina Tržič, Občina Cerklje na Gorenjskem, 

Občina Naklo, Občina Šenčur, Občina Preddvor in Občina Jezersko, so ustanovile skupen 

organ z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj, leta 

2009 (Ur. l. RS, št. 106/09), ko so tudi podpisale pogodbo o medsebojnih razmerjih o 

delovanju MIK.  

 

V letu 2016 so občine ustanoviteljice sprejele Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi organa skupne občinske uprave MIK, ki je pričel veljati 1.1.2017 (Ur. l. RS, št. 

80/16). Glavna sprememba je bila izstop Občine Naklo iz skupne občinske uprave z dnem 

31.12.2016. Občine ustanoviteljice so v letu 2016 sprejele dodatek št. 1 k Pogodbi, ki ureja 

medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank, zaradi izstopa Občine 

Naklo. V letu 2018 so občine ustanoviteljice sprejele dodatek št. 2 k Pogodbi, ki ureja 

medsebojna razmerja zaradi nakupa, uporabe in vzdrževanja radarskih merilnikov in z njimi 

povezanih tehničnih in informacijskih tehnologij, ki se uporabljajo za meritev hitrosti iz 

stacionarnih ohišij. 

 

Območje nadzora MIK (Mestna občina Kranj, Občina Tržič, Občina Cerklje na Gorenjskem, 

Občina Šenčur, Občina Preddvor in Občina Jezersko) obsega 580,40 km2, po podatkih 

Statističnega urada RS z dne 1.7.2020 pa na njem živi 93.150 prebivalcev. 

 

Skupna občinska uprava ima status samostojnega skupnega upravnega in prekrškovnega 

organa občin ustanoviteljic. MIK je v letu 2020 opravljal nalogo izvajanja inšpekcijskega in 

redarskega nadzora na področju vseh 6 občin ustanoviteljic skladno z zakoni in 

podzakonskimi predpisi, ki veljajo na območju vsake občine, v obsegu ur, ki so določene v 

pogodbi o medsebojnih razmerjih pri delovanju MIK. 

 

V okviru Medobčinskega inšpektorata Kranj sta organizirana medobčinska inšpekcija in 

medobčinsko redarstvo. 

 

1.1 CILJI DELOVANJA MIK 
 

Dolgoročni cilj delovanja MIK je dvig kakovosti življenja in dela občanov in dvig stopnje javne 

varnosti in javnega reda ter prometne varnosti. MIK si določa cilje na področju dela 

medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva. 

 

Cilj delovanja medobčinske inšpekcije je doseči pri občanih in pri zavezancih v inšpekcijskih 

in prekrškovnih postopkih doslednejše spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja 

varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in 

komunalne infrastrukture, vodenja evidence gostov, odvajanja turistične takse, skladnosti 
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enostavnih objektov z določili prostorskih aktov ter ostalih področij urejenih z zakonodajo ter 

občinskimi odloki, ki so v pristojnosti medobčinske inšpekcije. 

 

Glavni cilj delovanja medobčinskega redarstva je povečati varnost kot temeljno z Ustavo RS 

varovano dobrino. V okviru varnosti cestnega prometa je cilj zmanjšanje števila prometnih 

nesreč in njihovih posledic, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na 

občinskih cestah zunaj naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter 

povečanje pretočnosti prometa z operativno dinamiko. V okviru obvladovanja javnega 

prostora oziroma območja je cilj medobčinskega redarstva, da se zagotovi fizično prisotnost 

medobčinskih redarjev na javnih območjih in prostorih na način, ki je v skladu z varnostno 

politiko, oceno varnostnih razmer in s pravnimi predpisi ter varnostno stroko. V okviru varstva 

okolja na območju občin ustanoviteljic je cilj izboljšati pregled nad stanjem in dogajanji na 

področju varstva okolja ter povečati obseg, profesionalnost in učinkovitost nad 

obvladovanjem okoljske problematike. Cilji za preprečevanje kriminalnih pojavov so naloge, s 

katerimi se preprečuje izvajanje kaznivih dejanj. Zaradi omejenih pristojnosti, medobčinsko 

redarstvo v veliki meri deluje preventivno ter kot pomoč Policiji in drugim organizacijam, ki 

skrbijo za varnost. 

 

1.2 KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH 
 

V skupnem občinskem organu je bilo na dan 1.1.2020 zaposlenih 19 uslužbencev. S 

1.2.2020 se je na novo zaposlil vodja MIK, s 1.7.2020 sta se na novo zaposlila 2 redarja 

pripravnika in s 6.11.2020 se je na novo zaposlil 1 redar. 

 

Na dan 31.12.2020 je bilo tako zaposlenih 23 uslužbencev in sicer: vodja MIK, 5 

inšpektorjev, od tega so štirje delali na področju medobčinske inšpekcije, eden pa kot 

drugostopenjski organ redarstva, 13 redarjev za področje dela medobčinskega redarstva, 2 

redarja pripravnika  in 2 uslužbenki v administraciji.  

 

Inšpektorji so pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora samostojni pri vodenju postopkov 

ter izdaji odločb in sklepov v upravnem in prekrškovnem postopku. Pooblastilo za opravljanje 

nalog inšpekcijskega nadzora se izkazuje s službeno izkaznico. Inšpektorji nadzor vršijo kot 

uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 

 

Redarji so pri opravljanju nalog redarskega nadzora samostojni pri vodenju postopkov ter 

izdaji odločb v prekrškovnem postopku. Delo opravljajo v službeni uniformi kot pooblaščene 

uradne osebe. 

 

1.3 PROGRAMSKA PODPORA  
 

Za vodenje inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov MIK uporablja program »Prekrškovni 

organ«, ki je spletna verzija in uporabnikom omogoča programsko podporo za celoten 

postopek vodenja inšpekcijskega postopka in postopka o prekršku za inšpekcijo in redarstvo, 

ugotavljanje prekrškov na terenu, vodenje evidenc o prekrških, evidenc kršiteljev, ki jih 

predpisuje Zakon o prekrških in evidenc prekrškovnih postopkov inšpektorjev. Program tudi 
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omogoča vodenje plačil in terjatev in je povezan s FURS-om, ki izvaja na predlog MIK 

izterjavo neplačanih glob in stroškov postopka kršiteljev.  

 

Program uporablja spletne servise državnih in mednarodnih registrov in omogoča 

pridobivanje in posredovanje podatkov, npr. kazenske točke v evidence pristojnega 

ministrstva, podatke o lastnikih vozil s tujimi registrskimi tablicami iz držav znotraj EU, ipd.. 

Program sledi veljavni zakonodaji.  

 

1.4 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA 
 

Inšpektorji medobčinske inšpekcije so v letu 2020 ugotovili kršitve zaradi nepriključitve na 

javno kanalizacijsko omrežje, kršitve pri ločevanju odpadkov, kršitve pri odvajanju meteorne 

vode, kršitve pri nepravilnem praznjenju greznic, kršitve pri nedovoljenih posegih v ceste in 

varovalne pasove le teh, kršitve pri neprijavljanju posegov v ceste, kršitve pri vodenju 

evidenc gostov in nepravilnem pobiranju in odvajanju turistične takse, kršitve pri oglaševanju 

in plakatiranju ter kršitve pri postavljanju enostavnih objektov v neskladnosti s prostorskimi 

izvedbenimi akti.  

 

Medobčinska inšpekcija je izvajala inšpekcijske in prekrškovne postopke na podlagi 

pristojnosti, katero ji dajejo naslednji zakoni: 

 

1. Zakon o inšpekcijskem nadzoru 

2. Zakon o prekrških 

3. Zakon o splošnem upravnem postopku 

4. Zakon o spodbujanju in razvoju turizma 

5. Zakon o prijavi prebivališča 

6. Zakon o pravilih cestnega prometa 

7. Zakon o cestah 

8. Zakon o varstvu okolja 

9. Gradbeni zakon 

 

in na podlagi odlokov lokalnih skupnosti. 

 

V poročilu o delu medobčinske inšpekcije so zajeti vsi inšpekcijski in prekrškovni postopki, ki 

so se začeli v času od 1.1.2020 do 31.12.2020. Na dan 31.12.2020 je ostalo nerešenih 97 

postopkov.  

 

V vseh šestih občinah so 4 inšpektorji, v letu 2020 uvedli 442 inšpekcijskih in 93   

prekrškovnih postopkov, skupaj 535 postopkov. Opravljeni so bili vsi redni inšpekcijski 

nadzori na terenu na območju vseh šestih občin v skladu s Pogodbo o ureditvi medsebojnih 

pravic in obveznosti občin ustanoviteljic. 
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1.4.1 Prijave kršitev 

 

Na podlagi 24. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru mora inšpektor obravnavati prijave, 

pritožbe, sporočila in druge vloge o zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo 

zahtevo tudi obvestiti o svojih ukrepih. Obravnavati mora tudi anonimne prijave. Lažnih prijav 

v letu 2020 inšpekcija ni beležila. 

 

1.4.2 Preventivno delovanje medobčinske inšpekcije 

 

V skladu s 33. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru izvaja medobčinska inšpekcija 

preventivne ukrepe in izreka opozorila. 

 

S ciljem preventivnega delovanja je medobčinska inšpekcija opravljala delo na terenu in tudi 

na sedežu medobčinskega inšpektorata. Nudila je pomoč upravnim delavcem v vseh šestih 

občinah, kjer se opravlja nadzor, zlasti pa občanom v obliki razgovorov, svetovanj, 

posredovanju strokovnih in pravnih nasvetov, informacij in podobno s področja dela 

medobčinske inšpekcije.  

 

Občinam se je skozi celo leto, po potrebi, nudila tudi pomoč pri sestavi odlokov in drugih 

predpisov za različna področja, ki jih občine želijo urediti.  

 

1.5 MEDOBČINSKO REDARSTVO 
 

V Medobčinskem redarstvu je v letu 2020 delo opravljalo 13 redarjev in 2 redarja pripravnika. 

 

Medobčinsko redarstvo je opravljalo nadzore po naslednji zakonodaji: 

 

1. Zakon o občinskem redarstvu 

2. Zakon o varstvu javnega reda in miru 

3. Zakon o cestah  

4. Zakon o pravilih cestnega prometa  (ZPrCP - v nadaljevanju) 

5. Zakon o zaščiti živali 

6. posameznih občinskih odlokih 

 

Medobčinsko redarstvo je izvajalo nadzore predvsem nad: 

 

- nepravilnim parkiranjem vozil na javnih površinah, posebej na invalidskih parkirnih 

mestih, intervencijskih poteh, prehodih za pešce in pločnikih; 

- onesnaževanjem cest; 

- kolesarji; 

- uporabo varnostnega pasu; 

- uporabo telefona med vožnjo; 

- vožnjo v nasprotno smer; 

- pravilnim prečkanjem ceste; 

- prekoračitvami hitrosti z vožnjo v naselju. 
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Cilje medobčinskega redarstva določajo občinski programi varnosti in sicer določajo 

strateške ter operativne cilje. 

 

1.6 STRATEŠKI CILJI 
 

Občinski programi varnosti (OPV) občin ustanoviteljic MIK določajo naslednje strateške 

cilje:  

 

- upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost 

cestnega prometa, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediščine; 

- upoštevanje programskih usmeritev ministrstva pristojnega za promet glede 

varnosti v cestnem prometu, ministrstva pristojnega za notranje zadeve in Policije 

glede varnosti v cestnem prometu, varnosti javnega reda in miru, preprečevanja 

kriminalnih pojavov ter varovanja ljudi in premoženja; 

- izvajanje operativnih ciljev (opisanih v nadaljevanju); 

- preprečevanje prekrškov, kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj; 

- obvladovanje varnostnih tveganj; 

- zmanjševanje posledic (škod in izgub) nastalih zaradi izrednih dogodkov kot so 

naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih 

zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine; 

- uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, 

javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine; 

- vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo 

pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje 

pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb. 

 

1.6.1 Operativni cilji po področjih dela 

 

a) Varnost cestnega prometa   

 

V okviru varnosti cestnega prometa je cilj zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih 

posledic, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah izven 

naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti 

prometa z operativno dinamiko redarske službe in policijske postaje.  

V cestnem prometu se še vedno pojavlja preveč varnostnih tveganj, ki jih je treba obvladati s 

stalnim in profesionalnim policijskim in redarskim nadzorom, z izboljšanjem rednega in 

investicijskega vzdrževanja cest, s širitvijo parkirnih kapacitet, s povečanjem nadzora nad 

parkirnimi površinami ter z dvigom profesionalnosti policistov in redarjev pri obvladovanju 

kršiteljev cestno prometnih predpisov in temeljnih vzrokov prometnih nesreč (hitrost, alkohol). 
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b) Varstvo javnega reda in miru 

 

V okviru obvladovanja javnega prostora oziroma območja je cilj zagotoviti fizično prisotnost 

redarjev na javnih območjih in prostorih na način, ki je v skladu z varnostno politiko, oceno 

varnostnih razmer ter s pravnimi predpisi in varnostno stroko.  

Vzdrževanje javnega reda in miru je torej delovanje na območju medobčinskega redarstva, ki 

s predpisi in ukrepi državnih in drugih organov zagotavlja, da se preprečijo in obvladujejo 

ravnanja in nevarnosti, ki ogrožajo varnost ter javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti in 

posamezniku. Gre torej za škodljiva ravnanja skupin ali posameznikov, ki se na javnem kraju 

nedostojno, drzno ali nasilno vedejo, ki ustvarjajo nered v gostinskih lokalih, na javnih shodih 

in na javnih prireditvah, ki uporabljajo nevarne predmete ali nevarne snovi, ki povzročajo 

hrup, ki beračijo, nedovoljeno kampirajo in prenočujejo na javnih krajih, ki ustvarjajo 

vandalizem, nehumano in v nasprotju s predpisi uporabljajo in vodijo živali, uničujejo državne 

simbole in pišejo po zgradbah.  

Vsa navedena škodljiva in kazniva ravnanja zmanjšujejo kakovost bivanja in gibanja na 

javnih površinah in v javnih prostorih. Prav zaradi tega imajo redarji pristojnosti, pooblastila in 

naloge, s katerimi se lahko aktivno vključijo v proces kontinuiranega zagotavljanja javnega 

reda in miru na območju občine. 

 

c) Varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin 

 

V okviru varnostnega obvladovanja javnih poti in rekreacijskih površin je cilj zagotoviti na teh 

poteh in površinah prisotnost redarjev, ob strokovni pomoči policistov. 

 

Javne poti, rekreacijske in druge javne površine, zlasti tiste v manj obljudenih in odmaknjenih 

krajih, predstavljajo določena varnostna tveganja za ljudi, prisotne na takih krajih. Takšne 

javne poti in rekreacijske površine se nahajajo tudi na območju medobčinskega redarstva. 

Na teh poteh in površinah so tveganja največkrat kriminalne narave. Zaradi tega so redarji 

usposobljeni za odzive na klice v sili in na ustrezno ukrepanje, do prihoda policistov. 

 

d) Pretočnost intervencijskih poti 

 

V okviru varnostnega obvladovanja intervencijskih poti je cilj zagotoviti na teh poteh 

prisotnost redarjev. 

 

Intervencijske poti so namenjene lažji in hitrejši dostopnosti intervencijskih vozil (policija, 

gasilci, reševalci idr.) v primeru intervencijskih posegov. V primeru neprevoznosti oziroma 

neprehodnosti se povečujejo intervencijski časi, kar posledično vpliva na povečano stopnjo 

ogroženosti zdravja in življenja ljudi, varnosti premičnega in nepremičnega premoženja 

oziroma nasploh javne varnosti in javnega reda na območju medobčinskega redarstva.  

 

Zaradi tega je potrebno zagotoviti, da redarji spoznajo območja na katerih se nahajajo 

intervencijske poti, in da lahko na ta način, s svojim ukrepanjem zagotovijo optimalno 

prevoznost oziroma prehodnost intervencijskih poti. Medobčinski redarji imajo v ta namen 

več skupnih ogledov s predstavniki Gasilsko reševalne službe Kranj. 
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e) Varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine 

 

V okviru preprečevanja ogroženosti naravne in kulturne dediščine (zgradb, spomenikov ipd.) 

in napadov nanjo na območju medobčinskega redarstva je cilj, da se zagotovi ustrezna 

varnost navedenih zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine. 

 
f) Varstvo okolja 

 

V okviru varstva okolja na območju medobčinskega redarstva je cilj izboljšati pregled nad 

stanjem in dogajanjem na področju varstva okolja ter povečati obseg, profesionalnost in 

učinkovitost nad obvladovanjem občinske okoljske problematike. 

 

Skrb za varstvo okolja je eno od bistvenih postavk v zagotavljanju kakovosti javnega prostora 

in območij ter kakovosti življenja in dela občanov. 

 

1.6.2 Preventivno delovanje medobčinskega redarstva 

 

Medobčinsko redarstvo Kranj je v letu 2020 sodelovalo tudi v več preventivnih akcijah, 

predvsem s področja zagotavljanja varnostni cestnega prometa in javnega reda.  

 

Redno se je vključevalo v preventivne dejavnosti, ki so jih organizirali občinski sveti za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

 

Redarji so se vključevali tudi v državne akcije poostrenega nadzora pešcev, kolesarjev in 

drugih voznikov enoslednih vozil, uporabe varnostnega pasu in nepravilne uporabe 

mobilnega telefona med vožnjo. S Policijsko postajo Kranj in Tržič se je sodelovalo v skupnih 

akcijah (npr. nadzorov nad kršitvami, ki jih storijo lastniki psov, ko bodisi ni zagotovljeno 

fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu ali pa ko se za psom ne počisti iztrebkov) 

kakor tudi v preventivnih akcijah. 

 

Stalno so se opravljali pregledi prometne signalizacije, o pomanjkljivostih pa so bile 

obveščene pristojne občinske službe. Opravljenih je bilo tudi več ciljno usmerjenih poostrenih 

nadzorov na področju zagotavljanja prometne varnosti, o katerih se je s ciljem čim večje 

obveščenosti javnosti, sproti obveščalo tudi medije. 

 

1.7 DELO PREKRŠKOVNEGA ORGANA 
 

V letu 2020 je prekrškovni organ na drugi stopnji, za področje medobčinskega redarstva 

reševal pravna sredstva (ugovore in zahteve za sodno varstvo), ki jih vlagajo kršitelji po izdaji 

plačilnih nalogov in odločb. Prekrškovni organ je odločal v skladu s 63. členom s smiselno 

uporabo 58. člena Zakona o prekrških. 

 

V letu 2020 je bilo obravnavanih 554 (612) vloženih pravnih sredstev v prekrškovnih 

postopkih redarstva. V primerjavi z letom 2019 se je obravnavalo 10 % manj vloženih pravnih 

sredstev. Večino 514 pravnih sredstev so vložili kršitelji v postopkih prekoračitev hitrosti. V 
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letu 2020 se je zmanjšalo število prekrškov zaradi prekoračitve hitrosti za 16 % v primerjavi z 

letom 2019, zato je tudi število vloženih pravnih sredstev manjše. 

 

Skupno število prekrškov 10.992 (9857) v letu 2020, primerjalno na leto 2019 pa je za 11 % 

večje. Statistika prikazuje število prekrškov od leta 2015 do leta 2020 (grafikon 3). 

 

Grafikon 1: Primerjava število prekrškov/pravna sredstva, v letih 2015-2020 

 

Primerjava št.vloženih pravnih sredstev/število kršitev

384 339 429 384 612 554

6.462 7.759 9.058 8.453 9.857 10.992

2015 2016 2017 2018 2019 2020

število pravnih sredstev število prekrškov

 
 

2 NADZOR IN UKREPI MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE  

 

Na delo medobčinske inšpekcije  je v letu 2020, vpivala tudi koronavirusna bolezen, ki se je 

pojavila  v Sloveniji. Za čas od 12. marca do 31. maja 2020 je bila razglašena epidemija, in 

javno življenje se je omejilo. Tekom meseca maja in dalje se je sproščalo določene ukrepe. 

Zaostrovanje pa se je zopet zgodilo z razglasitvijo epidemije 18. oktobra 2020, ki je trajala do 

konca leta 2020 in se nadaljevala v leto 2021.  

 

Delo inšpekcije pri prvi razglasitvi epidemije se je organiziralo delno iz službe, delno od 

doma, koristilo se je dopuste, ure in čakanje na delo doma. Kljub vsem težavam pa je 

medobčinska inšpekcija opravila svoje naloge tudi v letu 2020. Ob drugi razglasitvi pa do 

konca leta 2020, se je delo opravljalo v službi. 

 

Postopki in ukrepi medobčinske inšpekcije so podani za leto 2020 in v oklepajih za leto 2019.  

V letu 2020 so inšpektorji uvedli 442 (425) inšpekcijskih postopkov, 4 % več kot leta 2019.  

V primerjavi z letom 2019 je bilo v letu 2020, v Občini Cerklje na Gorenjskem in Jezersko 

izvedenih več inšpekcijskih postopkov, kot v letu 2019. V ostalih občinah je bilo izvedenih 

manj inšpekcijskih postopkov, kot v letu 2019. 

 

Uvedeno je bilo  93 (128) prekrškovnih postopkov, 28 % manj kot leta 2019 (tabela 1).  
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Tabela 1: MIK število inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov v letih 2020 in 2019  

 

 

 

OBČINA 

 

inšpekcijski 

postopki 

2020 

    

   1 

inšpekcijski 

postopki 

2019 

          

 2 

prekrškovni 

postopki  

2020 

      

3 

prekrškovni 

postopki 

2019 

       

4 

skupaj 

2020 

 

 

1 + 3 

skupaj 

2019 

 

 

2 +4 

Mestna 

občina 

Kranj 

200 213 43 89 243 302 

Občina 

Tržič 
104 106 27 6 131 112 

Občina 

Cerklje 
85 37 12 9 97 46 

Občina 

Šenčur 
30 40 6 11 36 51 

Občina 

Preddvor 
11 22 3 11 14 33 

Občina 

Jezersko 
12 7 2 2 14 9 

SKUPAJ 442 425 93 128 535 553 

 

Grafikon 2: MIK število inšpekcijskih postopkov v letih 2015-2020 

 

 

 

Prekrškovni postopki 

 

V 93 izvedenih prekrškovnih postopkih so inšpektorji izrekli 34 opozoril, 33 opominov, 14 krat 

globo, 5 postopkov še ni zaključenih in v 7 primerih ustavili postopek v skladu z določili ZP-1. 

 

Iz tabele 2 in grafikona 3 je razviden izrek sankcij v 88 prekrškovnih postopkih. 
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Tabela 2: MIK število prekrškovnih postopkov po občinah in vrsti ukrepov, v letu 2020 

 

občina opozorilo opomin globa ustavitev 

postopka 

 

Kranj 

 

19 

 

19 

 

1 

 

1 

 

Tržič 

 

9 

 

7 

 

8 

 

                   3 

Cerklje na 

Gorenjskem 

 

3 

 

1 

 

5 

 

2 

 

Šenčur 

 

1 

 

4 

 

0 

 

0 

 

Preddvor 

 

1 

 

2 

 

0 

 

0 

 

Jezersko 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

SKUPAJ 

 

34 

 

33 

 

14 

 

7 

 

Grafikon 3: Izrečeni ukrepi inšpekcije v letu 2020 

 

Ukrepi inšpektorjev v letu 2020

34

33

14

opozorilo

opomin

globa

 
 

 

2.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR NA OBMOČJU OBČIN 
 

2.1.1 Mestna občina Kranj 

 

V letu 2020 je bilo v Mestni občini Kranj uvedenih 200 (213) inšpekcijskih in 43 (89) 

prekrškovnih postopkov, to je 13 inšpekcijskih in 46 prekrškovnih postopkov manj kot v letu 

2019. 

 

V prekrškovnih postopkih je bilo 19 (21) krat izrečeno opozorilo, 19 (38) krat opomin in 1 (12) 

krat globa. En postopek je bil ustavljen. 3 prekrškovni postopki še niso zaključeni.  
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Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Zakon o prijavi prebivališča 

 

Opravljenih je bilo 19 nadzorov pri sobodajalcih na območju Mestne občine Kranj, glede 

vodenja evidence gostov, pobiranja in odvajanja turistične takse, oprostitev turistične takse in 

sporočanje podatkov iz knjige gostov za statistične namene v aplikacijo AJPES.  

 

Nadzor je bil opravljen v hotelih, v zasebnih nastanitvah, apartmajih, v dijaškem domu, hostlu 

in na turističnih kmetijah.  

 

V Mestni občini Kranj je turistična taksa določena z Odlokom o turistični taksi in je za leto 

2020 znašala 2,00 € na nočitev / na osebo, od tega 1,60 € turistična in 0,40 € promocijska 

taksa.  

 

V nadzoru je bila podrobno pregledana vsa dokumentacija pri sobodajalcih, ki se mora voditi 

na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) in Zakona o prijavi prebivališča 

(ZPPreb-1).  

 

Nadzor je bil usmerjen v pregled evidence gostov v namestitvenih obratih, vodenje knjige 

gostov, vpisovanje gostov v 12 urah po prihodu, odjave gostov, upoštevanje zakonsko 

dovoljenih oprostitev turistične takse, pobiranju in odvajanju turistične in promocijske takse.  

 

V 12 inšpekcijskih nadzorih ni bilo ugotovljenih kršitev veljavne zakonodaje, zato so se 

postopki ustavili s sklepom. V 3 nadzorih je bilo ugotovljeno, da so zavezanci prenehali z 

dejavnostjo sobodajalstva, zato so bili postopki ustavljeni. 

 

V 4 postopkih so bile ugotovljene nepravilnosti, v treh postopkih sobodajalci niso imeli 

vzpostavljene knjige gostov, v enem primeru pa sobodajalec ni odvajal pobrane turistične in 

promocijske takse. Izdane so bile inšpekcijske odločbe in odrejeni so bili ukrepi za odpravo 

nepravilnosti. Neplačano takso je po izdani odločbi zavezanec v celoti nakazal Mestni občini 

Kranj. Zakonsko določene evidence gostov pa so bile prav tako vzpostavljene po odrejenih 

ukrepih.  

  

Uveden je bil 1 prekrškovni postopek z izrekom opomina kršitelju. 

 

Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj 

 

Zaradi kršitev Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj so bili 

uvedeni 3 inšpekcijski postopki. Ugotovljene so bile različne kršitve odloka.  

 

V dveh primerih sta zavezanca v postopku oglaševala svojo dejavnost preko oglasne table, 

postavljene na zemljišču, kjer ne opravljata svoje dejavnosti in niti nista lastnika tega 

zemljišča. V postopku sta bili obe oglasni tabli odstranjeni.   

 

V enem primeru je bilo ugotovljeno oglaševanje z vozilom ob robu vozišča. Takoj po 

opozorilu je zavezanec odpeljal vozilo in ni ponovil nedovoljenega oglaševanja. 

 

Uveden je bil 1 prekrškovni postopek z izrekom opomina kršitelju.  
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Gradbeni zakon in Odlok o  izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 

 

Zaradi kršitve določil Gradbenega zakona ter določil občinskega izvedbenega prostorskega 

akta je bilo v letu 2020 skupaj uvedenih 42 postopkov, ki so bili uvedeni na podlagi prejetih 

prijav.  

 

V enem primeru je bila prijava, da se izvaja oglaševanje na kozolcu. Prostorski akt Mestne 

občine Kranj prepoveduje izvajanje oglaševanja na kozolcih. Zavezanec v postopku je na 

podlagi poziva inšpekcije takoj odstranil iz kozolca vse oglaševalske panoje. 

 

V enem primeru je bil ugotovljen spor med sosedoma zaradi postavitve ograje. Postopek je 

bil ustavljen, ker inšpekcija nima pristojnosti za reševanje medsosedskih sporov.  

 

V enem primeru pa je bilo prijavljeno, da se izvaja oglaševanje z večjim LED zaslonom v 

varovalnem pasu ceste. Ugotovljeno je bilo, da zavezanec nima soglasja za postavitev 

zaslona v varovalnem pasu ceste. Prostorski akt Mestne občine Kranj prepoveduje 

postavljanje LED zaslona v določeni enoti urejanja prostora. Ker pa je bilo ugotovljeno, da 

LED zaslon presega merila za enostaven objekt, je bila zadeva odstopljena pristojni gradbeni 

inšpekciji. Še pred obravnavo pri pristojni inšpekciji, pa je zavezanec LED zaslon odstranil.  

 

Obravnavalo se je tudi 38 gradbenih zadev iz področja enostavnih objektov. 18 zadev se je 

zaključilo, 20 inšpekcijskih zadev pa je še v teku. 10 zadev se je ustavilo s sklepom o 

ustavitvi, ker v zadevah ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Izdana je bila 1 inšpekcijska 

odločba. 

 

1 inšpekcijska zadeva je bila odstopljena pristojni državni inšpekciji. 

 

Zaradi ugotovljenih kršitev je bilo uvedenih 13 prekrškovnih postopkov. 4 krat je bilo izrečeno 

opozorilo, 7 krat opomin, 2 postopka še nista zaključena. 

 

Zakon o cestah in Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj 

 

Zaradi kršitev določil Zakona o cestah je bilo skupaj uvedenih 69 inšpekcijskih postopkov.  

 

61 postopkov je bilo uvedenih na podlagi prijav, ker so občani posegli v varovalni pas 

občinske ceste brez soglasja Mestne občine Kranj. Od tega je bilo 45 prijav prekomernega 

razraščanja živih mej, ki so vplivale na varnost v cestnem prometu. 

 

V varovalni pas ceste so občani postavili količke, sezidali nižje betonske škarpe in postavili 

robnike. V največ primerih so občani sami odstranili ovire, v več primerih pa je bilo izdano 

soglasje MOK in so bili postopki ustavljeni s sklepom. 54 postopkov je bilo ustavljeno na 

zapisnik, izdanih pa je bilo tudi 27 sklepov o ustavitvi kjer so bile ugotovljene manjše 

nepravilnosti.  

 

8 postopkov je bilo uvedenih zaradi postavljanja ovir na občinskih cestah in posegov 

občanov v občinske ceste. 
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Uveden je bil 1 prekrškovni postopek z izrekom globe, izrečeno je bilo 14 opozoril in 4 

opomini. 

 

Odlok o javnem redu v Mestni občini Kranj 

 

Na podlagi prijave je bil uveden 1 inšpekcijski postopek zaradi posega v javno površino brez 

soglasja Mestne občine Kranj. Neznani kršitelj je zarisal na javni površini parkirni prostor. 

Črte je na podlagi inšpekcijskega zapisnika zbrisalo podjetje Komunala Kranj. 

 

8 postopkov je bilo uvedenih zaradi kršitve določil odloka o javnem redu in miru, ker so 

občani postavili na javno površino drva, ograjo, zasadili živo mejo, postavili klopce. Postopki 

so bili ustavljeni na zapisnik, v enem primeru pa je bilo ugotovljeno, da ima podjetje za 

postavitev miz na javno površino sklenjeno najemno pogodbo z Mestno občino Kranj. 

 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju MOK 

 

Na podlagi navedenega odloka je bilo uvedenih 6 inšpekcijskih postopkov. Postopki so bili 

uvedeni zaradi iztekanja komunalne odpadne vode iz MKČN v Stražišču, zaradi izliva iz 

jaška, onesnaženja potoka v Bitnjah, odvajanja meteorne vode na občinsko cesto, odvajanja 

meteorne vode v fekalno kanalizacijo, zaradi zamašitve javnega kanala in zaradi 

onesnaženja reke Save z modro galico v Hrastju. V vseh primerih so se zadeve uredile.  

 

Zakon o varstvu okolja in Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj 

 

V skladu z Zakonom o varstvu okolja in Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni 

občini Kranj je bilo uvedenih 32 inšpekcijskih postopkov zaradi nezakonitega odlaganja 

komunalnih odpadkov. Le-ti so bili odloženi na Planini, v Bitnjah, v Čirčah, Britofu, Stražišču, 

v kanjonu reke Kokre, na Zlatem polju,  na Primskovem, Podreči, na Drulovki, pod Joštom in 

na Golniku. Vsi odpadki so bili v postopkih sanirani.  

 

Dva inšpekcijska postopka sta bila uvedena zaradi določitve zbirnega mesta za zabojnike in 

zaradi prestavitve zbirnega mesta. Zadeve so se v postopkih uredile.  

 

V preteklem letu je bila opravljena tudi izvršba komunalnih odpadkov po drugi osebi in sicer 

na Jezerski cesti v Kranju. Izvršbo je opravilo podjetje Komunala Kranj. Stroški izvršbe so bili 

s sklepom, v skladu z Zakonom o varstvu okolja, naloženi kršitelju.  

 

V letu 2020 je bil opravljen tudi izredni nadzor nad odlaganjem komunalnih odpadkov na 

ekoloških otokih po vsej občini. 

 

Zaradi nepravilnega odlaganja komunalnih odpadkov je bilo uvedeno 7 prekrškovnih 

postopkov. Izrečeno je bilo 6 opominov in ena globa.  

 

V mesecu aprilu 2020 je MIK sodeloval pri popisu črnih točk odlagališč odpadkov v okviru 

akcije »Čistilna akcija 2020 v MOK«.  
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Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj  

 

Uveden je bil 1 inšpekcijski nadzor pri avtotaksi prevozniku. V nadzoru nepravilnosti ni bilo 

ugotovljenih, zato je bil postopek na zapisnik ustavljen. Prevoznik je imel dovoljenje in 

nalepko za tekoče leto, za izvajanje dejavnosti v MOK. 

 

Zakon o nalezljivih boleznih 

 

V času epedimije so bile prejete prijave v zvezi s kršitvami Zakona o nalezljivih boleznih in na 

njegovi podlagi sprejetih odlokov vlade.  

 

Opravljeni so bili štirje nadzori zaradi kršitve, da določeni zaposleni v živilski trgovini ne 

nosijo zaščitnih rokavic, da v trgovini ni nameščenih razkužil za stranke, da se zbira večje 

število ljudi na pokopališču, da je v trgovini preveliko število kupcev in da se opravlja storitve, 

ki niso dovoljene.  

 

Vsi inšpekcijski nadzori so bili opravljeni na podlagi prejete prijave. Zavezanci so takoj 

odpravili nepravilnosti in prenehali s kršitvami, zato zadeve niso bile odstopljene pristojnemu 

Zdravstvenemu inšpektoratu.   

 

Odstopi pristojnim organom 

 

Inšpektoratu RS za okolje in prostor so bile odstopljene prijave gradbenih odpadkov v Suhi, 

dotrajane azbestne kritine na Kokrici in onesnaževanja potoka v Lazah. 

 

Gradbeni inšpekciji je bila posredovana prijava namestitve večjega števila oglaševalskih 

tabel, ki so postavljeni na zemljišču ob cesti Kranj-Polica in presegajo merila za enostavne 

objekte. 

 

PP Kranj in tržnemu inšpektoratu je bila v reševanje odstopljena prijava glede prodaje pijač 

in sladic ter glasnega popivanja in razgrajanja v Čirčah.  

 

Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je bila odstopljena deponija 

požaganih dreves v Čirčah. 

 

2.1.2 Občina Tržič 

 

V letu 2020 so bili v občini Tržič uvedeni 104 (106) inšpekcijski in 27 (6) prekrškovnih 

postopkov, to je 2 inšpekcijska postopka manj in 21 prekrškovnih postopkov več kot v letu 

2019. 

 

V prekrškovnih postopkih je bilo 9 (2) krat izrečeno opozorilo, 7 (2) krat opomin in 8 (1) krat 

globa, 3 postopki pa so bili ustavljeni.  
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Zakon o spodbujanju in razvoju turizma in Zakon o prijavi prebivališča 

 

V letu 2020 je bilo opravljenih 19 inšpekcijskih nadzorov pri zavezancih, ki se ukvarjajo z 

oddajanjem sob v občini Tržič. Nadzori so bili opravljeni tako v planinskih postojankah na 

širšem območju občine Tržič, kot tudi v zasebnih apartmajih in sobah v mestu.  

 

Nadzor je bil opravljen na podlagi določil Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o 

prijavi prebivališča ter podzakonskih predpisov in na podlagi občinskega odloka. V nadzoru 

je bila podrobno pregledana vsa dokumentacija, ki jo morajo gostitelji voditi na podlagi 

navedene zakonodaje.  

  

V občini Tržič je turistična in promocijska taksa določena z Odlokom o turistični taksi in je za 

leto 2020 znašala 2,00 € na nočitev / na osebo, od tega 1,60 € turistična in 0,40 € 

promocijska taksa.   

 

V juniju 2020 je bil opravljen tudi skupen nadzor medobčinske inšpekcije in Policijske postaje 

Tržič nad vodenjem evidenc gostov v planinskih postojankah in nad skrbnim ravnanjem z 

odpadki ter odpadnimi vodami. Nadzor je bil opravljen pri 5 zavezancih. Večjih nepravilnosti 

ni bilo ugotovljenih. 

 

V 12 inšpekcijskih postopkih je bila pregledana dokumentacija glede vodenja evidenc gostov 

v nastanitvenih obratih, nepravilnosti in kršitev ni bilo ugotovljenih, zato je bilo vseh 12 

postopkov ustavljenih s sklepom. 

 

V enem postopku so bile ugotovljene manjše nepravilnosti, katere pa je zavezanec odpravil 

in postopek je bil ustavljen na zapisnik. 

 

V dveh inšpekcijskih postopkih so bile ugotovljene večje nepravilnosti. Zavezancema sta bili 

izdani inšpekcijski odločbi. Z odločbama so bili odrejeni ukrepi za ureditev evidenc gostov, za 

sporočanje podatkov za statistične namene in za pobiranje in odvajanje turistične in 

promocijske takse Občini Tržič. 

 

4 inšpekcijski postopki še niso zaključeni. 

 

Uvedenih je bilo 7 prekrškovnih postopkov. 2 krat je bil zavezancema izrečen opomin, 4 krat 

opozorilo, 1 postopek je bil ustavljen. 

 

Gradbeni zakon (GZ) 

 

Prejeto je bilo 6 prijav iz področja Gradbenega zakona. V 1 primeru se je prijava nanašala na 

enostaven objekt (postavitev lope). Postopek je bil ustavljen na zapisnik. 1 prijava pa se je 

nanašala na postavitev ograje med parcelnima mejama. Postopek je bil ustavljen na 

zapisnik. 

 

4 prijave so bile odstopljene pristojni državni inšpekciji. Prijave so se nanašale na 

nadstrešek, ki je presegal merila enostavnega objekta, oporni zid in nevaren objekt. 

 

V prekrškovnem postopku je bil 2 krat izrečen opomin. 
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Zakon o cestah 

 

Na podlagi določil Zakona o cestah je bilo izvedenih 16 inšpekcijskih postopkov.  

 

En inšpekcijski postopek je bil uveden zaradi odvajanja meteorne vode na občinsko cesto v 

Žiganji vasi. Postopek še ni zaključen. 9 inšpekcijskih postopkov je bilo uvedenih, ker so 

občani posegali v cesto, 6 krat pa je bil uveden postopek zaradi prekomernega razraščanja 

žive meje. Ker so bile nepravilnosti takoj odpravljene, je bilo na zapisnik ustavljenih 8 

postopkov, v 7 primerih pa je bil izdan sklep o ustavitvi postopka. 

 

V prekrškovnem postopku je bilo 4 krat izrečeno opozorilo in 2 krat opomin.  

 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine 

Tržič 

 

Na podlagi navedenega odloka je bilo uvedenih 53 inšpekcijskih postopkov.  

 

Vsi postopki so bili uvedeni, ker občani kljub pozivu podjetja Komunala Tržič, svojih objektov 

oz. stanovanjskih enot niso priključili na javno kanalizacijsko omrežje. Po posredovanju 

inšpektorata je 48 inšpekcijskih zavezancev že uredilo priklop, 5 pa jih je še v delu.  

 

Na podlagi navedenega odloka je bilo uvedenih 7 prekrškovnih postopkov z izrekom globe 

400,00 eur. 

 

Zakon o varstvu okolja in Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič 

 

En inšpekcijski postopek je bil uveden zaradi nepravilno odloženih komunalnih odpadkov 

okoli večstanovanjskega objekta, eden pa zaradi neurejenega kompostnika. Oba postopka 

sta rešena in odpadki sanirani. 

 

V letu 2020 je bil opravljen tudi izredni nadzor nad odlaganjem komunalnih odpadkov na 

ekoloških otokih po vsej občini. 

 

Odlok o javnem redu in miru v Občini Tržič 

 

Na podlagi Odloka o javnem redu in miru v Občini Tržič sta bila uvedena 2 prekrškovna 

postopka. Zaradi kurjenja odpadkov na prostem je bila kršitelju izrečena globa v višini 125,00 

eur.  

 

Opomin pa je bil kršiteljici izrečen zaradi hranjenja prostoživečih živali z biološkimi odpadki.  

 

V dveh primerih pa je inšpektorat prekrškovni postopek ustavil, saj kršiteljema ni bilo mogoče 

dokazati, da sta storila prekršek.  

 

 

 

 

 



 

POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KRANJ ZA LETO 2020                      20 

 

Ostalo 

 

MIK je opravil skupni nadzor s PP Tržič v planinskih postojankah in sicer pri 5 zavezancih. 

Nadzori so bili opravljeni glede ravnanja s komunalnimi odpadki in ravnanja s komunalnimi 

odpadnimi vodami. Kršitve niso bile ugotovljene. 

 

Odstopi pristojnim organom 

 

Inšpektoratu za notranje zadeve je bila odstopljena prijava divjega strelišča v občini Tržič. 

 

Nezakonito odloženi gradbeni odpadki v Sebenjah in objekt-nadstrešnica sta bila v reševanje 

odstopljena Inšpektoratu RS za okolje in prostor.   

 

2.1.3 Občina Cerklje na Gorenjskem 

 

V letu 2020 je bilo v občini Cerklje na Gorenjskem uvedenih 85 (37) inšpekcijskih in 12 (9)  

prekrškovnih postopkov, to je 48 inšpekcijskih in 3 prekrškovni postopki več kot v letu 2019. 

 

V prekrškovnih postopkih je bilo izrečeno 3 (2) krat opozorilo, 1 (6) krat opomin in 5 (1) globa 

in 2 krat se je postopke ustavilo. 

 

Zakon o spodbujanju in razvoju turizma in Zakon o prijavi prebivališča 

 

V letu 2020 je bilo opravljenih 28 inšpekcijskih nadzorov pri lastnikih nastanitvenih obratov na 

območju Občine Cerklje na Gorenjskem. Nadzori so bili opravljeni na območju Krvavca in na 

področju nižje ležečih naselij občine Cerklje na Gorenjskem, v zasebnih apartmajih, sobah, 

vilah, hotelih in kočah. 

 

Nadzor je bil opravljen na podlagi določil Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o 

prijavi prebivališča ter podzakonskih predpisov in na podlagi občinskega odloka. V nadzoru 

je bila podrobno pregledana vsa dokumentacija, ki jo morajo gostitelji voditi na podlagi 

navedene zakonodaje.  

  

V občini Cerklje na Gorenjskem je turistična in promocijska taksa določena z Odlokom o 

turistični taksi in je za leto 2020 znašala 2,00 € na nočitev / na osebo, od tega 1,60 € 

turistična in 0,40 € promocijska taksa.   

 

V 18 inšpekcijskih nadzorih pri lastnikih nastanitvenih obratov ni bilo ugotovljenih 

nepravilnosti in kršitev zakonodaje. Zoper vseh 18 zavezancev je bil postopek ustavljen s 

sklepom. 

 

V dveh primerih so bile ugotovljene manjše nepravilnosti pri vodenju evidenc gostov, katere 

pa sta zavezanca odpravila. Postopka sta bila ustavljena s sklepom. 

 

V 7 primerih so bile v postopku inšpekcijskega nadzora ugotovljene kršitve in nepravilnosti 

pri vodenju evidenc gostov. Vsem zavezancem v postopku so bile izdane inšpekcijske 

odločbe in odrejeni ukrepi za odpravo nepravilnosti. Kršitelji so morali v odrejenem roku 

vzpostaviti zakonsko določene evidence gostov, redno so morali Občini Cerklje na 
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Gorenjskem odvajati pobrano turistično takso in sprotno posredovati podatke za statistične 

namene iz knjige gostov. 

 

En inšpekcijski postopek je še v teku. 

 

Zaradi ugotovljenih kršitev so bili uvedeni 3 prekrškovni postopki, enkrat z izrekom opozorila, 

dvakrat pa je bil postopek ustavljen.  

 

Gradbeni zakon (GZ)  

 

Prejete so bile 4 prijave. Ugotovljeno je bilo, da dve prijavi spadata v pristojnosti državne 

gradbene inšpekcije in sicer v enem primeru je bilo prijavljeno, da je občan zgradil škarpo iz 

odpadnih gum, v drugem primeru pa je bil nelegalno postavljen silos. 

 

2 prijavi je obravnavala občinska inšpekcija, en primer je bil gradnja opornega zidu, en 

primer pa zasutje ceste z gradbenim materialom. Zadevi sta bili zaključeni na zapisnik. 

 

Izdano je bilo 1 opozorilo. 

  

Zakon o cestah  

 

Na podlagi Zakona o cestah je bilo izvedenih 12 postopkov, od tega 7 zaradi posegov v 

občinske ceste, 2 krat zaradi posega v varovalni pas ceste in 3 krat zaradi prekomernega 

razraščanja žive meje. 2 krat sta bili zadevi zaključeni s sklepom, 10 krat pa na zapisnik. 

 

1 zadeva je bila odstopljena pristojni državni inšpekciji.  

 

V prekškovnem postopku je bilo enkrat izrečeno opozorilo, enkrat pa opomin.  

 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine 

Cerklje na Gorenjskem 

 

Na podlagi navedenega odloka je bilo uvedenih 39 inšpekcijskih postopkov. 37 postopkov je 

bilo uvedenih, ker zavezanci svojih objektov še vedno niso priključili na javno kanalizacijsko 

omrežje. 28 zavezancev je objekte že priključilo, 9 pa jih je še v fazi priključitve. En 

inšpekcijski postopek je bil uveden, ker zavezanec ni hotel izprazniti greznice, eden pa 

zaradi prijave glede pravilnosti priklopa na javni kanal. Oba postopka sta zaključena.  

 

Na podlagi navedenega odloka je bilo uvedenih 6 prekrškovnih postopkov. V petih postopkih 

je bila kršiteljem izrečena globa 300,00 €. En postopek je bil ustavljen, ker je zavezanec v 

času trajanja postopka opravil priklop na kanal. 

 

Ostalo   

 

Zdravstvenemu inšpektoratu RS je bilo posredovana prijava glede nedovoljenega točenja in 

prodaje alkoholnih pijač v času razglašene epidemije.  
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V letu 2020 je bil opravljen tudi izredni nadzor nad odlaganjem komunalnih odpadkov na 

ekoloških otokih po vsej občini. 

 

2.1.4 Občina Šenčur 

 

V letu 2020 je bilo v občini Šenčur uvedenih 30 (40) inšpekcijskih in 6 (11) prekrškovnih 

postopkov, to je 10 inšpekcijskih in 5 prekrškovnih postopkov manj kot v letu 2019. 

 

V prekrškovnih postopkih je bilo izrečeno 1 (5) krat opozorilo in 4 (6) krat opomin. En 

prekrškovni postopek pa še ni zaključen.  

 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Zakon o prijavi prebivališča 

 

V letu 2020 je bilo opravljenih 5 nadzorov v zvezi z izvajanjem določil Zakona o spodbujanju 

razvoja turizma in Zakona o prijavi prebivališča. Pri nadzoru so zavezanci predložili v pregled 

vso zahtevano dokumentacijo v zvezi z vodenjem evidenc gostov in pobiranjem ter 

odvajanjem turistične in promocijske takse Občini Šenčur. Nadzor je bil opravljen na podlagi 

določil omenjenih dveh zakonov in podzakonskih predpisov in na podlagi občinskega odloka. 

V nadzoru je bila podrobno pregledana vsa dokumentacija, ki jo morajo gostitelji voditi na 

podlagi navedene zakonodaje.  

  

V občini Šenčur se nočitve nudijo v zasebnih apartmajih in sobah. V občini je turistična in 

promocijska taksa določena z Odlokom o turistični taksi in je za leto 2020 znašala 1,45 € na 

nočitev / na osebo, od tega 1,16 € turistična in 0,29 € promocijska taksa.   

 

V treh primerih pri opravljenem inšpekcijskem nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato 

so se vsi trije postopki ustavili z izdajo sklepa.  

 

V enem postopku so bile ugotovljene manjše nepravilnosti, katere je zavezanec takoj 

odpravil, postopek je bil ustavljen s sklepom. Zavezanec je obračunaval napačno višino 

turistične takse. 

  

V enem postopku inšpekcijskega nadzora so bile ugotovljene nepravilnosti pri vodenju 

evidenc gostov, pri oddajanju podatkov za statistične namene ter pri pobiranju in odvajanju 

turistične takse. Ugotovljene so bile tudi kršitve Zakona o prijavi prebivališča. Izdana je bila 

inšpekcijska odločba in odrejeni so bili ukrepi za odpravo nepravilnosti.  

 

Uvedena sta bila dva prekrškovna postopka, sobodajalcema sta bila izrečena opomina. V 

enem primeru zaradi opustitve vodenja knjige gostov in v drugem primeru zaradi nepravilne 

višine turistične takse. 

 

Gradbeni zakon (GZ) 

 

Prejete so bile štiri prijave kršitve Gradbenega zakona. Od tega sta dve prijavi še v teku. 

Nanašata se na nedovoljeno gradnjo in postavitev kovinske ograje. 
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2 prijavi pa sta bili obravnavani in sta bili kasneje odstopljeni pristojni državni inšpekciji. 

Vsebina prijave je bila v enem primeru gradnja objekta brez gradbenega dovoljenja in drugič 

večja deponija gradbenega materiala. 

 

 

Zakon o cestah  

 

Na podlagi določil zakona o cestah je bilo uvedenih 13 inšpekcijskih postopkov. Zavezanci v 

2 primerih kršili zakon zaradi posegov v cesto, v 2 primerih zaradi posegov v varovalni pas 

ceste, 5 krat zaradi prekomernega razraščanja živih mej in 3 krat zaradi ostalih kršitev določil 

Zakona o cestah. Izdana sta bila dva sklepa o ustavitvi. 3 zadeve so še v teku. V 9 primerih 

pa so občani takoj sanirali zadevo in postopki so bili ustavljeni na zapisnik. 

 

Na podlagi navedenega zakona je bil uveden en inšpekcijski postopek zaradi zasaditve 

smrek v varovalnem pasu javne poti brez soglasja upravljavca ceste. Postopek še ni 

zaključen.  

 

V prekrškovnem postopku je bilo izrečeno 1 opozorilo in 3 krat opomin.  

 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine 

Šenčur 

 

Na podlagi navedenega odloka je bil uveden en inšpekcijski postopek zaradi iztekanja 

komunalnih odpadnih voda iz greznice.  

 

Uvedena sta bila tudi dva prekrškovna postopka, ker zavezanca svojega objekta nista 

priključila na javno kanalizacijsko omrežje. Obema je bil izrečen opomin. 

 

Na podlagi prekrškovnega postopka iz leta 2019 je bil kršitelju v letu 2020 izdan še sklep o 

stroških, ki so nastali naknadno, na podlagi dokazane povzročene škode na čistilni napravi 

Trboje v višini 5.471,82 €. Kršitelj je znesek poravnal.  

 

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Šenčur 

 

4 inšpekcijski postopki so bili uvedeni zaradi nepravilno odloženih komunalnih odpadkov v 

naravi. Vsi odpadki so bili sanirani. En inšpekcijski postopek je bil uveden zaradi neločevanja 

odpadkov v zabojnikih. Kršitelju je bilo izrečeno opozorilo.  

 

V letu 2020 je bil opravljen tudi izredni nadzor nad odlaganjem komunalnih odpadkov na 

ekoloških otokih po vsej občini. 

 

Odstop pristojnemu organu 

 

Nezakonito odloženi gradbeni odpadki ob plinski postaji v poslovni coni A v Šenčurju so bili v 

reševanje odstopljeni Inšpektoratu RS za okolje in prostor.  

 

Na podlagi prijave je bil opravljen nadzor nad oglaševanjem na kmetijskem zemljišču. 

Ugotovljeno je bilo, da se izvaja oglaševanje s tablo, ki presega merila za enostavni objekt in 
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zato občinska inšpekcija nima pristojnosti. Zadeva je bila odstopljena pristojni kmetijski 

inšpekciji. 

 

2.1.5 Občina Jezersko 

 

V letu 2020 je bilo v občini Jezersko uvedenih 12 (7) inšpekcijskih in 2 (2) prekrškovna 

postopka, to je 5 inšpekcijskih postopkov več kot v letu 2019. 

 

V prekrškovnih postopkih je bilo 1 krat izrečeno opozorilo, en postopek pa je bil ustavljen.  

 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Zakon o prijavi prebivališča 

 

V letu 2020 je bilo na območju občine Jezersko izvedenih 12 inšpekcijskih nadzorov pri 

zavezancih, ki imajo nastanitvene obrate in morajo po zakonu o spodbujanju razvoja turizma 

voditi evidence gostov.  

 

Nadzor je bil opravljen na podlagi določil Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o 

prijavi prebivališča ter podzakonskih predpisov in na podlagi občinskega odloka. V nadzoru 

je bila podrobno pregledana vsa dokumentacija, ki jo morajo gostitelji voditi na podlagi 

navedene zakonodaje.  

  

Na Jezerskem se nočitve nudijo v hotelih, v zasebnih apartmajih, počitniških hišah, kampu in 

planinskih kočah. V občini Jezersko je turistična in promocijska taksa določena z Odlokom o 

turistični taksi in je za leto 2020 znašala 2,00 € na nočitev / na osebo, od tega 1,60 € 

turistična in 0,40 € promocijska taksa.   

 

V petih postopkih inšpekcijskega nadzora ni bilo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti 

pri vodenju evidence gostov. Ugotovljeno je bilo, da Občini Jezersko vseh pet zavezancev 

pravočasno nakazuje pobrano turistično takso. Glede na to, da nepravilnosti ni bilo 

ugotovljeno so se postopki ustavili z izdajo sklepa. 

 

En inšpekcijski postopek je še v teku. 

 

V dveh postopkih so bile ugotovljene manjše nepravilnosti, katere sta zavezanca takoj 

odpravila, postopka sta bila ustavljena s sklepom. 

 

V enem postopku je bilo ugotovljeno, da zavezanec ne opravlja več dejavnosti 

sobodajalstva, zato je bil postopek s sklepom ustavljen. 

 

V treh postopkih pa so bile ugotovljene nepravilnosti, za odpravo le teh so bile izdane 

inšpekcijske odločbe in odrejeni ukrepi za odpravo nepravilnosti. Zavezancem je bilo 

odrejena takojšnja vzpostavitev zakonsko določenih evidenc gostov, poročanje o gostih v 

aplikacijo pri AJPES za statistične namene in plačilo turistične in promocijske takse občini 

Jezersko.  

 

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti sta bila izvedena dva prekrškovna postopka, enkrat z 

izrekom opozorila in enkrat z izrekom globe. Odločba z izrekom globe je bila v postopku 

pritožbe odpravljena in postopek zoper kršitelja je bil ustavljen.  
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2.1.6 Občina Preddvor 

 

V letu 2020 je bilo v občini Preddvor uvedenih 11 (22) inšpekcijskih in 3 (11) prekrškovni 

postopki, to je 11 inšpekcijskih in 8 prekrškovnih postopkov manj kot v letu 2019. 

 

V prekrškovnem postopku je bilo izrečeno 1 krat opozorilo, 2 (5) krat opomin.  

 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Zakon o prijavi prebivališča 

 

V letu 2020 so bili na območju občine Preddvor izvedeni 4 inšpekcijski nadzori pri 

zavezancih, ki imajo nastanitvene obrate in morajo po zakonu voditi evidence gostov. Nadzor 

je bil opravljen na podlagi določil Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o prijavi 

prebivališča ter podzakonskih predpisov in občinskega odloka. V nadzoru je bila podrobno 

pregledana vsa dokumentacija pri sobodajalcih, katero morajo voditi na podlagi navedene 

zakonodaje.  

  

V Preddvoru se nočitve nudijo v hotelu, v zasebnih apartmajih, počitniških hišah in planinskih 

kočah. V občini Preddvor je turistična taksa določena z Odlokom o turistični taksi in je za leto 

2020 znašala 2,00 € na nočitev / na osebo, od tega 1,60 € turistična in 0,40 € promocijska 

taksa.  

 

V 2 postopkih inšpekcijskega nadzora ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato sta bila 

postopka ustavljena s sklepom. 

 

V 1 primeru inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljenih več nepravilnosti in kršitev. Izdana je 

bila inšpekcijska odločba in zavezancu je bilo odrejeno, da vzpostavi knjigo gostov, da v 

knjigo vpisuje vse podatke, ki jih določa zakon, da pobira in odvaja turistično in promocijsko 

takso Občini Preddvor in da sproti poroča podatke iz knjige gostov v aplikacijo AJPES za 

statistične namene. 

 

V enem primeru inšpekcijskega nadzora so bile ugotovljene manjše nepravilnosti, bile so 

odpravljene, postopek je bil ustavljen s sklepom.  

 

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je bil uveden prekrškovni postopek z izrekom opomina 

kršitelju. 

 

Gradbeni zakon (GZ) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Preddvor 

 

Inšpekcija je na območju občine ugotovila, da se oglašuje na kozolcih. Na podlagi 

pristojnosti, ugotavljanja skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti ali drugimi predpisi občine 

v okviru svoje izvirne pristojnosti po GZ, so bili zoper lastnike kozolcev sproženi inšpekcijski  

postopki.  

 

Uvedeni so bili 3 inšpekcijski postopki, zoper zavezance, ki so izvajali oglaševanje na 

kozolcih. 
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Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Preddvor določa, da na objektih in območjih 

stavbne dediščine reklame niso dovoljene. Prav tako ni dovoljeno nameščanje reklamnih ter 

svetlobnih panojev na starejše objekte z značilno arhitekturno tipiko, na objekte, kjer bi 

njihova pritrditev kvarila izgled objekta ter na kozolce in druge pomožne kmetijsko-gozdarske 

objekte, prodajne kioske, energetske naprave, ograje ter drevesa. Objektov za oglaševanje, 

razen pojasnjevalnih tabel, ni dopustno postavljati na območjih z naravovarstvenim 

statusom. 

 
V postopku so zavezanci na poziv inšpekcije odstranili vse oglaševalske table in s tem 

prenehali kršiti prostorsko zakonodajo. Zoper zavezance so bili izdani sklepi o ustavitvi 

postopka. Ukrepi niso bili izrečeni. 

 

Zakon o cestah 

 

Na podlagi prijete prijave sta bila uvedena dva inšpekcijska postopka zaradi kršitve Zakona o 

cestah. V enem primeru je bila nezakonito postavljena prometna signalizacija. Zadeva je bila 

ustavljena na zapisnik, ker je bil prometni znak odstranjen. 

 

V drugem primeru je bilo prijavljeno prekomerno razraščanje vegetacije. Zadeva je bila 

sanirana, postopek je bil ustavljen s sklepom. 

 

Kršiteljem določil Zakona o cestah je bilo izrečeno 1 opozorilo in 3 opomini. 

 

Zakon o varstvu okolja in Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Preddvor 

 

Medobčinski inšpektorat Kranj je v letu 2020 uvedel 2 inšpekcijska postopka.  

 

En postopek je bil uveden zaradi kopičenja komunalnih odpadkov na zasebnih zemljiščih v 

k.o. Bela. Postopek še ni zaključen, v prvi polovici leta 2021 bo izvedena izvršba po drugi 

osebi saj zavezanci odpadkov, po izdani odločbi, še vedno niso sanirali.  

 

Drugi postopek je bil uveden zaradi predloga prestavitve zbirnega mesta za zabojnike, 

vendar je bilo v postopku ugotovljeno, da trenutna lokacija zbirnega mesta ni sporna. 

 

V letu 2020 je bil opravljen tudi izredni nadzor nad odlaganjem komunalnih odpadkov na 

ekoloških otokih po vsej občini. 

 

2.2 OCENA DELA V LETU 2020 
 

Delo medobčinske inšpekcije v letu 2020 je bilo opravljeno uspešno, zakonito, predvsem pa 

učinkovito. V letu 2020 medobčinski inšpektorat ni prejel prijav oziroma pritožb na vodenje 

postopkov inšpektorjev.  

 

Medobčinska inšpekcija je v letu 2020 uvedla 442 inšpekcijskih in 93 prekrškovnih 

postopkov, to je 17 inšpekcijskih postopkov več in 35 prekrškovnih postopkov manj kot v letu 

2019.  
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Inšpektorji medobčinske inšpekcije so v letu 2020 ugotovili kršitve zaradi nepriključitve na 

javno kanalizacijsko omrežje, kršitve pri ločevanju odpadkov, kršitve pri odvajanju meteorne 

vode, kršitve pri nepravilnem praznjenju greznic, kršitve pri nedovoljenih posegih v ceste in 

varovalne pasove le teh, kršitve pri neprijavljanju posegov v ceste, kršitve pri nepravilnem 

pobiranju in odvajanju turistične takse, kršitve pri vodenju evidence gostov, kršitve pri 

oglaševanju in plakatiranju ter kršitve pri postavljanju enostavnih objektov v neskladnosti s 

prostorskimi izvedbenimi akti.  

 

Na dan 31.12.2020 je ostalo 97 nerešenih zadev s področja inšpekcijskega nadzora, od tega 

je 22 nerešenih zadev, ki so se začele pred 31.12.2019. 75 nerešenih zadev pa je začetih v 

letu 2020.  

 

Vzroki, da zadeve niso zaključene so različni, in sicer se čaka na odločitve sodišč, na 

odločitev spora o pristojnosti, na rešitve predhodnih vprašanj, nekatere zadeve pa so še v 

pritožbenem postopku na 2 stopnji. 
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3 NADZOR IN UKREPI MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 

 

 

Iz tabele 3 je razvidno skupno število postopkov in ukrepov medobčinskega redarstva v 6 

občinah nadzora, za leto 2020 primerjalno z letom 2019.  

 

Tabela 3: Medobčinsko redarstvo ugotovljeni prekrški, v 6 občinah, v letu 2020/2019  

 

materialni predpis 2020 2019 

porast - upad                     

%          

ZPrCP, odloki lokalnih skupnosti o ureditvi 

cestnega prometa      

parkiranje in ustavljanje 4.085 2.099 94 % več 

prekoračitev hitrosti 6.382 7.579 16 % manj 

varnostni pas 16 15 1 več 

mobitel 39 36 3 več 

ostali prekrški 460 127 333 več 

ZJRM, odloki o javnem redu lokalnih skupnosti 

Zakon o zaščiti živali    

Zakon o varstvu javnega reda in miru 8 1 7 več 

Odlok o javnem redu 2 - 2 

PREKRŠKI SKUPAJ 10.992 9.857 11 % več 

 

 

V letu 2020 so medobčinski redarji ugotovili 10.992 (9.857) prekrškov, 11 % več v primerjavi 

z letom 2019.  

 

4.085 (2.099) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2020 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

parkiranja, ki so določeni v ZPrCP in občinskih odlokih, v primerjavi z letom 2019 za 94 % 

več. Največ prekrškov 1.554 jih je bilo ugotovljenih v letu 2020 zaradi kršitve 65. člena 

ZPrCP glede prepovedi ustavljanja in parkiranja.  

 

6.382 (7.579) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2020 zaradi prekoračitev omejitve hitrosti, 

v primerjavi z letom 2019 za 16 % manj.  

 

V letu 2020 so se prekoračitve hitrosti merile z mobilnim in 3 stacionarnimi radarji ter 

samodejno merilno napravo za nadzor prometa. 

 

S stacioniranimi radarji je bilo ugotovljenih 3.981 kršitev, 2.401 kršitev pa z ostalimi merilnimi 

napravami za nadzor prometa. 

 

16 (15) kršitev je bilo ugotovljenih zaradi neuporabe varnostnega pasu med vožnjo, v letu 

2020 je bila ugotovljena 1 kršitev več kot v letu 2019. 

 

V letu 2020 je bilo ugotovljenih 39 (36) kršitev telefoniranja med vožnjo, kar je 3 več kot v 

letu 2019. 
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460 (127) kršitev pa je bilo v letu 2020 ugotovljenih na podlagi drugih določil ZPrCP in 

občinskih odlokov o ureditvi prometa, kar je za 333 prekrškov več kot v letu 2019.  

 

Zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru in občinskih odlokov o javnem redu in miru je 

bilo ugotovljenih 10 prekrškov, v letu 2019 je bila  ugotovljena 1 tovrstna kršitev. 

 

Tabela 4: Vložena pravna sredstva, izdane odredbe in izrečena opozorila v letu 2020/2019 

 

  leto 2020 leto 2019 

porast -

upad   % 

zahteve za sodno varstvo in ugovori 554 612   10 % manj 

odredbe za odstranitev vozil (zapuščena 

vozila in ostala vozila, ki kršijo zakon) 57 85 33 % manj 

izrečena opozorila 432 225 92 % več 

predlog za uvedbo prekrškovnega 

postopka 615 802 24 % manj 

  

Kršitelji so v 554 (612) primerih vložili pravna sredstva zoper izdane plačilne naloge, kar je 

10 % manj vloženih pravnih sredstev kot v letu 2019. To je posledica manjšega števila 

prekrškov iz področja prekroračitve hitrosti v letu 2020. V primerjavi z letom 2019 je bilo 

namreč leta 2020 ugotovljenih 16 % manj tovrstnih prekrškov.  

 

Medobčinsko redarstvo je v 57 (85) primerih izdalo odredbo za odvoz vozila, kar je 33 % 

manj v primerjavi z letom 2019.  

 

Kršiteljem je bilo izrečenih 432 (225) opozoril, kar je 92 % več v primerjavi z letom 2019. 

 

V letu 2020 je medobčinsko redarstvo obravnavalo tudi 615 (802) predlogov za uvedbo 

prekrškovnega postopka. Predlog za uvedbo je podala Komunala Kranj na podlagi Odloka o 

pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj. Nadzornik Komunale Kranj vrši nadzor nad 

plačevanjem parkirnine na javni parkirni površini in nadzor nad kršitvami določb navedenega 

odloka, ki se nanašajo na dovolilnice in dovoljenja. Če nadzornik ugotovi kršitev določil 

navedenega odloka, ki se nanašajo na dovolilnice in dovoljenja ali neplačilo parkirnine, vloži 

predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu za uvedbo prekrškovnega 

postopka. 

 

3.1 REDARSKI NADZOR NA OBMOČJU OBČIN 
 

3.1.1 Mestna občina Kranj 

 

V letu 2020 so medobčinski redarji v Mestni občini Kranj ugotovili 7.828 (8.026) prekrškov, 3 

% manj kot v letu 2019 (tabela 5).  
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Tabela 5: MOK ugotovljeni prekrški, v letu 2020/2019  

 

materialni predpis 2020 2019 

porast - 

upad      %           

ZPrCP, odlok lokalne skupnosti o ureditvi 

cestnega prometa 

 

 

 parkiranje in ustavljanje 3.142 1.686 86 % več 

prekoračitev hitrosti 4.240 6.136 31 % manj 

varnostni pas 9 10 1 manj 

mobitel 27 28 1 manj 

ostali prekrški 401 165 243 % več 

ZJRM, odlok o javnem redu lokalne skupnosti    

Zakon o varstvu javnega reda in miru 8 1 9 več 

Odlok o javnem redu 1 -  

PREKRŠKI SKUPAJ 7.828 8.026 3 % manj 

 

Zaradi kršitev določil 65. člena ZPrCP in občinskega odloka o pravilih cestnega prometa v 

MOK glede prepovedi ustavljanja in parkiranja, je bilo ugotovljenih 3.142 (1.686) prekrškov, v 

primerjavi z letom 2019 za 86 % več. 

 

4.240 (6.136) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2020 zaradi prekoračitev omejitve hitrosti, 

v primerjavi z letom 2019 za 31 % manj.  

 

9 (10) kršitev je bilo ugotovljenih zaradi neuporabe varnostnega pasu med vožnjo, 1 manj kot 

v letu 2019. 

 

27 (28) kršitev je bilo ugotovljenih zaradi telefoniranja med vožnjo, 1 manj kot v letu 2019. 

 

401 (165) kršitev pa je bilo v letu 2020 ugotovljenih na podlagi drugih določil ZPrcP in 

občinskega odloka o ureditvi prometa, razen prepovedi ustavljanja in parkiranja.   

 

Zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru je bilo ugotovljenih 8 (1) prekrškov, zaradi 

kršitev Odloka o javnem redu je bil ugotovljen 1 (0) prekršek. 

 

 

Tabela 6: MOK vložena pravna sredstva, izdane odredbe in izrečena opozorila, 2020/2019 

 

 

 

leto 2020 leto 2019 

porast-upad 

% 

zahteve za sodno varstvo in 

ugovori 417 479 23% manj 

odredbe za odstranitev vozil 

(zapuščena vozila in ostala 

vozila, ki kršijo zakon) 52 84 39 % manj 
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izrečena opozorila 376 213 76 % več 

predlog za uvedbo 

prekrškovnega postopka 615 802 24 % manj 

 

Kršitelji so v 417 (479) primerih vložili pravna sredstva zoper izdane plačilne naloge kar je 23 

% manj kot v letu 2019. Razlog je v tem, da je bilo v letu 2020 v primerjavi z letom 2019, 31 

% manj prekrškov s področja prekoračitve hitrosti.  

 

Medobčinsko redarstvo je v 52 (84) primerih izdalo odredbo za odvoz vozila, kar je 39 % 

manj v primerjavi z letom 2019.  

 

Kršiteljem je bilo izrečenih 376 (213) opozoril, kar je 76 % več kot v letu 2019.  

 

V letu 2020 je medobčinsko redarstvo obravnavalo tudi 615 (802) predlogov za uvedbo 

prekrškovnega postopka. Predlog za uvedbo je podala Komunala Kranj na podlagi Odloka o 

pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj. Nadzornik Komunale Kranj vrši nadzor nad 

plačevanjem parkirnine na javni parkirni površini in nadzor nad kršitvami določb navedenega 

odloka, ki se nanašajo na dovolilnice in dovoljenja. Če nadzornik ugotovi kršitev določil 

navedenega odloka, ki se nanašajo na dovolilnice in dovoljenja ali neplačilo parkirnine, vloži 

predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu, za uvedbo prekrškovnega 

postopka. 

 

Ocenjujemo, da se je število predlogov povečalo zaradi širjenja plačljiv con v letu 2020 na 

javnih parkirnih površinah v Kranju. 

 

Lokacije prekrškov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019 

 

Od 7.828 (8.026) ugotovljenih prekrškov v letu 2020, jih je bilo največ 971 (1.773) 

ugotovljenih na cesti Staneta Žagarja, 526 na Ljubljanski cesti, 476 (1.029) na Bleiweisovi 

cesti, 471 na Gosposvetski ulici, 433 (677) v Žabnici, 421 (648) v Mavčičah, 261 na Planini, 

258 na Koroški cesti (tabela 30, v prilogi Poročila). 

 

Največ 971 prekrškov iz prekoračitev hitrosti, je bilo ugotovljeno na lokaciji cesta Staneta 

Žagarja pri h. št. 25, kjer je omejitev hitrosti 40 km/h. 

 

Ukrepi s področja zagotavljanja prometne varnosti 

 

a) Prekoračitve hitrosti 

 

V letu 2020 je bilo v Mestni občini Kranj 63 merilnih mest za merjenje prekoračitev hitrosti z 

mobilnim in stacionarnim radarjem ter samodejnim merilnikom hitrosti. Lokacije so določene 

na podlagi varnostne ocene policijske postaje posameznega področja in pogostosti 

ugotovljenih večjih prekoračitev s strani redarstva ter pobud občine, sveta za preventivo in 

varnost v cestnem prometu in občanov. Ugotovljenih je bilo 4.240 (6.136) kršitev zaradi 

prekoračitve omejitve hitrosti vožnje, kar je 31 % manj v primerjavi z letom 2019.  
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Po številu ugotovljenih kršitev izstopa merilno mesto cesta Staneta Žagarja pri h. št. 25, kjer 

je omejitev hitrosti 40 km/h v naselju in je bilo ugotovljenih 1.773 prekrškov. 

 

Iz podatkov je razvidno, da je največ kršiteljev v letu 2020 kršilo določilo 1. točke 1. odstavka 

46. člena, ko so prekoračili na cesti v naselju hitrost nad 10 do vključno 20 km/h. Takih 

kršitev je bilo 2.434. Prekoračitev nad 5 do vključno 10 km/h pa je bilo 1.497 (tabela 8). 

 

Na podlagi ZPrCP je bila za prekoračitev hitrosti 5 do vključno 10 km/h v naselju izrečena 

globa v višini 80,00 € in za prekoračitve 10 do vključno 20 km/h globa 250,00 € in 3 

kazenske točke.  

 

Tabela 7: MOK prekrški prekoračitve hitrosti po lokacijah, 2020/2019 

 

lokacija leto 2020 

št. kršitev 

leto 2019 

št. kršitev 

porast-upad  

 

Cesta Staneta Žagarja  

971 

 

1.773 

 

46 %  manj 

Bleiweisova cesta 

nasproti OŠ Prešeren 

 

               476 

 

               1.029 

 

54 % manj 

 

Žabnica 

 

433 

 

677 

 

37 % manj 

 

V letu 2020 je ugotovljenih manj prekoračitev hitrosti v vseh treh razponih prekoračitve 

hitrosti. 

 

Tabela 8: MOK primerjava prekoračitev hitrosti za leto 2020 in 2019 

 

prekoračitev leto 

2020 

leto 

2019 

porast-

upad 

  % 

prekoračitev nad 5 do vključno 10 km/h  

1.497 

 

2.583 

 

63 % manj 

prekoračitev nad 10 do vključno 20 km/h  

2.434 

 

3.079 

 

21 % manj 

prekoračitev nad 20 do vključno 30 km/h  

257 

 

298 

 

14 % manj 

 

 

Prekoračitev hitrosti nad 5 do vključno 10 km/h je bilo 63 % manj, prekoračitev nad 10 do 

vključno 20 km/h je bilo 21 % manj, prekoračitev nad 20 do vključno 30 km/h pa je bilo za 

14 % manj, vse v primerjavi z letom 2019. 

 

Tabela 9: MOK tabela omejitve hitrosti in največja izmerjena hitrost, leto 2020 

 

omejitev povprečna 

izmerjena 

hitrost 

največja 

izmerjena 

hitrost 

kraj največje hitrosti 

 

30 km/h 

 

41,57 

 

69 

Mavčiče (nasproti OŠ, h. 

št. 61) 
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40 km/h 

 

50,95 

 

80 

Cesta Staneta Žagarja 

(hišna številka 25) 

 

50 km/h 

 

63,85 

 

105 

Bleiweisova cesta 

(nasproti OŠ Prešeren) 

 

Največja izmerjena hitrost je bila 105 km/h, pri omejitvi 50 km/h, na merilnem mestu 

Bleiweisova cesta (nasproti OŠ Prešeren). 

 

b) Mirujoč promet 

 

3.142 (1.686) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2020 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

parkiranja, katere so določene v ZPrCP in občinskem Odloku o ureditvi in pravilih cestnega 

prometa v MOK. 

 

Največ prekrškov je bilo ugotovljenih zaradi kršitve določil 65. člena ZPrCP, ki med drugim 

prepoveduje parkiranje in ustavljanje na kolesarskih poteh, pločnikih, parkirnih mestih za 

invalide, na intervencijskih poteh, prepoveduje parkiranje v nasprotju z omejitvami in 

prepovedmi in na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil in zaradi 

kršitve 67. ter 68. člena zakona. 

 

401 (165) kršitev je bilo ugotovljenih zaradi kršitve drugih določil ZPrCP in občinskega 

odloka. Največ (282) kršitev je bilo ugotovljenih v območju za pešce v starem mestnem 

jedru, kjer je dovoljena vožnja z motornimi vozili z veljavnimi dovolilnicami. 

 

Ostale kršitve pa so bile ugotovljene: 

- ker vozniki niso ravnali v skladu z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi izraženimi 

s prometno signalizacijo, 

- ker pešci niso prečkali ceste na prehodu za pešce, 

- ker v vozilu parkiranem na javni površini ni bil označen čas parkiranja, 

- ugotovljeno je bilo še nekaj drugih kršitev določil členov odloka in zakona. 

 

c) Ostale kršitve 

 

V letu 2020 je bilo ugotovljenih 27 (28) prekrškov, ker so vozniki med vožnjo uporabljali 

telefon in so s tem kršili 1. in 2. odstavek 35. člena ZPrCP. 

 

9 (10) prekrškov pa je bilo ugotovljenih zaradi neuporabe varnostnega pasu med vožnjo, 

ugotovljena je bila kršitev 1. odstavka 33. člena ZPrCP. 

 

Leto 2020 je bilo specifično leto, saj so bile zaradi epidemije redne naloge redarstva 

opravljene v zmanjšanem obsegu. Epidemija koronavirusa je namreč vplivala na delo 

medobčinskega redarstva. Veliko časa je bilo namenjenega za preprečevanje širjenja okužb 

med občani, preprečevanju združevanja občanov na javnih površinah ter nadzoru igrišč in 

parkov.  
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3.1.2 Občina Tržič 

 

V letu 2020 so medobčinski redarji v občini Tržič ugotovili 1.221 (481) prekrškov, kar je 153 

% več v primerjavi z letom 2019. Prekrški so bili ugotovljeni zaradi kršitev določil ZPrCP in 

Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine Tržič (tabela 10).  

 

Tabela 10: Tržič ugotovljeni prekrški v letu 2020 in 2019 

 

materialni predpis 2020 2019 porast-upad %          

ZPrCP in Odlok o urejanju in čiščenju javnih 

površin na območju občine Tržič       

parkiranje in ustavljanje 940 211      345 % več 

prekoračitev hitrosti 250 241 3 % več 

varnostni pas 2 2  

mobitel 4 4  

ostali prekrški 24 23 1 več 

Odlok o javnem redu in miru občine Tržič    

kršitev odloka - skrb za psa 1   

PREKRŠKI SKUPAJ 1.221 481      153 % več 

 

940 (211) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2020 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

parkiranja, v primerjavi z letom 2019 345 % več.  

 

250 (241) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2020 zaradi prekoračitev omejitve hitrosti, v 

primerjavi z letom 2019 3 % več. 

 

V letu 2020 so bile ugotovljene 4 kršitve telefoniranja med vožnjo, enako kot v letu 2019. 

 

2 kršitvi sta bili v letu 2020 ugotovljeni zaradi neuporabe varnostnega pasu med vožnjo, v 

letu 2019 sta bili ugotovljeni prav tako dve kršitvi. 

 

Tabela 11: Tržič, vložena pravna sredstva, izdane odredbe in izrečena opozorila, 2020/2019 

 

  leto 2020 leto 2019 

zahteve za sodno varstvo in ugovori 24 25 

odredbe za odstranitev vozil (zapuščena 

vozila in ostala vozila, ki kršijo zakon) 4 1 

izrečena opozorila 56 11 

 

Kršitelji so v 24 (25) primerih vložili pravna sredstva zoper izdane plačilne naloge in odločbe, 

kar je 1 manj kot v letu 2019. 

 



 

POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KRANJ ZA LETO 2020                      35 

 

Medobčinsko redarstvo je v 4 (1) primerih izdalo odredbo za odvoz vozila. V primerjavi z 

letom 2019 v treh primerih več.  

 

Kršiteljem je bilo izrečenih 56 (11) opozoril, 45 več kot v letu 2019. Opozorila so bila izdana 

za prekrške neznatnega pomena, brez škodljivih posledic. 

 

Lokacije prekrškov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019 

 

Od 1.221 (481) ugotovljenih prekrškov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019, jih je bilo 

največ 325 (54) na Blejski cesti, 296 parkirišče Ljubelj, 102 (73) Trg svobode – radar, 88 Trg 

svobode, 79 (59) Cankarjeva cesta, 45 Žiganja vas – radar, 38 (57) Snakovška cesta.  

 

V letu 2020 je bilo največ, 102 prekrškov iz prekoračitev hitrosti, ugotovljeno na lokaciji Trg 

svobode h. št. 18, kjer je nameščen stacionarni radar. 

 

V letu 2020 je bilo na Blejski cesti (Zdravstveni dom) ugotovljenih največ (325) kršitev iz 

področja parkiranja in ustavljanja vozil. 

 

Ukrepi s področja zagotavljanja prometne varnosti 

 

a) Prekoračitve hitrosti 

 

V letu 2020 je bilo v občini Tržič 14 merilnih mest za merjenje prekoračitev hitrosti z 

radarjem. Hitrost se je merila z mobilnim in stacionarnim radarjem ter samodejno  merilno 

napravo za nadzor prometa.  

 

S področja prekoračitve hitrosti je bilo največ prekrškov (102) ugotovljenih na merilnem 

mestu Trg svobode h.št. 18, v območju omejene hitrosti 30 km/h. Izdanih je bilo 102 plačilnih 

nalogov, od tega 5 z globo 1000,00 € in 5 kazenskih točk, 36 z globo 300,00 € in 3 

kazenskimi točkami in 61 z globo 80,00 €.  

 

Iz statističnih podatkov je razvidno, da se je v letu 2020, v primerjavi z letom 2019, za 11 % 

povečalo število kršiteljev, ki so kršili določilo 1. točke 1. odstavka 46. člena, ko so prekoračili 

na cesti v naselju hitrost za 5 do vključno 10 km/h. Za prekršek se izreče globa v višini 80,00 

€. 

 

V letu 2020 pa se je povečalo število kršiteljev v primerjavi z letom 2019 za 1 %, pri 

prekoračitvi hitrosti nad 10 do 20 km/h. Kršiteljem je bila izrečena globa v znesku 250,00 € in 

3 kazenske točke.  

 

Prav tako pa se je povečalo število kršitev pri prekoračitvi nad 20 do vključno 30 km/h, takih 

kršitev je bilo ugotovljenih 15. Izdani so bili plačilni nalogi z globo v višini 500,00 € in 5 

kazenskimi točkami. 
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Tabela 12: Tržič primerjava prekoračitve hitrosti za leto 2020 in 2019 

 

prekoračitev leto 

2020 

leto 

2019 

porast-upad 

% 

prekoračitev nad 5 do 

vključno 10 km/h 

 

117 

 

105 

 

11 % več 

prekoračitev nad 10 do 

vključno 20 km/h 

 

128 

 

126 

 

1 % več 

prekoračitev nad 20 do 

vključno 30 km/h 

 

15 

 

9 

 

66 % več 

 

Tabela 13: Tržič omejitve hitrosti in največja izmerjena hitrost leto 2020 

 

omejitev povprečna 

izmerjena 

hitrost 

največja 

izmerjena 

hitrost 

lokacija  največje 

hitrosti 

30 km/h 41,11 59 Trg svobode h.št. 18 

40 km/h 51,50 52 Cankarjeva cesta  

50 km/h 62,08 80 Snakovška cesta 

 

Največja prekoračitev je bila izmerjena na Snakovški cesti, kjer je kršitelj pri omejitvi 50 km/h 

vozil 80 km/h, izrečena mu je bila globa 500,00 € in 5 kazenskih točk. 

 

b) Mirujoč promet 

 

940 (211) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2020 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

parkiranja.  

 

Od skupnega števila kršitev, je bilo 198 kršitev ugotovljenih na podlagi določil 65. člena 

ZPrCP, ki prepoveduje parkiranje in ustavljanje na kolesarskih poteh, pločnikih, parkirnih 

mestih za invalide, na intervencijskih poteh, prepoveduje parkiranje v nasprotju z omejitvami 

in prepovedmi in na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil. 

 

406 prekrškov je bilo ugotovljenih zaradi kršitve 68. člena ZPrCP, ker kršitelji niso označili 

časa parkiranja, oziroma se niso odpeljali po preteku časa. 

 

336 prekrškov je bilo ugotovljenih na podlagi kršitve 1. odstavka 36.a člena Odloka o 

občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Tržič. Na javnih parkirnih površinah, za 

uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je 

plačana parkirnina. 

 

c) Ostale kršitve 

 

V letu 2020 so bile ugotovljene 4 (4) kršitve, ko so vozniki med vožnjo uporabljali telefon in 

so s tem kršili 1. odstavek 35. člena ZPrCP. 

 

2 (2) prekrška pa sta bila ugotovljena zaradi neuporabe varnostnega pasu med vožnjo. 

Ugotovljena je bila kršitev 1. odstavka 33. člena ZPrCP. 



 

POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KRANJ ZA LETO 2020                      37 

 

 

24 (23) kršitev je bilo ugotovljenih na podlagi kršitve ostalih določil ZPrCP, ker vozniki niso 

ravnali v skaldu z omejitvami, prepovedmi, izraženimi s prometno signalizacijo.  

 

Obravnavana je bila tudi 1 kršitev Odloka o javnem redu in miru, ker skrbnik, psa v nočnem 

času ni zaprl v primeren prostor, da bi preprečil moteče lajanje. 

 

3.1.3 Občina Cerklje na Gorenjskem 

 

V letu 2020 so medobčinski redarji v občini Cerklje na Gorenjskem ugotovili 1.034 (1.046)  

prekrškov, kar je 2 % manj kot v letu 2019. Največ prekrškov je bilo ugotovljenih zaradi  

prekoračitve hitrosti (tabela 14).  

 

Tabela 14: Cerklje na Gorenjskem ugotovljeni prekrški v letu 2020/2019 

 

materialni predpis 2020 2019 

porast-upad 

%           

ZPrCP in Odlok o pravilih cestnega prometa 

občine Cerklje na Gorenjskem       

parkiranje in ustavljanje 21 108 81 % manj 

prekoračitev hitrosti 1.007 937 7 % več 

varnostni pas 4 0 4 več 

mobitel 2 1 1 več 

ostali prekrški 0 0 0 

PREKRŠKI SKUPAJ 1.034 1.046 2 % manj 

 

Ugotovljene so bile kršitve s področja prometa, drugih kršitev pa v letu 2020 ni bilo 

ugotovljenih. 

 

21 (108) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2020 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

parkiranja, v primerjavi z letom 2019 81% manj.  

 

1.007 (937) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2020 zaradi prekoračitev omejitve hitrosti, v 

primerjavi z letom 2019 7 % več.  

 

V letu 2020 sta bili ugotovljeni 2 (1) kršitvi telefoniranja med vožnjo in 4 kršitve zaradi 

uporabe mobitela med vožnjo. 

 

Tabela 15: Cerklje, vložena pravna sredstva 2020/2019 

 

  leto 2020 leto 2019 

porast-upad 

       % 

zahteve za sodno varstvo in 

ugovori 51 81 38 % manj 
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Kršitelji so v 51 (81) primerih vložili pravna sredstva zoper izdane plačilne naloge. 

 

Lokacije prekrškov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019 

 

Od 1.034 (1.046) ugotovljenih prekrškov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019, jih je bilo 

največ 538 (231) na Krvavški cesti, 240 (298) na Češnjevku, 68 v Zalogu pri Cerkljah, 45 na 

Spodnjem Brniku in 35 (78) v Gradu. 

 

Največ 538 prekrškov iz prekoračitev hitrosti je bilo ugotovljeno na lokaciji Krvavška cesta. 

 

Ukrepi s področja zagotavljanje prometne varnosti 

 

a) Prekoračitve hitrosti 

 

Meritve hitrosti se v občini Cerklje na Gorenjskem opravljajo na 12 merilnih mestih in sicer: 

na ulici Ignaca Borštnika - cesta v naselju omejitev 40 km/h, Češnjevek – cesta v naselju 50 

km/h, Dvorje – cesta v naselju 50 km/h, Grad – cesta v naselju 50 km/h, Krvavška cesta – 

cesta v naselju omejitev 40 km/h, Lahovče 2 merilna mesta  – cesta v naselju 50 km/h, 

Spodnji Brnik 2 merilna mesta  – cesta v naselju 50 km/h, Vašca – cesta v naselju omejitev 

40 km/h, Zalog pri Cerkljah – cesta v naselju 40 km/h, Zgornji Brnik – cesta v naselju 50 

km/h.  

 

V letu 2020 je bilo ugotovljeno največje število prekoračitev hitrosti v naselju pri hitrosti nad 5 

km/h do vključno 10 km/h. Takih kršitev je bilo 508, kar je 51 % več kot v letu 2019. 

 

Iz rezultatov meritev hitrosti in kršitev je razvidno, da je 460 kršiteljev v letu 2020 kršilo 

določilo 1. točke 1. odstavka 46. člena ZPrCP, ko so prekoračili na cesti v naselju hitrost nad 

10 do 20 km/h. Na podlagi zakona jim je bila izrečena globa v višini 250,00 € in 3 kazenske 

točke. Takih kršiteljev je bilo 16 % manj, kot v letu 2019.  

 

Tabela 16: Cerklje primerjava prekoračitev hitrosti za leto 2020 in 2019 

 

prekoračitev  leto 

2020 

leto 

2019 

porast-upad  

% 

prekoračitev nad 5 

do vključno 10 km/h 

 

508 

 

337 

 

51 % več 

prekoračitev nad 10 

do vključno 20 km/h 

          

460 

 

542 

 

16 % manj 

prekoračitev nad 20 

do vključno 30 km/h 

 

32 

 

52 

 

39 % manj 

prekoračitev nad 30 

do vključno 50 km/h 

 

7 

 

5 

 

2 več 

 

7 kršiteljev pa je prekoračilo hitrost nad 30 do vključno 50 km/h. Kršiteljem je bila izrečena 

globa 1.000,00 € in 9 kazenskih točk. 
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Tabela 17: Cerklje omejitve hitrosti in največja izmerjena hitrost leto 2020 

 

omejitev povprečna 

izmerjena 

hitrost 

največja 

izmerjena 

hitrost 

kraj največje hitrosti 

 

40 km/h 

 

              50,16 

 

85 

 

Ulica Ignaca Borštnika 

 

50 km/h 

 

62,65 

 

87 

 

Spodnji Brnik 

 

Največja prekoračitev je bila izmerjena s samodejno merilno napravo za nadzor prometa na 

Spodnjem Brniku, kjer je kršitelj pri omejitvi 50 km/h, vozil 87 km/h.  

 

b) Mirujoč promet 

 

21 (108) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2020 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

parkiranja, katere so določene v ZPrCP in v Odloku o pravilih cestnega prometa občine 

Cerklje na Gorenjskem. 

 

Od tega je bilo 12 kršitev 65. člena ZPrCP, ki med drugim prepoveduje parkiranje in 

ustavljanje na kolesarskih poteh, pločnikih, parkirnih mestih za invalide, na intervencijskih 

poteh, prepoveduje parkiranje v nasprotju z omejitvami in prepovedmi in na vseh prometnih 

površinah, ki niso namenjene prometu vozil. 

 

9 kršitev pa je bilo ugotovljenih na podlagi prepovedi, ki so določene v Odloku o ureditvi in 

pravilih cestnega prometa v občini Cerklje na Gorenjskem, in sicer 6. člena, ki določa, da je 

na javnih parkirnih površinah, kjer je omejen dostop, potrebno označiti vozila z dovolilnico in 

1. točke 16. odstavka, ki določa, da je prepovedano ustavljanje in parkiranje na zelenih 

površinah, otroških igriščih, tržnicah in drugo. 

 

c) Ostale kršitve 

 

V letu 2020 sta bila ugotovljena 2 (1) prekrška, ko je voznik med vožnjo uporabljal telefon in 

s tem kršil 1. odstavek 35. člena ZPrCP in 4 prekrški zaradi neuporabe varnostnih pasov v 

vozilu. 

 

3.1.4 Občina Šenčur 

 

V letu 2020 so medobčinski redarji v občini Šenčur ugotovili 739 (150) prekrškov, 392 % več 

v primerjavi z letom 2019. Kršitve so bile ugotovljene zaradi kršitev določil ZPrCP (tabela 18).  
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Tabela 18: Šenčur ugotovljeni prekrški v letu 2020/2019 

 

materialni predpis 2020 2019 

porast-upad 

%           

ZPrCP       

parkiranje in ustavljanje 8 16 50 % manj 

prekoračitev hitrosti 719 120 499 % več 

varnostni pas 1 3 2 manj 

mobitel 6 2 4 več 

ostali prekrški 5 9 4 manj 

PREKRŠKI SKUPAJ 739 150 392 % več 

 

8 (16) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2020 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

parkiranja, v primerjavi z letom 2019 za 50% manj. 

 

719 (120) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2020 zaradi prekoračitev omejitve hitrosti, v 

primerjavi z letom 2019 za 499 % več. 

 

V letu 2020 je bilo ugotovljenih 6 (2) kršitev telefoniranja med vožnjo. 

 

1 (3) kršitev je bilo ugotovljenih zaradi neuporabe varnostnega pasu med vožnjo. 

 

Tabela 19: Šenčur, vložena pravna sredstva v letu 2020 

 

  leto 2020 leto 2019 

porast-upad 

% 

zahteve za sodno varstvo in 

ugovori 56 16         250 % več 

 

Kršitelji so v 56 primerih vložili pravna sredstva zoper izdane plačilne naloge, kar 250 % več 

kot v letu 2019. 

 

Lokacije prekrškov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019 

 

Od 739 (150) ugotovljenih prekrškov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019, jih je bilo največ 

ugotovljenih 394 v Žerjavki, 127 na Pipanovi cesti, 110 v Voklem in 55 na Velesovski cesti. 

 

Največ prekrškov 394 (96) iz prekoračitev hitrosti je bilo ugotovljeno na lokaciji Žerjavka, kjer 

je na cesti v naselju omejitev 50 km/h.  

 

Ukrepi s področja zagotavljanje prometne varnosti 

 

a) Prekoračitve hitrosti 

 

V občini Šenčur se prekoračitve hitrosti merijo na 7 merilnih mestih in sicer na Mlakarjevi ulici 

– območje omejene hitrosti 30 km/h, na Pipanovi cesti na 2 merilnih mestih – cesta v naselju 
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70 km/h in cesta v naselju 50 km/h, Milje – cesta v naselju 50 km/h, Velesovska cesta – 

cesta v naselju 40 km/h, Voklo – cesta v naselju 40 km/h in Žerjavka – cesta v naselju 50 

km/h. 

 

Lokacije so določene na podlagi varnostne ocene policijske postaje posameznega področja 

in pogostosti ugotovljenih večjih prekoračitev s strani redarstva in pobud občine. 

 

Iz statistike je razvidno, da je v letu 2020, 40,06 % od vseh kršiteljev kršilo določilo 1. 

odstavka 46. člena, ko so prekoračili hitrost na cesti v naselju nad 5 do vključno 10 km/h. 

Takih kršiteljev je bilo 288. V skladu z zakonom je bila kršiteljem izrečena globa v višini 80,00 

€.  

 

V letu 2020 je 52,02 % od vseh kršiteljev prekoračilo hitrost nad 10 do vključno 20 km/h. 

Takih kršiteljev je bilo 374. Kršiteljem je bila izrečena globa 250,00 € in 3 kazenske točke. 

 

Tabela 20: Šenčur primerjava prekoračitve hitrosti za leti 2020/2019  

 

prekoračitev 

 

leto 

2020 

leto 

2019 

porast-upad  

% 

prekoračitev nad 10 

do vključno  20 km/h 

 

374 63 493 % več 

prekoračitev nad 20 

do vključno  30 km/h 

 

48 6 700 % več 

prekoračitev nad 30 

do vključno 50 km/h 

 

7 1 6 več 

prekoračitev nad 5 do 

vključno 10  km/h 

 

288 50 476 % več 

prekoračitev več kot 

50 km/h 

 

2  2  

 

Povprečne hitrosti izmerjenih vozil v letu 2020 so pri omejitvi 40 km/h znašale 49,82 km/h,  

pri omejitvi 50 km/h pa 63,21 km/h.  

Tabela 21: Šenčur tabela omejitev hitrosti 2020 

 

omejitev v 

naselju 

povprečna 

hitrost  

največja 

hitrost Kraj največje hitrosti 

30 km/h 43,44 54 Mlakarjeva ulica 

40 km/h 49,82 74 Velesovska cesta 

50 km/h 63,21 118 Žerjavka 

 

Največja izmerjena kršitev hitrosti, pri omejitvi hitrosti v naselju 50 km/h, je bila v Žerjavki, ko 

je kršitelj skozi naselje vozil 118 km/h. Kršitelju je bila izrečena globa 1.200,00 € in 18 

kazenskih točk. 
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b) Mirujoč promet 

 

8 (16) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2020 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

parkiranja, katere so določene v ZPrCP. V vseh primerih gre za kršitve določil 65. člena 

ZPrCP, ki med drugim prepoveduje parkiranje in ustavljanje na kolesarskih poteh, pločnikih, 

parkirnih mestih za invalide, na intervencijskih poteh, prepoveduje parkiranje v nasprotju z 

omejitvami in prepovedmi in na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil. 

 

c) Ostale kršitve 

 

V letu 2020 je bilo ugotovljenih 6 (2) kršitev, ko je voznik med vožnjo uporabljal telefon in s 

tem kršil 1. odstavek 35. člena ZPrCP. 

 

1 (3) prekršek je bil ugotovljen zaradi neuporabe varnostnega pasu med vožnjo. Ugotovljena 

je bila kršitev 1. odstavka 33. člena ZPrCP. 

 

5 prekrškov je bilo ugotovljenih zaradi kršitve drugih določil ZPrCP, 1. odstavka 16. člena 

ZPrCP, ko mora voznik imeti pri sebi listino s katero dokaže, da sme voziti vozilo v cestnem 

prometu in na podlagi 1. odstavka 98. člena, če udeleženci cestnega prometa ne ravnajo v 

skladu z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi, izraženimi s prometno signalizacijo. 

 

3.1.5 Občina Preddvor 

 

V letu 2020 so medobčinski redarji v občini Preddvor ugotovili 94 (120) prekrškov, 22 % manj 

v primerjavi z letom 2019. Vsi prekrški so bili ugotovljeni zaradi kršitev določil Zakona o 

pravilih cestnega prometa (tabela 22).  

 

Tabela 22: Preddvor, ugotovljeni prekrški v letu 2020/2019 

 

materialni predpis 2020 2019 

porast-

upad %           

ZPrCP      

parkiranje in ustavljanje 4 8 50 % manj 

prekoračitev hitrosti 90 111 19 % manj 

mobitel 0 1  

varnostni pas 0 0  

PREKRŠKI SKUPAJ 94 120     22 % manj 

 

4 (8) prekrški so bili ugotovljeni v letu 2020 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in parkiranja, 

4 manj kot v letu 2019.  

 

90 (111) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2020 zaradi prekoračitev omejitve hitrosti, v 

primerjavi z letom 2019 19 % manj. 
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Tabela 23: Preddvor, vložena pravna sredstva leto 2020 

 

  leto 2020 leto 2019 

porast-upad 

% 

zahteve za sodno varstvo in 

ugovori 7 10 3 manj 

 

Kršitelji so v 7 (10) primerih vložili pravna sredstva zoper izdane plačilne naloge, kar je v 3 

primerih manj kot v letu 2019. 

 

Lokacije prekrškov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019 

 

Od 94 (120) ugotovljenih prekrškov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019, jih je bilo največ 

82 (95) v Tupaličah, 5 (3) na Šolski ulici, 3 na Hribu,  2 v Potočah, 1 na Dvorskem trgu in 1 

na Zgornji Beli. 

 

Navedeni prekrški so skupno iz naslova mirujočega prometa in merjenja hitrosti. 

 

Od skupno 94 prekrškov iz prekoračitve hitrosti, jih je bilo največ (82) ugotovljenih na lokaciji 

Tupaliče, na cesti v naselju. Prekroračitve so bile ugotovljene z mobilnih radarjem in 

samodejno merilno napravo za nadzor hitrosti. 

 

Ukrepi s področja zagotavljanja prometne varnosti 

 

a) Prekoračitve hitrosti 

 

Meritve hitrosti se izvajajo na 5 merilnih mestih in sicer: Hrib - območje omejene hitrosti 30 

km/h, v Tupaličah na dveh merilnih mestih – cesta v naselju 50 km/h, na Šolski ulici – 

območje omejene hitrosti  30 km/h in na Zgornji Beli – cesta v naselju 50 km/h.  

 

Največ prekrškov je bilo ugotovljenih že peto leto zapored na lokaciji Tupaliče, tokrat 82. Na 

Hribu so bili ugotovljeni 3 prekrški, na Šolski ulici 4 prekrški in 1 prekršek na Zgornji Beli.  

 

Skupaj je bilo ugotovljenih 90 prekrškov, v primerjavi z letom 2019 21 prekrškov manj. 

 

Tabela 24: Preddvor primerjava prekoračitve hitrosti za leti 2020/2019  

 

prekoračitev 

 

leto 

2020 

leto 

2019 

porast-upad  

% 

prekoračitev nad 10 

do vključno  20 km/h 

 

67 56 19 % več 

prekoračitev nad 20 

do vključno  30 km/h 

 

14 24 42 % manj 

prekoračitev nad 5 do 

vključno 10  km/h 

 

4 24 20 manj 

prekoračitev nad 30 

do vključno 50 km/h 

 

5 6 1 manj 
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Največ je bilo kršitev 1. točke 1. odstavka 46. člena, ko je 74,44 % kršiteljev prekoračilo na 

cesti v naselju hitrost nad 10 do vključno 20 km/h. Na podlagi Zakona jim je bila izrečena 

globa v višini 250,00 € in 3 kazenske točke, takih kršiteljev je bilo 67. V letu 2019 je bilo takih 

kršiteljev 56.  

14 kršiteljev je prekoračilo hitrost nad 20 do vključno 30 km/h in jim je bila izrečena globa 

250,00 € in 3 kazenske točke.  

5 kršiteljev je prekoračilo hitrost nad 30 do vključno 50 km/h in jim je bila izrečena globa 

1.000,00 € in 9 kazenskih točk. 

4 kršitelji so prekoračili hitrost nad 5 km/h do vključno 10 km/h in jim je bila izrečena globa 

80,00 €.  

Tabela 25: Preddvor povprečne izmerjene hitrosti v občini 2020 

 

omejitev 

povprečna 

hitrost v 

letu 2019 

največja 

hitrost 

 

 

lokacija največje 

hitrosti 

30 km/h 42,00 51 Hrib 

50 km/h 66,93 92  LHM -Tupaliče 

 

Največja prekoračitev hitrosti je bila izmerjena v Tupaličah in sicer 92 km/h pri omejitvi 50 

km/h. 

b) Mirujoč promet 

 

4 (8) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2020 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

parkiranja, katere so določene v ZPrCP. Prekrški so bili ugotovljeni zaradi kršitve določil 65. 

člena ZPrCP, ki med drugim prepoveduje ustavljanje in parkiranje na kolesarskih poteh, 

pločnikih, parkirnih mestih za invalide, na intervencijskih poteh, prepoveduje parkiranje v 

nasprotju z omejitvami in prepovedmi in na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene 

prometu vozil. 

 

c) Ostale kršitve 

 

Ostalih kršitev ni bilo ugotovljenih. 

3.1.6 Občina Jezersko 

 

V letu 2020 so medobčinski redarji v občini Jezersko ugotovili 76 (34) prekrškov, 123 % več 

v primerjavi z letom 2019. Vsi prekrški so bili ugotovljeni zaradi kršitev določil ZPrCP glede 

prekoračitve dovoljene hitrosti (tabela 26). 
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Tabela 26: Jezersko, ugotovljeni prekrški v letu 2020/2019 

 

materialni predpis 2020 2019 

porast-upad    

%           

ZPrCP       

prekoračitev hitrosti 76 34 123 % več 

PREKRŠKI SKUPAJ 76 34 123 % več 

 

V letu 2020 drugih kršitev ni bilo ugotovljenih.  

 

Tabela 27: Jezersko, vložena pravna sredstva 2020 

 

  leto 2020 leto 2019 

porast-upad 

     % 

zahteve za sodno varstvo in 

ugovori 5 1 4 več 

 

Kršitelji so vložili 4 zahteve za sodno varstvo zoper izdane plačilne naloge za prekoračitev 

dovoljene hitrosti. 

 

Lokacije prekrškov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019 

 

Prekrški so bili ugotovljeni z mobilnim radarjem in samodejno merilno napravo za nadzor 

prometa.  Vseh 76 prekrškov je bilo ugotovljenih na lokaciji Zgornje Jezersko, kjer je omejitev 

hitrosti v naselju 50 km/h.  

 

Ukrepi s področja zagotavljanja prometne varnosti 

 

a) Prekoračitve hitrosti 

 

V občini Jezersko se prekoračitve hitrosti merijo na 3 lokacijah, na Zgornjem Jezerskem 

cesta v naselju omejitev hitrosti 50 km/h. 

 

44 kršiteljev je prekoračilo 5 do vključno 10 km/h, izrečena jim je bila globa v višini 80,00 €. 

 

26 kršiteljem je bila izrečena globa v višini 250,00 € in 3 kazenske točke zaradi prekoračitve 

hitrosti nad 10 km/h do vključno 20 km/h. 

 

6 kršiteljem je bila izrečena globa 500,00 € in 5 kazenskih točk zaradi prekoračitve dovoljene 

hitrosti nad 20 km/h do vključno 30 km/h. 
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Tabela 28: Jezersko tabela omejitev hitrosti 2020 

 

omejitev 

povprečna 

hitrost 

največja 

hitrost kraj največje hitrosti 

50 km/h 61,95 79 

Zgornje Jezersko (50 

km/h) 

 

Povprečna hitrost izmerjena pri omejitvi 50 km/h je znašala 61,95 km/h. 

 

Najvišja hitrost je bila izmerjena na Zgornjem Jezerskem, ko je kršitelj vozil 79 km/h pri 

omejitvi hitrosti 50 km/h. 

 

b) Mirujoč promet 

 

V letu 2019 ni bilo ugotovljenih kršitev prepovedi ustavljanja in parkiranja na mestu kjer je to 

v nasprotju z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi. 

 

c) Ostale kršitve 

 

V letu 2020 medobčinsko redarstvo ni zaznalo ostalih kršitev pri opravljanju nadzora. 

 

3.2  OCENA DELA V LETU 2020 
 

Glede na obseg dela in spremljanje varnostnih tveganj, ki jih pokriva medobčinsko redarstvo 

ocenjujemo, da se delo redarstva v letu 2020 odraža v izboljšanju varnosti v cestnem 

prometu in urejenosti okolja ter spoštovanju predpisov lokalne skupnosti in zakonov.  

 

Prioritete pri nadzoru so bile zagotavljanje večje prevoznosti intervencijskih poti, prehodnost 

pločnikov v bližini vrtcev in šol, pravilno parkiranje na invalidskih parkirnih prostorih, varnost 

šolskih poti, vožnja brez uporabe mobilnih telefonov in uporaba varnostnih pasov pri vožnji, 

upoštevanje prometne ureditve pri obvozih in vzdrževanje javnega reda in miru na javnih 

površinah.  

 

Medobčinsko redarstvo je posebno pozornost namenjalo ugotavljanju kršitev prekoračitve 

hitrosti v naselju. V letu 2020 se je poleg mobilnega radarja, merilo prekoračitev hitrosti še z 

3 stacionarnimi radarji in samodejno merilno napravo za nadzor hitrosti. 

 

V Mestni občini Kranj je bilo v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 obravnavanih več kršitev 

ZPrCP pri parkiranju in ustavljanju. Kršitev nedovoljenih prekoračitev hitrosti pa je bilo manj 

kot v letu 2019. Vzrok je epidemija koronavirusa, ki je delo redarjev preusmerila v druge 

naloge. V občinah Šenčur, Tržič, Cerklje na Gorenjskem in Jezersko je število prekrškov v 

primerjavi z letom 2019 višje iz področja nedovoljenih prekoračitev hitrosti. 
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Medobčinsko redarstvo je poleg svojih rednih nalog posvečalo veliko pozornost tudi 

preventivnemu delu. Pri tem je sodelovalo tako s policijo, gasilci kot s posameznimi 

občinskimi Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, saj tudi ustrezna preventivna 

dejavnost pripomore k večji varnosti občanov in občank. Občanom so se posredovale tudi 

različne informacije v zvezi z delom. 

 

Prav tako se je z namenom osveščanja občanov in občank posredovalo določene splošne 

informacije preko spletnih strani lokalnih skupnosti. 

 

Medobčinsko redarstvo bo tudi v bodoče strmelo k zakonitemu in strokovnemu delu in s tem 

zagotavljalo veliko stopnjo varnosti na območju vseh 6 občin. 

 

 

4 FINANČNO POROČILO 

 

 

V skladu s spremembo 26. člena Zakona o financiranju občin, ki je na novo določil 

financiranje skupnih občinskih uprav, se od 1. 1. 2020 dalje občinam na podlagi tega člena, v 

tekočem letu za organizirano skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave, v 

skladu z zakonom zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v določenem 

odstotku v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih 

občinskih uprav. Sredstva se zagotavljajo za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca 

zaposlenim v skupnih občinskih upravah, povečani za 20 %. Občina je do sredstev 

državnega proračuna upravičena za sofinanciranje nalog v višini 30 % v prejšnjem letu 

realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je 

vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj 

ena naloga. Višina sofinanciranja se poveča za pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, 

ki jo skupna občinska uprava opravlja za vse občine, vključene v skupno občinsko upravo, 

pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 % sredstev za plače in druge 

izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah. 

 

Glede na to, da se v Medobčinskem inšpektoratu Kranj opravljata dve nalogi (občinsko 

inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo), so občine ustanoviteljice tako upravičene do 

sofinanciranja nalog v višini 35 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke 

delodajalca zaposlenim v skupni občinski upravi, povečane za 20 %. 

 

V finančnem delu poročila so navedeni podatki o višini proračunskih sredstev za delovanje 

po posameznih občinah za leto 2020 ter podatki o prilivih iz glob za področje dela inšpekcije 

in redarstva skupaj, na dan 31.12.2020.  
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PRILOGE  

 

Mestna občina Kranj 

 

Tabela 30: MOK ugotovljeni prekrški po kraju prekrška, v letu 2020 

 

Pregled prekrškov po krajih 

Kraj prekrška Število 

  7828 

CESTA STANETA ŽAGARJA (hišna številka 25) 971 

LMH - Ljubljanska cesta 526 

BLEIWEISOVA CESTA (nasproti OŠ F. 
Prešeren, v bližini hišne številke 24) 476 

GOSPOSVETSKA ULICA 471 

ŽABNICA (nasproti osnovne šole, hišna 
številka 20) 433 

MAVČIČE (nasproti osnovne šole, hišna 
številka 61) 421 

PLANINA 261 

KOROŠKA CESTA 258 

BLEIWEISOVA CESTA 235 

TOMŠIČEVA ULICA 226 

GLAVNI TRG 189 

ŠORLIJEVA ULICA 160 

TAVČARJEVA ULICA 154 

LJUBLJANSKA CESTA 135 

LMH - Cesta Boštjana Hladnika 127 

JAHAČEV PREHOD 105 

LMH - Golnik 102 

CESTA 1. MAJA 92 

CESTA BOŠTJANA HLADNIKA 89 

ŽABNICA 89 

CESTA NA BRDO (40 KM/H) 88 

LMH - Delavska cesta 88 

TRUBARJEV TRG 88 

POŠTNA ULICA 72 

KIDRIČEVA CESTA 66 

OREHEK - LJUBLJANSKA CESTA 56 

NA SKALI 55 

DELAVSKA CESTA 48 

CANKARJEVA ULICA 47 

ZOISOVA ULICA 45 

ZLATO POLJE 44 

GOGALOVA ULICA 43 

PARTIZANSKA CESTA 41 

NAZORJEVA ULICA 40 
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GOLNIK 39 

SAVSKA LOKA 39 

TENETIŠE 39 

SLOVENSKI TRG 38 

VREČKOVA ULICA 38 

JELENČEVA ULICA 37 

ULICA XXXI. DIVIZIJE 37 

CESTA JAKA PLATIŠE 36 

DOLENČEVA ULICA 36 

ZGORNJE BITNJE (hišna številka 266) 35 

GRADNIKOVA ULICA 34 

TRG PREŠERNOVE BRIGADE 34 

LMH - JEZERSKA CESTA 86 33 

ULICA JANEZA PUHARJA 33 

MAISTROV TRG 31 

RUPA 31 

SAVSKA LOKA (ZARICA) 27 

VODOPIVČEVA ULICA 27 

ŽABNICA 27 

CESTA STANETA ŽAGARJA 25 

GUBČEVA ULICA 25 

JENKOVA ULICA 25 

LIKOZARJEVA ULICA 25 

PREDOSLJE 25 

LMH - Šuceva ulica 24 

ULICA TONČKA DEŽMANA 24 

ZGORNJE BITNJE 23 

ULICA FRANCA ROZMANA STANETA 22 

JURČIČEVA ULICA 21 

ULICA GORENJSKEGA ODREDA 21 

KOMENSKEGA ULICA 19 

LMH - JEZERSKA CESTA 71 19 

SPODNJE BITNJE 19 

BERTONCLJEVA ULICA 18 

GORENJESAVSKA CESTA 18 

HUJE 18 

JAVORNIK 18 

LMH - Škofjeloška cesta 18 

ZASAVSKA CESTA 18 

NI V ŠIFRANTU 18 

CESTA RUDIJA ŠELIGA 17 

GREGORČIČEVA ULICA 17 

KOROŠKA CESTA 17 

ULICA LOJZETA HROVATA 17 
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DRAŽGOŠKA ULICA 14 

KOKRŠKI BREG 14 

LMH - Bleiweisova cesta 14 

REGINČEVA ULICA 13 

ŽUPANČIČEVA ULICA 13 

CESTA KOKRŠKEGA ODREDA 11 

POT V BITNJE 11 

BRITOF 10 

 

Razlika ugotovljenih kršitev je na posameznih lokacijah, ki niso posebej omenjene, saj gre za 

število prekrškov od 1 do 10 na posameznih lokacijah območja Mestne občine Kranj. 

 

Občina Tržič 

 

Tabela 31: Tržič ugotovljeni prekrški, po kraju prekrška 2020 

 

Pregled prekrškov po krajih 

Kraj prekrška Število 

  1221 

BLEJSKA CESTA 325 

PARKIRIŠČE LJUBELJ (POD HOTELOM 
KOMPAS, PODLJUBELJ 306) 296 

TRG SVOBODE (hišna številka 18) 102 

TRG SVOBODE 88 

CANKARJEVA CESTA 79 

LMH - Žiganja vas 45 

SNAKOVŠKA CESTA 38 

ZELENICA 27 

DETELJICA 24 

OSNOVNA ŠOLA BISTRICA 24 

PREDILNIŠKA CESTA 22 

SENIČNO 20 

RAVNE 19 

ZVIRČE 18 

ZA MOŠENIKOM 17 

RETNJE 13 

PARKIRIŠČE NAD GORENJSKO PLAŽO (CESTA 
STE MARIE AUX MINES 11) 9 

BISTRICA 7 

KOVORSKA CESTA 6 

KRANJSKA CESTA 6 

PARTIZANSKA ULICA 6 

BEGUNJSKA CESTA 5 

CESTA STE MARIE AUX MINES 5 

ZA JEZOM 4 

C. STE MARIE AUX MINES (PEKO) 2 
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KOVAŠKA ULICA 2 

LOKA 2 

 

 

Razlika ugotovljenih kršitev je na posameznih lokacijah, ki niso posebej omenjene, saj gre za  

1 prekršek na posameznih lokacijah območja Občine Tržič. 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem 

 

Tabela 32: Cerklje ugotovljeni prekrški, po kraju prekrška 2020 

 

Pregled prekrškov po krajih 

Kraj prekrška Število 

  1034 

KRVAVŠKA CESTA (hišna številka 3) 538 

ČEŠNJEVEK (hišna številka 40) 240 

ZALOG PRI CERKLJAH (hišna številka 29) 68 

LMH - Spodnji Brnik 45 

GRAD (hišna številka 8) 35 

LMH - Lahovče 29 

VAŠCA 22 

CERKLJE, TRG DAVORINA JENKA 18 

CERKLJE, UL. IGNACA BORŠTNIKA 9 

LAHOVČE 9 

ZGORNJI BRNIK 7 

SPODNJI BRNIK 6 

cesta GRAD - ŠTEFANJA GORA 4 

CERKLJE, KRVAVŠKA CESTA 2 

DVORJE 1 

ŠMARTNO 1 

 

Občina Šenčur 

 

Tabela 33: Šenčur ugotovljeni prekrški po kraju prekrška 2020 

 

Pregled prekrškov po krajih 

Kraj prekrška Število 

  739 

ŽERJAVKA (v bližini hišne številke 9) 394 

PIPANOVA CESTA (pri hišni številki 21) 127 

VOKLO (pri hišni številki 3) 110 

ŠENČUR, VELESOVSKA CESTA 55 

LMH - MLAKARJEVA ULICA 26 

ŠENČUR, POSLOVNA CONA A 6 

MILJE 5 

ŠENČUR, KRANJSKA CESTA 4 
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ŠENČUR, MLAKARJEVA ULICA 4 

LMH - PIPANOVA CESTA 2 

MLAKARJEVA ULICA 2 

LUŽE 1 

PIPANOVA CESTA 1 

ŠENČUR, GASILSKA CESTA 1 

ŠENČUR, PIPANOVA CESTA 1 

 

Občina Preddvor 

 

Tabela 34: Preddvor ugotovljeni prekrški po kraju prekrška 2020 

 

Pregled prekrškov po krajih 

Kraj prekrška Število 

  94 

LMH - Tupaliče 43 

TUPALIČE 39 

ŠOLSKA ULICA 5 

HRIB 3 

POTOČE 2 

PREDDVOR, DVORSKI 
TRG 1 

ZGORNJA BELA 1 

 

Občina Jezersko 

 

Tabela 35: Jezersko ugotovljeni prekrški po kraju prekrška 2020 

 

 

Pregled prekrškov po krajih 

Kraj prekrška Število 

  34 

ZGORNJE JEZERSKO (50 
KM/H) 32 

ZGORNJE JEZERSKO 2 
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Gasilsko reševalna služba Kranj (v nadaljevanju GARS Kranj) spada med 13 poklicnih gasilskih 
enot v Sloveniji. Pri požarnih intervencijah posredujemo poleg Mestne občine Kranj še v 
občinah Naklo, Preddvor, Jezersko in Šenčur ter z avtolestvijo in specialno opremo v občini 
Škofja Loka. Julija 2020 smo podpisali skupaj z MOK tudi pogodbo o sodelovanju z občino Tržič. 
Na območju občine Tržič posredujemo z avtolestvijo in avtocisterno. 
 
Razporejeni smo v 6. kategorijo gasilskih enot.  Posredujemo tudi kot gasilska enota širšega 
pomena (GEŠP) pri prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in reševanju na in iz 
vode. Kot GEŠP enota smo razporejeni v najvišjo 3. kategorijo. Poleg vseh teh intervencij 
posredujemo na območju celotne Gorenjske regije s prikolico za masovne nesreče ter na 
osrednjem in severozahodnem delu Slovenije s prikolico za množično dekontaminacijo. 
 
Na dan 31.12.2020 je imel GARS Kranj 58 zaposlenih delavcev. Organizacijska shema omogoča 
delovanje GARS Kranj na več področjih: operativa, preventiva s servisnimi storitvami, 
vzdrževanje, kontrolni organ in splošno službo. Vodstvo GARS Kranj skrbi za usposobljenost, 
strokovnost in kvaliteto opravljenega dela. Naloge na posameznih področjih so bile naslednje: 
 
Operativa je glavni in najpomembnejši del naše dejavnosti. Temu so podrejene vse ostale 
aktivnosti, ki jih opravlja GARS Kranj. To je predvsem gašenje požarov, zaščita in reševanje ob 
njih, reševanje ob prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah na in v vodi, 
naravnih nesrečah in vseh drugih dogodkih, ko občani potrebujejo gasilsko pomoč. Na tem 
področju je potrebno stalno usposabljanje operativnih gasilcev na vseh področjih dela, 
uvajanje novih metod gašenja in reševanja, uvajanje novih metod gašenja in reševanja. Za 
doseganje teh rezultatov skrbimo tudi za psihofizično pripravljenost stopnjo intervencijske 
pripravljenosti v primeru naravnih in drugih nesreč. Za posamezna najzahtevnejša dela se 
posamezniki tudi specializirajo. 
 
Na področju preventive s servisnimi storitvami vzpostavljamo pogoje za dobro operativno 
delovanje. Širimo uporabnike tehničnega požarnega varovanja. Prevzemamo požarne načrte 
objektov, ki so jih uporabniki dolžni predložiti lokalni gasilski enoti. Servis ročnih gasilnikov 
opravljamo za 14 različnih proizvajalcev. Izvajamo celoten servis izolirnih dihalnih aparatov 
AUER. Prodajamo gasilnike in določeno gasilsko opremo. Spremljamo zadovoljstvo strank in 
poslovnih partnerjev ter si prizadevamo za širitev na tem področju. 
 
V letu 2020 smo pridobili avtocisterno AC 40/120 s 12 m3 vode in 1000 l penila ter prevzeli v 
upravljanje novo avtolestev Rosenbauer L42A-XS, pri kateri so sofinancirale nabavo poleg 
Mestne občine Kranj tudi občine Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur, Škofja Loka in Tržič ter 
država preko sredstev požarnega sklada. Staro avtocisterno so prevzeli v PGD Besnica, staro 
avtolestev pa smo donirali gasilcem iz občine Kočani v Severni Makedoniji. Konec leta smo 
predvidevali tudi prevzem novega poveljniškega vozila, vendar se je ta zaradi COVID 19 
prestavil v januar 2021. 
 
V letu 2020 smo skupno opravili 1103 intervencij, kar je v povprečju 3,01 intervencij na dan. 
Med drugimi smo 199 krat posredovali ob požarih, 130 krat ob prometnih nesrečah, 60 krat 
ob nesrečah z nevarno snovjo, 16 krat smo reševali živali, 3 krat reševali na vodi, 526 krat smo 
nudili drugo tehnično pomoč.  
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Požari 
V letu 2020 smo zaznali porast požarnih intervencij in sicer je razlika med 2019 in 2020 za kar 
40 intervencij. Delni razlog je tudi podpisana nova pogodba za požarne intervencije z občino 
Tržič. Dobra ozaveščenost lokalne skupnosti o pomenu varstva pred požarom je pomembna 
za varnost na tem področju. Velik pomen pri tem ima tudi preventivna dejavnost GARS Kranj, 
ki smo jo v zadnjem obdobju pričeli dvigovati na vse višji nivo z zaposlitvijo novega vodje 
gasilske preventive in vsem preventivnim akcijam ter aktivnostmi naše enote v lokalni 
skupnosti.  
 
Prometne nesreče 
Tudi število posredovanj ob prometnih nesrečah se zvišuje. Glede na dejstvo, da so prevozna 
sredstva iz leto v leto boljša in bolj dovršena, so posredovanja veliko bolj zahtevna kot nekoč. 
Vozila imajo več nevarnosti za posredovalce v obliki zračnih vreč, trših materialov, elektronike, 
hibridna, električna vozila, vozila na plin, vodik… To za posredovalce pomeni nove izzive tako 
na področju usposabljanja kot tudi na področju posredovanja. 
 
Nesreče z nevarno snovjo 
Zadnjih nekaj let opravimo približno enako število intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi. 
Kot gasilska enota širšega pomena posredujemo na širšem območju. Upravljamo tudi s 
prikolico za množično dekontaminacijo, pri kateri pa je še vedno odprtih kar nekaj vprašanj in 
nejasnosti.  
 
Požarno varovanje 
Požarno varovanje objektov preko sistema Infranet. Tukaj je število posredovanj odvisno 
predvsem od tega kako na varovanem objektu lastniki skrbijo za požarno varnost in pravilno 
delovanje požarne centrale. Število naročnikov se počasi veča, trenutno varujemo 29 objektov 
na področju delovanja GARS Kranj. Kar nekaj posredovanj je zaradi vzdrževalnih del na objektu 
ali drugih tehničnih pomanjkljivosti. Dejstvo pa je da smo gasilci ob morebitni resni požarni 
intervenciji o požaru obveščeni bistveno hitreje kot pri klasični poti preko klica na številko 112.  
 
Tehnične intervencije 
V letu 2020 je bilo v primerjavi s preteklimi leti teh posredovanj bistveno več, kar pa lahko 
pripišemo dejavnostim v mesecu februarju, ko se je orkanski veter razbesnel nad Kranjem in 
bližnjo okolico. V dveh dneh smo tako zabeležili 330 dogodkov.  
 
Gasilci lahko s svojim znanjem pomagamo praktično pri vsaki nesreči, naj gre za reševanje 
živali, zahtevna reševanja s pomočjo vrvne tehnike ali delo ob naravnih nesrečah. Analiza 
števila posredovanj v daljšem obdobju nam služi kot pripomoček za delno usmeritev v način 
opremljanja zavoda. 
 
Nekaj večjih intervencij: 

- Vetrolom na širšem območju MO Kranj 

- Požar stanovanjske hiše Ješetova ulica 

- Požar stanovanjske hiše v Podbrezjah 

- Požar sekancev Ovsenik 

- Požar v predoru Ljubelj 

- Prometna nesreča na avtocesti avtobus – tovornjak 
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- Požar gospodarskega poslopja Tržiču - Hudo 

- Prometna nesreča v Medvodah 

- Prometna nesreča Lavtarski vrh 

- Požar gospodarskega poslopja v Tržiču - Potarje 

- Požar Mercator trgovine na Drulovki 

- Požar stanovanjske hiše v Cegelnici 

- Požar hiše v Pestotnikovi ulici 

Kljub zaostrenim razmeram zaradi epidemije korona virusa COVID-19 smo se udeležili ali pa 
sami uspeli izvesti nekatera specifična izobraževanja in usposabljanja: 

- Usposabljanje za posredovanje v enocevnih predorih 
- Obnovitveni tečaj za nevarne snovi 
- Gašenje notranjih požarov modul B in C 
- Usposabljanje za upravljalca hidravličnih orodij 
- Usposabljanje za vrvno tehniko na Igu 
- Usposabljanje ob nesrečah avtobusov 
- Usposabljanje ob nesrečah z električnimi vozili 
- Usposabljanje reševalcev na vodi 
- Potapljaški tabor na slovenski obali 

 
Poleg vseh aktivnosti 12 zaposlenih sodeluje tudi v državni enoti za reševanje v urbanih okoljih 
USAR. Tam pridobijo dodatna znanja s področja reševanja ob potresih in drugih tehnično 
zahtevnih posredovanjih in jih širijo med ostale zaposlene v GARS Kranj. 
 
Aktivno sodelujemo v mednarodnem projektu Inclusive Emergency. Namen tega projekta je 
pripraviti e-usposabljanja za gasilce ob posredovanjih v izrednih dogodkih, kjer so udeležene 
osebe z omejitvami.  
 

Spopadali smo se tudi z epidemijo COVID 19. Uvedli smo določene preventivne ukrepe za 
preprečitev širjenja virusa tako na intervencijah kot tudi v sami službi. Vsi zaposleni so prejeli 
natančna navodila, kako ukrepati v primeru suma okužbe oz. v primeru okužbe bližnjih. 
Moram poudariti, da smo bili pri tem uspešni, saj se ni vzpostavilo nobeno žarišče v naši sredini 
in smo uspeli zagotavljati opravljanje naše službe neprekinjeno brez zahtevnejših 
reorganizacij. 
 
 

 
       Direktor: 
 
       Tomaž Vilfan, mag. jav. upr. 
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Zadeva: Povzetki poročila o delu Upravne enote Kranj v letu 2020 

- vpliv na lokalno varnostno problematiko 
 
 
 
Realizacija upravnih postopkov v Upravni enoti Kranj 

 Delovno področje 
Realizacija 
2019 

Realizacija 
2020 

OUNZ 

notranje zadeve 22.028 21.020 

infrastruktura 11.709 11.999 

delo, družina in socialne zadeve 841 623 

finance 29 33 

javna uprava 5 1 

SKUPAJ 34.612 33.676 

 
 
Realizacija drugih upravnih nalog v Upravni enoti Kranj 

 Delovno področje 
Realizacija 
2019 

Realizacija 
2020 

OUNZ 

notranje zadeve 53.487 53.227 

infrastruktura 16.412 13.015 

prekrški 254 236 

delo, družina in socialne zadeve 283 250 

okolje in prostor 0 1 

javna uprava 1.658 794 

Skupaj 72.094 67.523 

 
 

Na področju PREBIVALIŠČ je bilo v letu 2020 rešenih 306 postopkov ugotavljanja dejanskega 

stalnega prebivališča (UDP) in preverjanja resničnosti prijave prebivališča (PRP). Navedeni 

postopki v času epidemije niso bili uvrščeni med nujne postopke, zato je bilo rešeno manjše 

število postopkov kot je bilo planirano (odsotnost uslužbencev zaradi zagotovitve čim manjšega 

števila uslužbencev na UE). Največ predlogov za uvedbo postopkov je podanih s strani policije, 

izvršiteljev, sodišč in fizičnih oseb.  

  

2020= 306 (201 UDP, 82 PRP, 23 zavrnitev prijave) 

2019 = 557 (401 UDP, 144 PRP, 12 zavrnitev prijave) 

2018 = 614 (572 UDP, 40 PRP, 2 zavrnitev prijave)  

2017 = 305 (269 UDP, 34 PRP, 2 zavrnitev prijave) 
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Dne 9. 3. 2021 smo s strani MNZ za območje UE Kranj pridobili naslove z več kot 20 
prijavljenimi osebami. Teh naslovov je 28, med njimi so domovi za starejše, CSD, MOK, samski 
in dijaški dom, zavetišče za brezdomce in stanodajalci. Naslovov, kjer je več kot 20 prijavljenih 
oseb in so lastniki fizične osebe, ki niso stanodajalci, je tako 17. Od navedenih naslovov je v 12 
primerih v registru stalnega prebivalstva zabeležena prepoved prijave prebivališča, kar pomeni, 
da se ob prijavi nove osebe na naveden naslov uvede postopek preverjanja resničnosti prijave. 
Na ostalih šestih naslovih pa omejitev prijave prebivališča ni, saj gre za večje stanovanjske 
površine. Skupno pa je v  registru stalnega prebivalstva trenutno zabeleženih 23 naslovov s 
prepovedjo prijave novih oseb, saj se prepoved vnese tudi za naslove, kjer je manj kot 20 
prijavljeni oseb, kadar se zazna, da je manjša uporabna površina na prijavljeno osebo 
(normativov kakšna je ustrezna površina ni, razen v primeru delodajalcev, ki oddajajo nastanitve 
svojim zaposlenim). 

 

Sprejet je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča, ki bo pričel 

veljati 27. 6. 2021. Zakon ponovno uvaja krajevno pristojnost za prijavo stalnega in začasnega 

prebivališča ter določitev naslova za vročanje, kar bo pripomoglo k večji prepoznavnosti fiktivnih 

prijav, saj uslužbenke posamezne UE poznajo območje in naslove v svoji UE. Sprejet je bil tudi 

Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo prebivališča, ki določa 8 m2 uporabne 

površine na prijavljeno osebo oz. 6 m2 za stanodajalce, domove za starejše, dijaške in 

študentske domove, zapore,…. Pravilnik začne veljati 27. 6. 2021. 
 
UE aktivno sodeluje s PP in FURS glede naslovov z večjim številom prijavljenih oseb. Od 21. 
10. 2020 je bilo s strani PP posredovanih 137 naslovov, za katere so podali predloge za 
ugotavljanje prebivališča. Ker gre v večini primerov za tujce, pa so bili podani tudi predlogi za 
postopke razveljavitve dovoljenj za prebivanje.  
 
Na področju JAVNIH PRIREDITEV je bilo rešenih 63 (2019 - 138) zadev dovolitve javne 
prireditve (manjše število je posledica prepovedi združevanja ljudi zaradi epidemije). Skupaj s 
Zdravstvenim inšpektoratom je na podlagi 36. člena Zakona o javnih zbiranjih dne 9. 9. 2020 
opravljen nadzor prireditve »Parada učenja 2020«, ki se je odvijala na Slovenskem trgu v 
Kranju, organizatorja Ljudske univerze Kranj. Po pregledu prireditvenega prostora in  pogovoru 
z vodjo prireditve je bilo ugotovljeno, da ni izpolnjen ukrep naveden v izdanem dovoljenju in 
sicer na vstopnih točkah na prireditveni prostor organizator ni na vidnem mestu opozoril 
obiskovalce prireditve na prepoved prinašanja predmetov ali snovi na prireditveni prostor 
(alkoholne pijače, orožje, eksplozivne snovi, pirotehnični izdelki, nevarni predmeti ali snovi) in 
na uporabo ukrepov, ki jih na prireditvi smejo izvajati reditelj. Zapisnik o zaznanih kršitvah 
ukrepov izdanega pozitivnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bil pripravljen s 
strani  zdravstvenega inšpektorata OE Kranj. 
 
Na področju OROŽJA (nabave, registracije in odjave) je bil v letu 2020 opazen trend 
zmanjšanja števila upravnih postopkov (732 postopkov, v letu 2019 pa 824). Še vedno med 
vlogami za nabavo orožja prevladujejo vloge prosilcev za izdajo dovoljenja za nabavo orožja iz 
razloga športa, saj je ta način pridobitve dovoljenja najenostavnejši. Prosilci ob zahtevi za izdajo 
dovoljenja navajajo, da želijo rekreativno streljati v strelskem društvu, nekateri se udeležujejo 
tudi tekmovanj (kot dokaz priložijo potrdilo panožne strelske zveze). Pri zahtevah za izdajo 
dovoljenja za nabavo orožja iz razloga lova ne opažamo večjih odstopanj od preteklih let. V letu 
2020 je bilo izdanih orožnih listin za 191 kosov orožja za različne namene: šport 120 kosov, lov 
62 kosov, varnost 4 kosov, zbiranje 5 kosov.  
 
V letu 2020 je Komisija za ugovor vesti vojaški dolžnosti odločila o eni zahtevi za PREKLIC 
UGOVORA VESTI VOJAŠKI DOLŽNOSTI. Preklic ugovora izhaja iz spremembe mišljenja o 
uporabi orožja in kot razlog se običajno navaja želja po uporabi orožja za šport. Na splošno pa 
je zahtev za preklic ugovora vesti vojaški dolžnosti malo. Ocenjujemo, da zahteve niso 
povezane z varnostnimi razmerami oz. so povezane v tolikšni meri kot v ostalih primerih, ko 
stranke zaprosijo za nabavo orožja iz razloga športa.  
 
Na področju upravnih postopkov DRŽAVLJANSTVA Republike Slovenije je bilo rešenih 108 
zadev (2019 - 139). V večini primerov gre za tujce, ki prebivajo v RS že dalj časa (prevladujejo 
tujci, ki prebivajo v RS več kot 10 let). 
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Na področju TUJCEV je bilo leta 2020 rešenih 5.977 upravnih postopkov (2019 – 6.667). 

Prevladujejo enotna dovoljenja za prebivanje in delo. Izdanih je bilo 3.418 odločb, od tega je 

bilo ugodeno 2.777 vlogam (23,4 % manj kot leta 2019) oz. je bilo glede na število vloženih vlog 

ugodeno vlogam v 81,2 % (4.137 v letu 2019, ugodeno 3.628 oz. 87,7%) za izdajo enotnega 

dovoljenja. V število izdanih enotnih dovoljenj 2.777 so zajeta tako izdana prva dovoljenja, 

kakor tudi dovoljenja za podaljšanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo, saj evidence koliko 

je prvih in koliko je podaljšanj dovoljenj upravne enote ne vodimo. Kljub temu, da velik del tujcev 

prihaja s Kosova, kot države z visokim varnostnim tveganjem, nismo zaznali varnostnih 

zadržkov. Opaža pa se večje število ponarejenih oz. prirejenih dokazil o izobrazbi. Ta dokazila v 

svojem postopku preverja ZRSZ in ne UE.  

V letu 2020 je bilo 247 enotnih dovoljenj za prebivanje in delo razveljavljenih, leta 2019 pa 367. 

Najpogostejši razlog za razveljavitev enotnih dovoljenj je, da tujec, za katerega je bilo podano 

soglasje Zavoda RS za zaposlovanje in nato izdano enotno dovoljenje upravne enote, ne 

nastopil dela oz. ni prijavljen v obvezno socialno zavarovanje v rokih kot jih določa Zakon o 

zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. V teh primerih Zavod RS za zaposlovanje 

umakne soglasje, upravna enota pa po uradni dolžnosti razveljavi enotno dovoljenje za 

prebivanje in delo. 

 

Ugotavljamo, da je bilo vseh dovoljenj v letu 2020 izdanih 832 oz. slabih 16% manj kot leta 

2019, kar je posledica epidemije ter s tem povezanim porastom nepopolnih vlog, ki jih stranke 

pošiljajo po pošti. V večini primerov je namreč potrebno stranke s pisnim pozivom pozvati, da 

dopolnijo vloge, s čimer se postopek reševanja vloge podaljša. V preteklosti je veliko strank 

oddalo vlogo na šalterju sprejemne pisarne za tujce na upravni enoti in so bili o potrebnih 

dopolnitvah opozorjene že ob oddaji vloge.  

 

V letu 2020 je bilo na Upravni enoti Kranj izdanih 268 dovoljenj za stalno prebivanje (19,2 % 

manj kot leta 2019), v letu 2019 pa 332.  

 

Izdanih je bilo 10.934 (2019 - 9.026) OSEBNIH IZKAZNIC in 2.527 (2019 – 4.171) POTNIH 

LISTIN. Zaznavamo problematiko, ko stranka ob predložitvi vloge za izdelavo potne listine 

predloži fotografijo, ki ne izkazuje prave podobe osebe (sestavljena fotografija). Fotografija je 

obdelana oz. sestavljena iz podobe vlagatelja in podobe neznane tretje osebe. V primeru že 

izdane PL, se v register PL vstavi opomba neveljavna fotografija. Uslužbenke UE dosledno 

preverjajo istovetnost vlagatelja in v primeru dvoma primerjajo predloženo fotografijo s 

fotografijami, ki jih je posameznik že predložil nap. ob izdaji PL, OI ali VD. V primeru, da 

uslužbenka ob sprejemu vloge posumi v pristnost fotografije, se poveže s Policijsko postajo 

letališke policije Brnik. Uslužbenci, ki se srečujejo pri delu z osebnimi dokumenti, so se v 

preteklih letih udeležili več usposabljanj, ki jih je izvedla PPLP Brnik s področja zaščitnih 

elementov dokumentov, profiliranja oseb, odkrivanja zlorab, tehnik in načinov ugotavljanja 

zlorab. 

 
VOZNIŠKA DOVOLJENJA – zaznati je bilo prvi primer oz. sum, da je stranka predložila 
fotografijo neznane osebe oz. fotografijo, ki je bila sestavljena. 
 
ZAMENJAVA TUJEGA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA ZA SLOVENSKO - tujec, ki ima 
običajno prebivališče v RS in na podlagi dovoljenja za prebivanje v RS prijavljeno prebivališče, 
sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, in ob 
vzajemnosti voziti v RS tista motorna vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniškim 
dovoljenjem, izdanem v tujini, in sicer eno leto od dneva prijave prebivališča v RS. Tujci podajo 
na upravni enoti vlogo za zamenjavo vozniškega dovoljenja in tako smo leta 2020 prejeli 159 
(2019 pa 208) vlog za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za slovensko. Od tega pa je bilo 
34 vlog zavrženih, saj niso bile dopolnjene z dokazilom o opravljenem praktičnem delu izpita. 
Tako ti tujci v RS še vedno uporabljajo tuje vozniško dovoljenje, kljub tem, da bi ga že morali 
zamenjat za slovensko vozniško dovoljenje. 
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ZAKONSKE ZVEZE - Iz analitičnih podatkov izhaja, da je bilo na območju UE Kranj leta 2020 

sklenjenih 236 zakonskih in 1 partnerska zveza, v letu 2019 pa 309 zakonskih in 3 partnerske 

zveze. Na področju sklepanja zakonskih zvez ni zaznati trenda sklepanja zakonskih zvez 

državljanov rizičnih držav z državljani RS. 53 tujih državljanov je v 45 primerih sklenilo zakonsko 

zvezo s slovenskim državljanom, v 8 primerih pa s tujim državljanom. Posebna pozornost se 

posveča morebitnim fiktivnim sklenitvam zakonskih zvez. Družinski zakonik v 30. členu določa 

»Če je vsaj ena izmed oseb, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, tujka ali tujec in ob prijavi 

obstajajo razlogi za sum, da nameravata skleniti zakonsko zvezo izključno ali predvsem z 

namenom pridobitve dovoljenja za prebivanje v skladu z zakonom, ki ureja dovoljenja za 

prebivanje tujcev, ali z namenom pridobitve državljanstva Republike Slovenije v skladu z 

zakonom, ki ureja državljanstvo, in nimata namena oblikovati življenjske skupnosti v skladu s 

tem zakonikom, se izvede posebni ugotovitveni postopek v skladu z zakonom, ki ureja splošni 

upravni postopek.« V primeru suma sta bodoča zakonca opozorjena na določbe družinskega 

zakonika. 

 
 
 

Mag. Renata Kozan 
Vodja oddelka za upravne notranje zadeve 

 
 




