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1 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

Medobčinski inšpektorat Kranj (MIK- v nadaljevanju), Slovenski trg 1, 4000 Kranj je organ 
skupne občinske uprave sedmih 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 
2008 in so tudi podpisale pogodbo o medsebojnih razmerjih pri delovanju MIK.
Območje nadzora obsega okoli 613 km2 in na njem živi približno 93.920 prebivalcev.

Skupna občinska uprava ima status samostojnega skupnega upravnega in prekrškovnega 
organa občin ustanoviteljic. MIK opravlja nalogo izvajanja inšpekcijskega in redarskega 
nadzora na področju sedmih občin ustanoviteljic skladno z zakoni, podzakonskimi predpisi, ki 
veljajo na območju vsake občine, v obsegu ur, ki so določene v pogodbi o medsebojnih 
razmerjih pri delovanju MIK.

V skupnem občinskem organu je na dan 31.12.2013 zaposlenih 19 uslužbencev od tega 4 
inšpektorji za področje medobčinske inšpekcije in kot drugostopenjski prekrškovni organ 
redarstva in 14 redarjev, od katerih je 1 redar začasno za 1 leto, prerazporejen na delovno 
mesto koordinatorja, zaradi zdravstvenih težav. Delo MIK vodi vodja inšpektorata in 
redarstva.

2 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA

2.1 CILJI

Dolgoročni cilji delovanja MIK so zagotavljanje doslednejšega spoštovanja predpisov na 
področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja 
okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture, odvajanja turistične takse ter ostalih 
področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

S strani Medobčinske inšpekcije so bile ugotovljene kršitve pri ločevanju odpadkov, kršitve 
pri nepravilnem praznjenju greznic, kršitve pri nedovoljenih posegih v ceste in varovalnih 
pasov le teh, kršitve pri neprijavljanju posegov v ceste, kršitve pri nepravilnem pobiranju in 
odvajanju turistične takse, kršitve pri oglaševanju in plakatiranju.

2.2 INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI V LETU 2013

Medobčinska inšpekcijska služba je izvajala inšpekcijske in prekrškovne postopke na 
podlagi pristojnosti, ki jo dajejo inšpekcijskemu organu naslednji
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ZAKONI:

1. Zakon o
2. Zakon o
3. Zakon o
4. Zakon o
5. Zakon o
6. Zakon o
7. Zakon o
8. Zakon o
9. Zakon o

ODLOKI:

1. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj
2. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj
3. Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na 

območju Mestne občine Kranj
4. Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Kranj
5. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj
6. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju 

Mestne občine Kranj
7. Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne 

signalizacije na območju m O k
8. Odlok o javnem redu v MOK
9. Odlok o simbolih MOK
10. Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOK
11. Odlok o avto-taksi prevozih v MOK
12. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v MOK
13. Odlok o nadzoru nad izvajanjem predpisov MOK
14. Odlok o občinskih taksah Občine Cerklje na Gorenjskem
15. Odlok o turistični taksi v Občini Cerklje na Gorenjskem
16. Odlok o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih (shutlle prevozih) na 

območju Občine Cerklje na Gorenjskem
17. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem
18. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju 

Občine Cerklje na Gorenjskem
19. Odlok o varstvu pitne vode na območju Občine Cerklje na Gorenjskem
20. Odlok o urejanju in varstvu zelenih površin na območju Občine Cerklje na 

Gorenjskem
21. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerklje na Gorenjskem
22. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Cerklje na Gorenjskem
23. Odlok NSUZ na območju Občine Cerklje na Gorenjskem
24. Odlok o postavitvi neprometnih in reklamnih znakov ter oglaševanju v Občini Naklo
25. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo
26. Odlok o turistični taksi v Občini Naklo
27. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Naklo
28. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju 

Občine Naklo
29. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Naklo
30. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Naklo
31. Odlok o turistični taksi v Občini Šenčur
32. Odlok o postavitvi neprometnih in reklamnih znakov ter oglaševanju v Občini Šenčur
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5



33. Odlok o občinskih taksah v Občini Šenčur
34. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šenčur
35. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju 

Občine Šenčur
36. Odlok o NUSZ na območju Občine Šenčur
37. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šenčur
38. O dlok o gospodarjenju z javnim i vodovodi na območju Občine Šenčur
39. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Šenčur
40. Odlok o oglaševanju na območju Občine Tržič
41. Odlok o javnem redu in miru v Občini T ržič
42. Odlok o občinskih taksah v Občini Tržič
43. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič
44. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 

Občine Tržič
45. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Tržič
46. Odlok o urejanju javnih površin na območju Občine Tržič
47. Odlok o občinskih taksah v Občini Tržič
48. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič
49. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne 

razsvetljave v Občini Tržič
50. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Preddvor
51. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Preddvor
52. Odlok o turistični taksi v Občini Jezersko
53. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki v Občini Jezersko

V poročilu so zajeti vsi inšpekcijski in prekrškovni postopki, ki so se začeli od 01.01.2013 do 
31.12.2013 in so bili v tem obdobju rešeni, oziroma se nadaljujejo v letu 2014.

V letu 2013 so na področju medobčinske inšpekcije opravljali inšpekcijsko delo 4 inšpektorji, 
od tega trije inšpektorji skozi celo leto, en inšpektor pa je bil 3 mesece odsoten zaradi 
bolezni.

V vseh sedmih občinah je bilo v letu 2013 uvedenih 313 inšpekcijskih in 15 prekrškovnih 
postopkov. Skupaj 328 postopkov.

Opravljeni so bili vsi redni inšpekcijski nadzori na terenu na celotnem območju sedmih občin 
v skladu z določenim obsegom ur.
Delo se je opravljalo tudi na sedežu medobčinskega inšpektorata v okviru upravnih in 
prekrškovnih postopkov ter nudenja pomoči upravnim delavcem v vseh sedmih občinah kjer 
se opravlja nadzor, zlasti pa občanom v obliki razgovorov, posredovanju pravnih nasvetov, 
informacij in podobno.

Občinam se je skozi celo leto, po potrebi, nudila tudi pomoč pri sestavi odlokov in drugih 
predpisov za različna področja, katera iz svoje pristojnosti želijo urediti občine.

Prav tako je inšpektorat veliko aktivnosti izvajal v smislu preventivnega dela. Na podlagi 
različnih vprašanj iz pristojnosti inšpekcijskega organa se je posredovalo po telefonu ali pisno 
ustrezne informacije, v smislu preventivnega delovanja.
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tabela 1: Število inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov v letu 2011, 2012 in 2013

OBČINA inšp.
post.
2013

inšp.
post.
2012

inšp.
post.
2011

prek.
post.
2013

prek.
post.
2012

prek.
post.
2011

skupaj
2013

skupaj
2012

skupaj
2011

Mestna
občina
Kranj

162 252 216 8 17 38 170 269 254

Občina
Tržič

53 53 61 5 13 23 58 66 84

Občina 
Cerklje na 
Gorenjske 
m

14 24 36 1 1 15 25 36

Občina
Šenčur

37 29 28 1 - 2 38 29 30

Občina
Naklo

27 16 32 - - - 27 16 32

Občina
Preddvor

11 23 16 - - 3 11 23 19

Občina
Jezersko

9 2 6 - - - 9 2 6

SKUPAJ 313 399 395 15 31 66 328 430 461

Inšpektorji 90 % inšpekcijskih postopkov uvedejo po uradni dolžnosti. Razliko pa na podlagi 
prijav.
V letu 2013 je zabeleženo nekaj več prijav občanov, kot jih je bilo v letu 2012.

Inšpektorji delajo tudi kot 2. stopenjski organ v prekrškovnih zadevah, v postopkih ki jih 
uvedejo redarji iz svoje pristojnosti. Tako so v letu 2013 obravnavali 519 ugovorov oziroma 
zahtev za sodno varstvo.

tabela 2: Reševanje ugovorov in zahtev za sodno varstvo v letu 2012 in 2013

v letu 2013 v letu 2012
inšpektorji kot prekrškovni organ 2. stopnje (reševanje 
ugovorov in zahtev za sodno varstvo) 519 577

2.2.1 Mestna občina Kranj

V letu 2013 je bilo v Mestni občini Kranj uvedenih 162 inšpekcijskih in 8 prekrškovnih 
postopkov.

2.2.1.1 Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj

Zaradi kršitev Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj je bilo 
uvedenih več inšpekcijskih postopkov. Ugotovljene so bile kršitve plakatiranja na 
nedovoljenih mestih na hišicah avtobusnih postaj, javne razsvetljave, dreves in pri
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postavljanju komercialnih tabel na javnih površinah, brez ustreznih soglasij. Večji problem v 
Kranju pa predstavlja veliko na novo postavljenih reklamnih tabel na zasebnih zemljiščih, ob 
državnih cestah, na kozolcih, ograjah, fasadah ipd.. Mestna občina Kranj potrebuje nov 
Odlok o oglaševanju, ki bi bil usklajen z veljavno zakonodajo in sodno prakso. V prostorskih 
aktih občine pa bi morali določiti mesta za oglaševanje kar bi lahko preprečilo prekomerno 
oglaševanje brez nadzora. Na ta problem je inšpekcija že opozorila.

2.2.1.2 Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Odlok o turistični taksi MOK

Inšpekcija pri sobodajalcih opravlja nadzor nad vodenjem evidence gostov, pobiranjem 
turistične takse in odvajanjem takse na posebni račun Mestne občine Kranj za turistične 
takse. Inšpekcija je sodelovala pri ureditvi evidence o turističnih taksah pri občinski upravi in 
je na podlagi prijav tudi uvedla inšpekcijske postopke. Pri dveh zavezancih, ki nista odvedla 
večje vsote pobrane turistične takse je uvedla prekrškovni postopek. En zavezanec je takoj 
poravnal celoten dolg turistične takse do občine, pravnima osebama pa je izrekla globi 
vsakemu višini 4.172,93 € in njenima odgovornima osebama, vsaki po 208,65 €. Inšpekcija 
nadzoruje na območju občine po uradni dolžnosti, nekaj nadzorov pa je bilo opravljenih na 
podlagi prijave.

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

Inšpekcija je v spomladanskem in jesenskem času obravnavala kršitve fizičnih oseb, ki so z 
delovnimi stroji onesnaževali ceste, z blatom iz njiv. Zakon o cestah predpisuje globo za 
kršitelje v višini 1.000 €, ki pa ni bila izrečena. V vseh obravnavnih primerih so bila izrečena 
ustna opozorila inšpektorjev, ker so kršitelji takoj očistili ceste. Ista višina globe je predvidena 
za kršitelje, ki v zimskem času odmetavajo sneg na ceste. Nekaj primerov takih prijav je bilo 
posredovano inšpekciji in kršiteljem so bila izrečena ustna opozorila.

Na področju občinskih cest je bilo uvedenih 55 inšpekcijskih postopkov. Vsi postopki so se 
navezovali predvsem na določbe Zakona o cestah ter v manjši meri na Odlok o občinskih 
cestah v Mestni občini Kranj. 16 postopkov je bilo uvedenih zaradi suma nedovoljenega 
posega v varovalni pas občinske ceste. Pri tem se je največ prijav nanašalo na umestitve 
raznih količkov, skal in cvetličnih korit, neposredno ob občinsko cesto. 20 postopkov je bilo 
uvedenih zaradi suma posega v samo občinsko cesto. Pri tem izstopajo postopki, uvedeni 
zaradi nedovoljenega odvajanja meteorne vode na cesto. 19 postopkov je bilo uvedenih 
zaradi zastiranja preglednosti v križiščih oz. prekomerne rasti grmovnic, dreves in drugega 
zelenja ob cesti.

Posebno pozornost je inšpekcija namenila odstranitvi prometne signalizacije, ki so jo za 
lastne potrebe, protipravno, postavili stanovalci večstanovanjskih objektov. Prav vsi kršitelji 
so stanje na kraju kršitve sanirali ali pa pridobili soglasje pristojnega organa občine. Ena 
prijava je bila odstopljena Inšpektoratu RS za promet, energetiko in prostor.
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V okviru akcije Varnost na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo je bilo opravljenih 7 
inšpekcijskih pregledov prehodov čez železniško progo po Zakonu o cestah. Pri vseh 
prehodih so bile ugotovljene nepravilnosti, zato so bili v inšpekcijskem postopku odrejeni roki 
za sanacijo, ki so bili spoštovani.

2.2.1.4 Akcija Varnost na nivojskih prehodih čez železniško progo

2.2.1.5 Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin in otroških igrišč

V zvezi z Odlokom o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin in otroških igrišč na 
območju MOK so bili uvedeni 4 inšpekcijski postopki, pri katerih sta bila ugotovljena dva 
posega v zelenico občine. Oba zavezanca sta v odrejenem roku stanje sanirala, zato sta bila 
v postopkih le opozorjena.

2.2.1.6 Zakon o varstvu okolja

V okviru Zakona o varstvu okolja je bilo zaradi nezakonito odloženih komunalnih odpadkov 
uvedenih 15 inšpekcijskih postopkov. Odpadki so bili odloženi predvsem v gozdovih v 
Vojvodinem Borštu, v Tenetišah, Predosljah, v k.o. Klanec, na Rupi, Kokrici, Drulovki, 
Primskovem, Bregu ob Savi, na Zlatem polju, v Mavčičah in na železniški postaji v Kranju. 
Lastniki zemljišč so v skladu z zgoraj navedenim zakonom svoja zemljišča po posredovanju 
inšpekcije tudi sanirali.

14 inšpekcijskih postopkov je bilo prav tako uvedenih na podlagi zgoraj navedenega zakona 
zaradi nepravilno odloženih odpadkov na zemljišču v lasti Mestne občine Kranj. V skladu z 
Zakonom o varstvu okolja je te odpadke saniralo podjetje Komunala Kranj na stroške občine. 
Odpadki so bili na občinskih zemljiščih v Drulovki, v Bitnjah, na Hujah, Primskovem, v Čirčah, 
Mavčičah, Žabnici, v mestnem jedru Kranja in na Planini. V t.i. Koreji se je opravila tudi 
izvršba komunalnih odpadkov, izvršbo pa je opravilo podjetje Komunala Kranj na stroške 
lastnika zemljišča.

V skladu z določili Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj je bilo 
uvedenih 7 inšpekcijskih postopkov in sicer zaradi neustrezne velikosti zabojnikov za 
odpadke, zaradi prestavitve zabojnikov, ker so povzročali nepreglednost v križišču in ker so 
zasedali eno parkirno mesto ob stanovanjskem bloku ter zaradi kurjenja komunalnih 
odpadkov v Prašah, Bitnjah in na Kokrici.

Na podlagi Zakona o prekrških in Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini 
Kranj je bilo za nezakonito odlaganje komunalnih odpadkov v preteklem letu izdanih 6 
plačilnih nalogov in odločb o prekršku. Kršitelji so odpadke odložili na tla zraven zabojnikov 
za odpadke na Planini, v gozdovih, pred deponijo v Tenetišah in na zemljišče okoli svojega 
stanovanjskega objekta.

Na področju odpadkov pa so bili uvedeni tudi 3 inšpekcijski postopki zaradi suma nezakonito 
odloženih odpadkov. Ugotovljeno je bilo, da gre v enem primeru za asfaltne odpadke, v 
drugem za izrabljeno motorno vozilo in v tretjem za nevarne odpadke, zato so bili primeri v 
reševanje odstopljeni Inšpektoratu RS za kmetijstvo in okolje.
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Inšpektoratu RS za kmetijstvo in okolje so bili v reševanje odstopljeni prijave za nedovoljeno 
odlaganje gradbenih odpadkov ter polivanje gnojnice okoli Brda, manjši kup dotrajane 
azbestne kritine v Podreči in manjši kup gradbenih odpadkov v k. o. Klanec.

2.2.1.7 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode v MOK

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na 
območju Mestne občine Kranj je bilo uvedenih 10 inšpekcijskih postopkov. Inšpekcijski 
zavezanci so v postopkih greznice izpraznili oziroma sanirali.

V skladu s prej navedenim odlokom sta bila dva postopka uvedena zaradi zlivanja 
prepovedanih tekočin v javno kanalizacijo. V enem primeru so iz gostinskega objekta v 
kanalizacijo zlivali odpadno jedilno olje, v drugem primeru pa barvo.

2.2.1.8 Ostalo

Kot vsako leto, je bil tudi v letu 2013 opravljen nadzor nad prireditvami Kranfest 2013, Veseli 
december in Silvestrovanje 2013 ter Teden mladih 2013, ki so potekale v starem mestnem 
jedru Kranja. Nadzor se je opravil v skladu z izdanim dovoljenjem pristojnega oddelka 
Mestne občine Kranj nad lego in samo postavitvijo odra ter jakost zvočnikov.

2.2.1.9 Lažne prijave

Inšpekcija je prejela tudi nekaj prijav, kjer so prijavitelji lažno prijavili kršitve. Kot primer se 
navaja prijava poseka večjega obsega dreves in grmovnic na javni površini. Inšpekcija po 
ogledu ni ugotovila kršitve. Prijavitelju ni izrekla globe zaradi lažne prijave v višini 500 €, pač 
pa je prijavitelja le opozorila na neprimernost take prijave.

2.2.2 Občina Tržič

V letu 2013 je medobčinska inšpekcija, vsak mesec, na podlagi pogodbe opravila na 
območju občine 24 ur dela s področja inšpekcijskega nadzora. Uvedeno je bilo 53 
inšpekcijskih in 5 prekrškovnih postopkov.

2.2.2.1 Odlok o oglaševanju na območju občine Tržič

Več postopkov je bilo uvedenih zaradi kršitev Odloka o oglaševanju. Zavezanci so oglaševali 
na nedovoljenih mestih oziroma niso pridobili ustreznih soglasij za oglaševanje na javnih
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mestih. Nekaj je bilo tudi nedovoljenega plakatiranja po javni infrastrukturi, avtobusnih 
postajah in na drevesih, vendar manj kot v prejšnjih letih.

Inšpekcija dobro sodeluje z občinsko upravo in je preko inšpekcijskih postopkov odstranila 
več oglaševalskih tabel podjetnikov, ker Občina na svojem območju vzpostavlja enotni 
sistem oglaševanja in vanj vključuje podjetnike ter druge zainteresirane z usmerjevalnimi 
tablami enotne oblike. Na tak način se zmanjšuje onesnaževanje okolja.

2.2.2.2 Odlok o urejanju javnih površin na območju občine Tržič

Na podlagi pobud vodstva Občine Tržič je bil v mesecu februarju 2013 izveden poostren 
nadzor na javnih površinah v občini Tržič. Nadzor so opravili redarji in inšpektorji.

Predmet nadzora so bila prepovedana dejanja določena v 16. členu Odloka o urejanju javnih 
površin na območju občine Tržič in obveznosti lastnikov in vodnikov psov, ki so določena v
14. in 16. členu Odloka o javnem redu in miru v občini Tržič.

Nadzor se je opravljal v jutranjih, dopoldanskih, popoldanskih in večernih urah z namenom, 
da se kontrolira v različnih časovnih obdobjih čim več lastnikov psov. Nadzor je potekal na 
javnih površinah: v okolici Osnovne šole Bistrica, vrtca Bistrica, v naselju Deteljica, na 
sprehajalni poti ob igrišču osnovne šole proti Bistrici in na Kalinčku, v okolici Osnovne šole 
Tržič, okolici pokopališča Tržič in Križe, na sprehajalni poti za Gradom, v okolici Grada Tržič, 
na Ravnah, na Trgu svobode, v okolici Zdravstvenega doma in na parkirnem prostoru ter v 
parku pri tovarni BPT.

V času nadzorov je bilo pri več kot 40 občanih, ki so lastniki psov, ugotovljeno da imajo s 
seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje pasjih iztrebkov in da imajo pse na povodcih 
oziroma so ob nadzoru upoštevali navodilo, da morajo biti psi v urbanem okolju na povodcih.

Kršitev ni bilo ugotovljenih, zato tudi ni bilo izrečenih kazni za prekrške. V razgovorih z 
občani pa je bila večkrat dana pripomba občanov, da v parkih in na drugih javnih površinah 
in ob javnih poteh, ni košev za odpadke, kamor bi odložili pobrane pasje iztrebke, in jih zato 
nosijo domov v žepu tudi na večjih razdaljah 2 km in podobno.

Inšpekcija je predlagala, da se na območju javnih površin namesti posebne koše in s tem 
realizira sprejeto določilo 16. člena Odloka o javnem redu in miru, ki določa: »Vsak vodnik 
psa v urbanem okolju je dolžan upoštevati in uporabljati označene smetnjake, ki so 
namenjeni za pasje iztrebke.«

Enako določilo je občinski svet Občine T ržič sprejel tudi, ko je sprejel Odlok o urejanju javnih 
površin in je v 14. členu zapisano, da morajo biti na javnih površinah nameščeni koši za 
odpadke.

Po predlogu inšpekcije je Občina Tržič ob javnih površinah namestila nekaj košev.
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2.2.2.3 Zakon o spodbujanju in razvoju turizma

Inšpekcija je v letu 2013 opravljala nadzor pri zavezancih, ki se ukvarjajo z gostinstvom in 
imajo tudi nočitvene zmogljivosti. Nadzor je bil opravljen na podlagi določil Zakona o 
spodbujanju in razvoju turizma. Nadzor je bil opravljen v planinskih postojankah v okolici 
občine Tržič, kjer nepravilnosti ni bilo ugotovljenih in še pri drugih zavezancih, kjer pa so bile 
ugotovljene manjše nepravilnosti. V postopkih je bila občini odvedena vsa neplačana 
turistična taksa.

2.2.2.4 Odlok o občinskih taksah v občini Tržič

Na področju občinskih taks je bil uveden 1 inšpekcijski postopek. Postopek se je nanašal na 
sum ne prijave taksnega predmeta. Taksni zavezanec ni imel pri sebi svojega soglasja, 
ampak soglasje od hčere, ki je bilo še veljavno. Občini je bila sporočena sprememba 
taksnega zavezanca.

2.2.2.5 Zakon o cestah in Odlok o občinskih cestah v občini Tržič

Na področju občinskih cest je bilo uvedenih 19 inšpekcijskih postopkov. Vsi postopki so se 
navezovali predvsem na določbe Zakona o cestah ter v manjši meri Odloka o občinskih 
cestah v Občini Tržič. 5 postopki so bili uvedeni zaradi suma nedovoljenega posega v 
varovalni pas občinske ceste, 5 postopki so bili uvedeni zaradi suma posega v samo cesto, 
11 postopkov pa je bilo uvedenih zaradi zastiranja preglednosti v križiščih oz. prekomerne 
rasti grmovnic, dreves in drugega zelenja ob cesti.

Pri tem izstopa več prijav prekomerne rasti živih mej na območju Pristave in ulice Na jasi v 
Bistrici pri Tržiču. Vsi kršitelji, razen enega, so stanje sanirali ali pa pridobili soglasje 
pristojnega organa občine, zaradi česar so bili ustno opozorjeni.

Izrečena je bila ena globa, zaradi protipravnega posega na občinski cesti, prav tako pa je bila 
izrečena denarna kazen s prisilitvijo v postopku prisilne izvršbe, zaradi neupoštevanja 
odredbe inšpektorja.

Po uradni dolžnosti je pri nadzoru v Tržiču inšpekcija ugotovila, da je javna pot na 
pokopališče v Tržiču nevarna občanom, da se poseda oporni zid in da so polomljene plošče 
na stopnicah in delno varovalna ograja. Na podlagi informacije inšpekcije je občina uredila 
varen dostop občanom po javni poti na pokopališče.

2.2.2.6 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Tržiču

V skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju Občine Tržič so bili uvedeni trije inšpekcijski postopki pri katerih zavezanci pri 
pooblaščenem izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode niso
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hoteli naročiti praznjenja grezničnih gošč iz svojih greznic in sicer v Lomu pod Storžičem, 
Podljubelju in na Slapu.

Inšpekcijski postopki so bili na podlagi zgoraj navedenega odloka uvedeni tudi zaradi izliva 
komunalne odpadne vode in fekalij v vodotok Mošenik v naselju Ravne, zaradi iztekanja 
komunalne odpadne vode iz greznice na občinsko cesto v Lešah in zaradi odvajanja 
komunalne odpadne vode dveh zavezancev v zasebni kanal na območju naselja Stagne.

V skladu z Zakonom o prekrških so bili uvedeni štirje prekrškovni postopki in sicer zaradi 
nezakonitega praznjenja greznične gošče iz greznic na območju Občine Tržič. Izdana so bila 
tri pisna opozorila in ena odločba o prekršku z izrekom globe.

Inšpektoratu RS za kmetijstvo in okolje je bilo v reševanje odstopljeno iztekanje gnojnice iz 
gnojne jame na občinsko cesto v Podljubelju, trosenje gnoja okoli stanovanjske hiše v Bistrici 
in večja količina nepravilno odloženih gradbenih odpadkov v k.o. Tržič, ki so nastali pri 
prenovi industrijskega objekta.

Opravljen je bil tudi nadzor v planinskih postojankah v okolici Tržiča glede ravnanja s 
komunalnimi odpadki in odvajanja komunalne odpadne ter padavinske vode.

2.2.2.7 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič

Zaradi kršitev določil Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič je 
bilo uvedenih 8 inšpekcijskih postopkov in sicer zaradi določitve zbirnega in odjemnega 
mesta za zabojnike v Brezovem in v Zvirčah, zaradi odlaganja bioloških odpadkov v Brežcah, 
zaradi neustreznih zabojnikov za odpadke v Hudem, zaradi zbiranja, odlaganja in odvoza 
odpadkov v času prireditve v gostinskem objektu v Bistrici, zaradi odlaganja bioloških 
odpadkov v večstanovanjskih objektih, zaradi prestavitve zabojnikov za odpadke iz zemljišča 
v zasebni lasti na javno površino na Zelenici in zaradi postavitve zabojnikov na pločnik in s 
tem oviranja pešcev v Preski.

2.2.2.8 Ostalo

Uvedena sta bila tudi postopka zaradi podiranja in razpadanja stanovanjske hiše na Cerkveni 
ulici ter neurejenosti okoli poslovnega objekta v k. o. Tržič.

Opravljal se je stalni nadzor nad odlaganjem odpadkov na ekoloških otokih in nad 
odlaganjem odpadkov v naravi, ki se je zaradi stalne prisotnosti zaposlenih v inšpektoratu 
bistveno zmanjšalo.
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2.2.3 Občina Cerklje na Gorenjskem

V letu 2013 je medobčinska inšpekcija, vsak mesec, na podlagi pogodbe opravila na 
območju občine 8 ur dela s področja inšpekcijskega nadzora. Uvedeno je bilo 14 
inšpekcijskih in 1 prekrškovni postopek.

2.2.3.1 Zakon o spodbujanju in razvoju turizma

Sedem inšpekcijskih postopkov je bilo uvedenih zaradi kršitev določil Zakona o 
spodbujanju in razvoju turizma pri zavezancih, ki se ukvarjajo z gostinstvom in imajo tudi 
nočitvene zmogljivosti. Ugotovljeno je bilo, da zavezanci ne vodijo ustreznih evidenc in da vsi 
mesečno ne odvajajo turistične takse občini, kot določa zakon. Pri enem zavezancu so bile 
ugotovljene večje nepravilnosti in je bil uveden prekrškovni postopek. Izdana je bila tudi 
inšpekcijska odločba in določen ponovni nadzor v letu 2014 zaradi kontrole odprave 
nepravilnosti. V prekrškovnem postopku je bil izrečen opomin.

2.2.3.2 Odlok o občinskih taksah v občini Cerklje na Gorenjskem

Inšpekcija je nadzirala tudi nepravilnosti pri oglaševanju in plakatiranju na območju občine. 
Ugotavlja se, da je na področju plakatiranja manj kršitev, da pa so še posamezni primeri 
plakatiranja izven dovoljenih mest.

Na področju občinskih taks je bil uveden 1 inšpekcijski postopek, ki se je nanašal na sum ne 
prijave taksnega predmeta. Taksni zavezanec ni imel pri sebi soglasja, pred tem pa je že 
oddal vlogo na občino, zato je bil v postopku opozorjen.

2.2.3.3 Zakon o cestah

Na področju občinskih cest je bilo uvedenih več inšpekcijskih postopkov.

Na področju občinskih cest pa so bili uvedeni tudi 3 inšpekcijski postopki, ki so se navezovali 
predvsem na določbe Zakona o cestah ter v manjši meri Odloka o občinskih cestah v Občini 
Cerklje na Gorenjskem. 1 postopek je bil uveden zaradi suma nedovoljenega posega v 
varovalni pas občinske ceste (Adergas), vendar se je izkazalo, da do kršitve ni prišlo.

1 postopek je bil uveden zaradi suma nedovoljenega posega v samo občinsko cesto 
(Češnjevek), zavezanec pa je upošteval odredbo inšpektorja.

1 postopek pa je bil uveden zaradi zastiranja preglednosti v križiščih oz. prekomerne rasti 
grmovnic, dreves in drugega zelenja ob cesti.

2.2.3.4 Odlok o avtotaksi prevozih na območju občine Cerklje na Gorenjskem

F̂ Ĉ F{0(ČII.Ĉ  O [^E:L.^ /̂ArOJU l\^^[^E}(^IM^K^Gi^ IIM̂ F>EEKTOiR,ATiA ICi^MJ I.EET  ̂21013

14



Na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je bilo opravljenih več poostrenih nadzorov 
avto-taksi prevoznikov, v mesecu decembru pa skupen poostren nadzor, pri katerem so 
sodelovali še policija, tržna inšpekcija ter inšpekcijska služba Ministrstva za promet, 
energetiko in prostor.

2.2.3.5 Zakon o varstvu okolja

V okviru Zakona o varstvu okolja ter Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 
Cerklje na Gorenjskem sta bila uvedena 2 inšpekcijska postopka. V prvem primeru je bila v 
okviru rednega nadzora v gozdu opažena manjša količina dotrajane azbestne kritine in sicer 
na območju k. o. Velesovo. Zaradi nepristojnosti inšpektorata je bila zadeva v reševanje 
odstopljena Inšpektoratu RS za kmetijstvo in okolje.

2.2.3.6 Ostalo

Drugi inšpekcijski postopek je bil uveden na podlagi prijave in sicer da se za gostinskim 
objektom v k. o. Grad nenehno kuri raznovrstne odpadke, predvsem plastika, kar je bližnjim 
stanovalcem povzročalo neznosen smrad. Lastnik objekta gostinskega objekta in zaposleni 
so bili s strani inšpektorice opozorjeni na nezakonito početje.

Ustno pa je bil opozorjen tudi občan, ki je na travniku v Spodnjem Brniku kuril plastiko. Na 
območju celotne občine se je redno opravljal nadzor nad ekološkimi otoki.

2.2.4 Občina Naklo

V letu 2013 je medobčinska inšpekcija, vsak mesec, na podlagi pogodbe opravila na 
območju občine 16 ur dela s področja inšpekcijskega nadzora. Uvedeno je bilo 27 
inšpekcijskih postopkov.

2.2.4.1 Zakon o spodbujanju in razvoju turizma

Izvedenih je bilo več inšpekcijskih postopkov zaradi kršitev določil Zakona o spodbujanju in 
razvoju turizma pri zavezancih, ki se ukvarjajo z gostinstvom in imajo tudi nočitvene 
zmogljivosti. Ugotovljeno je bilo, da zavezanci ne vodijo ustreznih evidenc in da mesečno 
kot določa zakon, nekateri ne odvajajo turistične takse občini.

2.2.4.2 Odlok o postavitvi neprometnih in reklamnih znakov

Uvedenih je bilo sedem postopkov zaradi kršitev Odloka o postavitvi neprometnih in 
reklamnih znakov. V enem primeru je občina izdala soglasje za oglaševanje in je bil
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postopek ustavljen, v dveh primerih so oglaševalci prenehali z nedovoljenim oglaševanjem.
V štirih primerih je inšpekcija ugotovila, da ne more ukrepati, ker je šlo za oglaševanje na 
zasebnih kmetijskih površinah in je zato odstopila vse prijave na Inšpektorat za kmetijstvo in 
okolje, ker gre za kršitev Zakona o kmetijskih zemljiščih. Zakon v 4. členu prepoveduje 
nenamensko rabo zemljišča in onesnaževanje zemljišča.

2.2.4.3 Varnost na nivojskih prehodih čez železniško progo

V okviru akcije Varnost na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo so bili opravljeni 4 
inšpekcijski pregledi prehodov čez železniško progo, od tega eden čez asfaltirano lokalno 
cesto.

Pri vseh prehodih so bile ugotovljene nepravilnosti, zato so bili v inšpekcijskem zapisniku 
odrejeni roki sanacijo, ki so bili spoštovani.

2.2.4.4 Zakon o cestah in Odlok o občinskih cestah v občini Naklo

Na področju občinskih cest je bilo uvedenih 11 inšpekcijskih postopkov. Vsi so se navezovali 
predvsem na določbe Zakona o cestah ter v manjši meri Odloka o občinskih cestah v Občini 
Naklo. 6 postopkov je bilo uvedenih zaradi suma nedovoljenega posega v varovalni pas 
občinske ceste, 3 postopki so bili uvedeni zaradi suma posega v samo cesto, 1 postopek pa 
je bil uveden zaradi zastiranja preglednosti v križiščih oz. prekomerne rasti grmovnic, dreves 
in drugega zelenja ob cesti.

Izstopajo prijave zoper eno osebo (5), zaradi suma storitve več protipravnih dejanj, po 
ogledih pa je bilo ugotovljeno, da do bistvenih kršitev ni prišlo.

Druge prijave so se nanašale še na protipravno odvajanje meteorne vode na občinsko cesto 
ter postavljanje raznih predmetov, kot so cvetlična korita, kamenje in podobno tik ob 
občinsko cesto. Prav vsi kršitelji so stanje na kraju sanirali ali pa pridobili soglasje pristojnega 
organa občine, zaradi česar so bili v postopkih opozorjeni. Pri enem primeru je bilo za rešitev 
zadeve potrebno sodelovanje policije, predstavnika občine ter več sosedov.

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

V skladu z Zakonom o varstvu okolja ter na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki v Občini Naklo sta bila zaradi nezakonito odloženih odpadkov uvedena dva 
inšpekcijska postopka. Odpadki so bili odloženi v k.o. Pivka in v k. o. Okroglo in so bili po 
posredovanju inšpekcije s strani lastnika zemljišča tudi sanirani.

Inšpekcijski postopek je bil uveden zaradi izliva komunalne odpadne vode iz javne ustanove 
na zemljišče v zasebni lasti. V sklopu investicijskih del, ki so se izvajala v javni ustanovi je 
bilo urejeno tudi odvajanje komunalne odpadne vode.
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Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na 
območju Občine Naklo je bil uveden tudi inšpekcijski postopek v okviru katerega je morala 
zavezanka izprazniti greznico.

Republiškemu inšpektoratu za kmetijstvo in okolje je bila v reševanje odstopljena zadeva, pri 
kateri iz treh gnojnih jam v Dupljah teče gnojnica na občinsko cesto.

V občini se je vršil stalni nadzor tako nad odlaganjem odpadkov po ekoloških otokih kot nad 
odlaganjem v naravi pri čemer je bilo zapaziti, da se je odlaganje odpadkov v naravi bistveno 
zmanjšalo.

2.2.5 Občina Šenčur

V letu 2013 je medobčinska inšpekcija, vsak mesec, na podlagi pogodbe opravila na 
območju občine 16 ur dela s področja inšpekcijskega nadzora. Uvedeno je bilo 37 
inšpekcijskih postopkov in 1 prekrškovni postopek.

2.2.5.1 Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v občini Šenčur

Dva postopka sta bila uvedena zaradi kršitev odloka o oglaševanju. Izvajalo se je 
plakatiranje na nedovoljenem mestu. Ugotavlja se, da je nedovoljenega oglaševanja bistveno 
manj kot v preteklosti. Je pa veliko več oglaševanja na zasebnih površinah tudi kmetijskih, 
kot je bilo v preteklosti.

2.2.5.2 Zakon o spodbujanju in razvoju turizma

Inšpekcija je izvajala tudi nadzor pri sobodajalcih na podlagi določil Zakona o spodbujanju in 
razvoju turizma. Ugotovljeno je bilo, da vsi zavezanci ne vodijo ustreznih evidenc in, da 
mesečno kot določa zakon, ne odvajajo turistične takse občini. Enemu zavezancu je bil v 
prekrškovnem postopku izrečen opomin.

2.2.5.3 Zakon o cestah

Na področju občinskih cest je bilo uvedenih 23 inšpekcijskih postopkov. Postopki so se 
navezovali na določbe Zakona o cestah ter v manjši meri Odloka o občinskih cestah v Občini 
Šenčur. 9 postopkov je bilo uvedenih zaradi suma nedovoljenega posega v varovalni pas 
občinske ceste, 8 postopkov je bilo uvedenih zaradi suma posega v občinsko cesto, 6 
postopkov pa je bilo uvedenih zaradi zastiranja preglednosti v križiščih oz. prekomerne rasti 
grmovnic, dreves in drugega zelenja ob cesti.

Nobeno področje ni posebej izstopalo oziroma vse prijave so bile, glede na vsebino, 
sorazmerno porazdeljene. Največ prijav se je nanašalo na gradnjo ograj v varovalnem pasu
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občinske ceste ter postavljanje raznih predmetov, ovir ob samo občinsko cesto, kot so skale, 
količki in podobno. Prav vsi kršitelji so stanje na kraju kršitve sanirali, zaradi česar so bili v 
postopkih opozorjeni, en postopek pa je še v fazi reševanja (predhodno vprašanje in pritožba 
na odločitev občine).

Inšpekcija je obravnavala tudi primer kurjenja ob občinski cesti. Kršitelj je z dimom zmanjšal 
vidljivost udeležencev v prometu. Po opozorilu inšpekcije je prenehal s kurjenjem, izrečen 
mu je bil opomin.

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

V skladu z Zakonom o varstvu okolja in Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini 
Šenčur sta bila uvedena dva inšpekcijska postopka zaradi nepravilno odloženih komunalnih 
odpadkov, ki so bili odloženi v gozdu v k.o. Visoko in zraven kontejnerja v Voklem, ter bili v 
obeh postopkih tudi sanirani.

Deponija gradbenih odpadkov v k.o. Luže in manjša količina gradbenih odpadkov v k.o. 
Visoko sta bili zaradi nepristojnosti organa v reševanje odstopljeni Inšpektoratu RS za 
kmetijstvo in okolje.

Na območju k.o. Trboje je bil uveden inšpekcijski postopek zaradi izliva padavinske vode iz 
večjega objekta, ki je bila nedovoljeno speljana v meteorno kanalizacijo ceste. Zavezanka je 
v skladu z izdano inšpekcijsko odločbo zadevo uredila in na svojem zemljišču zgradila 
ponikovalnico.

Uveden je bil tudi postopek zaradi polivanja gnojnice na občinsko cesto v k.o. Šenčur.

V občini se je vršil stalni nadzor nad zbirnim centrom, ekološkimi otoki in odlaganjem 
odpadkov v naravi, vendar je opaziti, da je zaradi stalnega nadzora in prisotnosti tako 
inšpekcije kot tudi redarstva, kršitev iz leta v leto manj.

2.2.6 Občina Jezersko

V letu 2013 je medobčinska inšpekcija, vsak mesec, na podlagi pogodbe opravila v občini 2 
uri dela na inšpekcijskem nadzoru. Uvedeno je bilo 9 inšpekcijskih postopkov.

2.2.6.1 Zakon o spodbujanju in razvoju turizma in Odlok o turistični taksi v občini Jezersko

Inšpekcija in občinska uprava sta skupaj obvestili vse zavezance za turistično takso o 
določilih Zakona o spodbujanju in razvoju turizma, ki določa vodenje evidenc gostov, 
pobiranje turistične takse in odvajanje takse občini.

Občina ima tudi Odlok o turistični taksi, ki določa kaj morajo storiti zavezanci za pobiranje 
turistične takse. Vsi morajo občini do 25. v mesecu pošiljati mesečna poročila o nočitvah s
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podatki o pobrani turistični taksi. Takso morajo odvesti občini do 25. v mesecu za pretekli 
mesec.

Osem inšpekcijskih postopkov je bilo uvedenih na podlagi določil Zakona o spodbujanju in 
razvoju turizma pri zavezancih, ki se ukvarjajo z gostinstvom in imajo tudi nočitvene 
zmogljivosti. Ugotovljeno je bilo da zavezanci ne vodijo ustreznih evidenc in da ne odvajajo 
turistične takse občini kot določa zakon. V postopkih so bili s strani inšpekcije opozorjeni.

2.2.6.2 Ravnanje s komunalnimi odpadki

V zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki ter z odvajanjem komunalnih odpadnih in 
fekalnih voda je bil uveden inšpekcijski postopek v gostinskem objektu, kjer ni bilo 
ugotovljenih nepravilnosti.

2.2.6.3 Ostalo

Inšpekcija je sodelovala tudi pri pripravi osnutkov odlokov iz več različnih področij, ki jih želi 
urediti Občina Jezersko iz svoje pristojnosti: ceste, oglaševanje, komunala. Ker inšpekcija za 
svoje delovanje na vseh področij še ni imela zakonske osnove, je v letu 2013 delovala 
preventivno s svojo prisotnostjo in ustnim opozarjanjem občanov.

2.2.7 Občina Preddvor

V letu 2013 je medobčinska inšpekcija, vsak mesec, na podlagi pogodbe opravila v občini 8 
ur dela na inšpekcijskem nadzoru. Uvedeno je bilo 11 inšpekcijskih postopkov.

2.2.7.1 Zakon o cestah

Občina Preddvor je želela odstraniti reklamne tabele, ki so onesnaževale okolje v križišču 
lokalne in državne ceste Preddvor -  Jezersko. Inšpekcija je v okviru svojih pristojnosti v 
inšpekcijskih postopkih odstranila table. Občina je po odstranitvi tabel postavila urejen 
lamelni sistem oglaševanja dejavnosti podjetnikov.
Na področju občinskih cest je bilo uvedenih 8 inšpekcijskih postopkov. Vsi postopki so se 
navezovali predvsem na določbe Zakona o cestah ter v manjši meri Odloka o občinskih 
cestah v Občini Preddvor.

2 postopka sta bila uvedena zaradi suma nedovoljenega posega v varovalni pas občinske 
ceste (gradnja nadstreška in ovire ob cesti), 3 postopki so bili uvedeni zaradi suma posega v 
občinsko cesto (odvajanje meteorne vode in snega na cesto), 3 postopki pa zaradi zastiranja 
preglednosti v križiščih oz. prekomerne rasti grmovnic, dreves in drugega zelenja ob cesti 
(žive meje, veje dreves). Vsi kršitelji so stanje na kraju kršitve sanirali, zaradi česar so bili 
opozorjeni, en postopek pa še ni zaključen.
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2.2.7.2 Zakon o varstvu okolja

S področja kršitve Zakona o varstvu okolja je bila obravnavana zadeva, ki se je nanašala na 
nezakonito odloženo dotrajano azbestno kritino. Le-ta je bila odložena v gozdu v katastrski 
občini Bela, zaradi nepristojnosti organa pa je bila v reševanje odstopljena Inšpektoratu RS 
za kmetijstvo in okolje.

Organ je obravnaval tudi prijavo za priklop in plačilo stroškov priklopa fizične osebe na javno 
kanalizacijsko omrežje.

Drugih kršitev v letu 2013 s področja varstva okolja ni bilo, zato je organ deloval pretežno v 
smislu preventive s stalnim nadzorom ekoloških otokov v občini.

2.3 REŠEVANJE UGOVOROV IN ZAHTEV ZA SODNO VARSTVO

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Kranj so v letu 201 3 poleg inšpekcijskega dela 
opravljali tudi dela in naloge prekrškovnega organa na 2. stopnji za področje, ki je v 
pristojnosti medobčinskega redarstva (tabela 2).

Pri tem so reševali pravna sredstva ugovore in zahteve za sodno varstvo, katere so vlagali 
kršitelji cestno prometnih predpisov s področja mirujočega prometa in s področja meritev 
hitrosti z radarjem. Inšpektorji so rešili 519 zadev, za prekrške ugotovljene v letu 2012 in 
2013, za območje vseh sedmih občin.

2.4 SKUPNI AKCIJI S POLICIJSKO POSTAJO TRZIC IN KRANJ

Na območju občine Tržič je bil v letu 2013 enkrat opravljen skupni nadzor Medobčinskega 
inšpektorata Kranj in Policijske postaje Tržič.
Skupen nadzor s Policijsko postajo Kranj je bil opravljen tudi v Občini Preddvor.

Nadzor je bil opravljen v planinskih postojankah v okolici Tržiča in pri sobodajalcih v občini 
Preddvor.

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen na podlagi pristojnosti, ki jo inšpekciji daje: Zakon o 
inšpekcijskem nadzoru, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o prijavi prebivališča in 
Pravilnik o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča, Odlok o turistični taksi občine Tržič, 
Odlok o turistični taksi Občine Preddvor, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na 
območju Občine Tržič, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Občine Tržič.

Cilj nadzora:

• ugotoviti pri zavezancih, če na podlagi zakonskih določil Zakona o spodbujanju in 
razvoja turizma, Zakona o prijavi prebivališča in določil občinskega odloka o
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turistični taksi Občine Tržič in Občine Preddvor vodijo knjigo gostov in ustrezno 
evidenco o turistični taksi.

• ugotoviti pri zavezancih, če odpadke odlagajo v skladu z določili občinskega
odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič.

• ugotoviti ravnanja z odpadno komunalno vodo.

V planinskih postojankah v okolici Tržiča ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. V Preddvoru so 
bile ugotovljene nepravilnosti in je bila izdana ureditvena odločba.

2.5 OCENA DELA V LETU 2013

Delo medobčinske inšpekcije v letu 2013 je bilo opravljeno uspešno predvsem pa učinkovito. 
Posledica učinkovitega dela in tudi kaznovanja je, da se stanje na terenu izboljšuje, saj se 
kršitve in kršitelji ne ponavljajo in število kršitev se zmanjšuje. Zavezanci v večji meri 
spoštujejo zakone, odloke in pridobivajo ustrezna soglasja lokalnih skupnosti za svoja 
ravnanja.

S svojim strokovnim znanjem in zakonitim delom je inšpekcijski del medobčinskega 
inšpektorata dosegel višji nivo obravnave zavezancev v inšpekcijskih postopkih in kršiteljev v 
prekrškovnih postopkih. Zaostankov pri delu ni, zadeve se rešujejo sprotno, učinkovito v 
okviru zakonsko dovoljenih rokov.
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3 MEDOBČINSKO REDARSTVO

Skladno z veljavnim Odlokom o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave 
Medobčinskega inšpektorata Kranj in podpisom Pogodbe o pravicah in obveznostih pri 
delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj (MIK) je organ pričel opravljati svojo funkcijo na 
področju medobčinskega redarstva 1. 5. 2008.

V okviru Medobčinskega inšpektorata je organizirano tudi medobčinsko redarstvo, ki nadzira 
območja Mestne občine Kranj in občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, 
Šenčur in od 1. 10. 2008 tudi Tržič.
Nadzor obsega območje Policijske postaje Kranj in Policijske postaje Tržič. Območje 
nadzora obsega okoli 613 km2 in na njem živi približno 93.920 prebivalcev.

Medobčinsko redarstvo je opravljalo nadzore v vseh sedmih občinah na podlagi pristojnosti, 
ki jih dajejo redarskemu organu naslednji zakoni:

1. Zakon o redarskem nadzoru
2. Zakon o prekrških
3. Zakon o splošnem upravnem postopku
4. Zakon o javnem redu in miru
5. Zakon o cestah
6. Zakon o pravilih cestnega prometa
7. Zakon o zaščiti živali
in na podlagi Občinskih programov varnosti.

Medobčinsko redarstvo je v letu 2013 za celotno območje nadzora ugotovilo kršitve na 
podlagi različnih zakonov.
Ugotovljeni so bili prekrški na podlagi Zakona o javnem redu in miru, Zakona o cestah in 
Zakona o pravilih cestnega prometa. Največ prekrškov je bilo s področja Zakona o pravilih 
cestnega prometa.
Iz tabele 3 je razvidno število ugotovljenih prekrškov v letu 2013 in primerjalno so podani še 
podatki za leto 2012.

tabela 3: Ugotovljeni prekrški MIK v letu 2013, primerjalno z letom 2012 za vse občine

prekrški leto 2013 leto 2012

primerjava z 
letom 
2012

prekoračitve hitrosti, prekrški 
ugotovljeni z radarjem 2.730 2.621 4% več v letu 2013
ostali prekrški (v modrih conah, 
parkiranje na pločnikih, na parkirnih 
mestih rezerviranih za invalide, 
prehodih za pešce in ostalo) 3.603 3.568

1 % več prekrškov 
v letu 2013

ugotovljeni prekrški skupaj 6.333 6.189

2 % več 
prekrškov v letu 

2013

zahteve za sodno varstvo
399

409
2 % manj v letu 

2013

ugovori
120

168

30 % manj 
ugovorov v letu 

2013

število redarjev 13 13
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Medobčinsko redarstvo je na podlagi svojih pristojnosti v letu 2013 ugotovilo 6.333 
prekrškov. Tako je v letu 2013 ugotovilo za 2 % več kršitev, kot jih je bilo v letu 2012.

Od vseh kršitev je v letu 2013 je redarstvo na celotnem območju nadzora v vseh sedmih 
občinah ugotovilo pri merjenju prekoračitev hitrosti vozil, z uporabo radarja, za 4 % več 
prekrškov kot v letu 2012.

V letu 2013 je bilo ugotovljeno za 1% več prekrškov s področja nedovoljenega parkiranja na 
pločnikih, v modrih conah, na nedovoljenih mestih in ostalih kršitev, primerjalno z letom
2012.

Medobčinski inšpektorat se je intenzivno posvečal reševanju vloženih pravnih sredstev, kar 
se je odrazilo v 519 postopkih vodenih na drugi stopnji, izdajalo je odločbe v prekrškovnih 
postopkih, sklepe, predloge za uklonilni zapor, sklepe za obročna plačila glob, odstopalo 
zahteve za sodno varstvo pristojnemu sodišču, in opravljalo izvršbe terjatev iz naslova 
izrečenih glob, taks in stroškov postopkov, za posamezne občine, na Carinsko upravo 
Republike Slovenije in opravljalo še vrsto drugih procesnih postopkov po Zakonu o prekrških.

3.1 POOBLASTILA REDARJEV

Zakon o pravilih cestnega prometa je 1. julija 2011 spremenil oziroma dopolnil dotedanja 
pooblastila redarjev. Redarstvo je v letu 2012 in 2013 že izvajalo nova pooblastila.

Zakon o zaščiti živali je redarjem prinesel novo pooblastilo, da lahko sankcionirajo imetnika 
psa, ki ni na povodcu.

Zakon o pravilih cestnega prometa ohranja vsa dosedanja pooblastila katera so že znana.

Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan 
občinski predpis. V okviru in v skladu s predpisi in z občinskim programom varnosti skrbi 
občinsko redarstvo za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij.

Zakonodajalec pa je pristojnosti redarstev razširil na ključna področja, ki bodo prispevala k 
višji varnosti prometa, posledično pa tudi višji kakovosti življenja.

Udeleženci v cestnem prometu so bili do sedaj vajeni, da jih za kršitve med vožnjo ustavljajo 
policisti. Sedaj pa postopek z ustavitvijo vozila izvede tudi redar.

Zakon o pravilih cestnega prometa namreč pristojnosti redarstev širi tudi na neposredno 
ugotavljanje prekrškov.
Redar lahko na kraju prekrška lahko zaustavil voznika, ki bo denimo vozil po pločniku, v 
napačni smeri v enosmerni ulici oziroma bo kako drugače ravnal v nasprotju s postavljeno 
cestnoprometno signalizacijo.
Nadzor se enako izvaja za uporabo varnostnega pasu ter zaščitne čelade, kakor tudi za 
uporabo mobilnih telefonov med vožnjo.
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Dana so bila tudi dodatna pooblastila na področju varstva otrok, varovanja okolja ter pogojev 
za opravljanje gospodarske vožnje, ki bodo prispevala k višji ravni varnosti najbolj ranljivih 
kategorij udeležencev v prometu, hkrati pa bodo prispevala tudi k višji ravni varovanja okolja 
ter cest.

3.2 PREVENTIVNA AKTIVNOST

Medobčinski inšpektorat Kranj je v letu 2013 sodeloval tudi v več preventivnih akcijah, 
predvsem s področja zagotavljanja varnostni cestnega prometa in javnega reda.

Medobčinsko redarstvo je s Policijsko postajo Kranj skupaj izvajalo v mesecu januarju 
nadzor prometa, prepoved uporabe mobitela in uporabo varnostnega pasu pri vozniku in 
sopotnikih.

V mesecu februarju se je enaka akcija ponovila, s tem da so skupaj redarji in policisti 
opravljali še kontrolo hitrosti. Prav tako v mesecu februarju je bila izvedena skupna akcija 
nadzora nad kršitvami pešcev in vožnje v rdečo luč na semaforju.

Preventivna akcija redarjev in policistov, ki je prav tako potekala v februarju je bila 
namenjena vidnosti pešcev v prometu. Potekala je akcija »Bodi viden bodi previden«.

V mesecu marcu je bil izveden nadzor prometa, nadzor prepovedi uporabe mobitela med 
vožnjo in uporabe varnostnega pasu. V istem mesecu je potekala še preventivna akcija 
»pripnite se in doživite » in nadzor nad uporabo varnostnega pasu.

Nadzor nad enoslednimi vozili je potekal meseca aprila. Nadzor so redarji opravljali skupaj s 
policisti. Enak nadzor je bilo dvakrat izveden še v mesecu maju.

Oktobra 2013 so redarji skupaj s policisti sodelovali v preventivni akciji »dvignjena roka 
pešca -  ustavi«.

V decembru pa je bila ponovno izvedena preventivna akcija nadzora prometa zaradi 
prepovedi uporabe mobitela in uporabe varnostnega pasu.

Vse preventivne dejavnosti so potekale v sodelovanju s svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Mestne občine Kranj.

3.3 NADZOR MEDOBČINSKEGA REDARSTVA PO POSAMEZNIH
o b Čin a h

3.3.1 Mestna občina Kranj

Na območju Mestne občine Kranj je redarstvo opravljalo nadzor na podlagi naštetih zakonov 
in podeljene pristojnosti iz naslednjih odlokov:
Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa, Odlok nad izvajanjem predpisov v Mestni 
občini Kranj in Odlok o javnem redu v Mestni občini Kranj.

Redarstvo je opravilo več pregledov prometne signalizacije in vse pomanjkljivosti oziroma 
neustreznosti so bile javljene pristojnemu občinskemu uradu z namenom, da se uredijo.
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V Kranju je redarstvo v letu 2013 sodelovalo v vseh preventivnih akcijah navedenih v tem 
poročilu. Poleg tega pa je skupaj z veterinarsko inšpekcijo in policijo izvedlo akcijo nadzora 
lastnikov psov glede spoštovanja predpisov, v zvezi s pobiranjem iztrebkov na javnih 
površinah in vodenjem živali na mesta, kjer je to prepovedano.

Izvedena je bila tudi enotedenska akcija nadzora nad vozniki, ki so vozili v enosmerno ulico 
in kršili prepoved zavijanja.

Medobčinsko redarstvo Kranj je redno izvajalo nadzor kršitev Odloka o javnem redu s 
poudarkom na kršitvah člena, ki prepoveduje popivanje na javnem mestu.

tabela 4: Mestna občina Kranj ugotovljeni prekrški v letu 2013, primerjalno z letom 2012

prekrški leto 2013 leto 2012 2013/2012
prekoračitve hitrosti, prekrški 
ugotovljeni z radarjem 2.225 1.706 30 % več
ostali prekrški (v modrih conah, 
parkiranje na pločnikih, na parkirnih 
mestih rezerviranih za invalide, 
prehodih za pešce in ostalo) 3.148 2.920 7 % več
ugotovljeni prekrški skupaj 5.373 4.626 16 % več
zahteve za sodno varstvo 331 277 19 % več
ugovori 106 137 23 % manj
odvozi zapuščenih vozil 227 259 13 % manj

Na območju Mestne občine Kranj je bilo v letu 2013 ugotovljenih 5.373 prekrškov. 
Primerjalno z letom 2012 je bilo ugotovljenih 16 % prekrškov več.

Povečanje prekrškov je bil ugotovljeno pri prekoračitvah hitrosti za 30% in pri drugih 
prekrških za 7% , predvsem s področja prometa, v primerjavi z letom 2012.

V letu 2013 je bilo glede na varnostno situacijo dodatno šest novih merilnih mest za radar in 
sicer Gorenjesavska cesta, Breg ob Savi, cesta Rudija Šelige, Kidričeva cesta, cesta Jaka 
Platiše in Zadružna cesta.

V letu 2013 beležimo več primerov nedostojnega vedenja kršiteljev do uradne osebe. Proti 
kršiteljem so bili izvedeni ustrezni postopki.

tabela 5: Ugotovljeni prekrški, po kraju prekrška

kraj prekrška število
prekrškov

SLOVENSKI TRG 611
ŽABNICA 315
CESTA NA BRDO 236
PREDOSLJE 202
ŠORLIJEVA ULICA 193
BLEIWEISOVA CESTA 176
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GLAVNI TRG 171
GOLNIŠKA CESTA 167
ULICA TONČKA DEŽMANA 161
CESTA 1. MAJA 151
KOROŠKA CESTA 150
ZASAVSKA CESTA 146
LIKOZARJEVA ULICA 134
SAVSKA CESTA 133
GORENJESAVSKA CESTA 106
GOLNIK 98
KIDRIČEVA CESTA 97
ZGORNJE BITNJE 93
PLANINA 84
LJUBLJANSKA CESTA 79
HRASTJE 78
RUPA 76
STARA CESTA 74
TOMŠIČEVA ULICA 70
ZLATO POLJE 68
GOSPOSVETSKA ULICA 64
TAVČARJEVA ULICA 59
MAVČIČE 57
ULICA JANEZA PUHARJA 57
CESTA A210 57
DELAVSKA CESTA 53
ULICA TUGA VIDMARJA 52
POT ZA KRAJEM 51
GREGORČIČEVA ULICA 50
NAZORJEVA ULICA 49
C. OREHEK - ŽABNICA 44
MAISTROV TRG 44
ULICA LOJZETA HROVATA 43
CESTA IVA SLAVCA 40
JEZERSKA CESTA 38
SAVSKA LOKA (ZARICA) 35
VREČKOVA ULICA 34
CESTA TALCEV 32
ULICA GORENJSKEGA ODREDA 29
PARTIZANSKA CESTA 28
SMLEDNIŠKA CESTA 28
GOGALOVA ULICA 27
BREG OB SAVI 26
HUJE 24
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Od 5.373 ugotovljenih prekrškov, jih je bilo največ 611 na Slovenskem trgu. Ostali prekrški 
so bili ugotovljeni po drugih lokacijah. Medobčinsko redarstvo je nadzorovalo celotno 
območje Mestne občine Kranj.

slika 1: Koncentracija prekrškov v Mestni občini Kranj

Slika prikazuje koncentracijo prekrškov, brez prekrškov iz področja prekoračitve hitrosti.

F̂ OF{OCj||.Ĉ  [̂ Ê Î Ô i/ZArOJU l\^^[^l^(^IM^K^(^J!A HM5̂ F>Î Î TOÍF./̂ T/̂  K^i^MJ I.^TO ¡^013

27



tabela 6: Kršitve hitrosti po prekoračitvah hitrosti

predpis čl. odst. tč. prom etna površina prekoračitev globa KT štev.

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 250 3 602

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 20 do vključno 
30 km/h 500 5 62

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 30 do vključno 
50 km/h 1.000,00 9 14

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 5 do vključno 
10 km/h 80 0 284

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju prekoračitev več kot 50 km/h 1.200,00 18 1

ZPrCP 46 1 2 območje omejene hitrosti
prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 300 3 14

ZPrCP 46 1 2 območje omejene hitrosti
prekoračitev nad 20 do vključno 
30 km/h 1.000,00 5 2

ZPrCP 46 1 2 območje omejene hitrosti
prekoračitev nad 5 do vključno 
10 km/h 80 0 5

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
40 km/h)

prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 250 3 343

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
40 km/h)

prekoračitev nad 20 do vključno 
30 km/h 500 5 29

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
40 km/h)

prekoračitev nad 30 do vključno 
50 km/h 1.000,00 9 2

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
40 km/h)

prekoračitev nad 5 do vključno 
10 km/h 80 0 234

ZPrCP 46 3 3
cesta izven naselja 
(omejitev 40 km/h)

prekoračitev do vključno 10 
km/h 40 0 2

ZPrCP 46 3 3
cesta izven naselja 
(omejitev 40 km/h)

prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 80 0 1

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 250 3 173

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 20 do vključno 
30 km/h 500 5 13

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 30 do vključno 
50 km/h 1.000,00 9 2

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 5 do vključno 
10 km/h 80 0 111

ZPrCP 46 1 2 območje omejene hitrosti
prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 300 3 10

ZPrCP 46 1 2 območje omejene hitrosti
prekoračitev nad 5 do vključno 
10 km/h 80 0 5

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
40 km/h)

prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 250 3 191

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
40 km/h)

prekoračitev nad 20 do vključno 
30 km/h 500 5 15

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
40 km/h)

prekoračitev nad 30 do vključno 
50 km/h 1.000,00 9 3

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
km/h)

prekoračitev nad 5 do vključno 
10 km/h 80 0 106

ZPrCP 46 3 3
cesta izven naselja 
(omejitev 40 km/h)

prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 80 0 1

Iz tabele 6 je razvidno, da je največ kršiteljev v letu 2013 kršilo določilo 1. točke 1. odstavka 
46. člena, ko so prekoračili na cesti v naselju hitrost nad 10 do vključno 20 km/h.

Na podlagi Zakona jim je bila izrečena globa v višini 250 € in 3 kazenske točke. T akih 
kršiteljev je bilo 602.
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Prekoračitve hitrosti so bile izmerjene na 35 lokacijah. Lokacije so določene na podlagi 
varnostne ocene policijske postaje posameznega področja in pogostosti ugotovljenih večjih 
prekoračitev s strani redarstva in pobud občine, sveta za preventivo in varnost v cestnem 
prometu in občanov.

tabela 7: Povprečne izmerjene hitrosti v Mestni občini Kranj

omejitev
število 

v letu 2013
povprečje km/h v 

letu 2013
število 

v letu 2012
povprečje km/h v 

letu 2012
10 km/h 1 49
30 km/h 36 43.17 43 42.65
40 km/h 927 52.71 655 52.66
50 km/h 1.262 63.37 898 62.69

Povprečne izmerjene hitrosti v območju omejitve 30, 40 in 50 km/h, so približno na enaki 
ravni kot v letu 2012. Število kršiteljev se je v območju 30 km/h znižalo, kar je dobro.

Največje izmerjene hitrosti so bile: 101 km/h na Gorenjesavski cesti, 93 km/h, na Bleiweisovi 
cesti, v Hrastju in Žabnici 89 km/h in v Žabnici 87 km/h, kjer je omejitev 50 km/h.

Na Savski cesti je bila izmerjena največja hitrost 80 km/h, na Zasavski cesti 79 km/h in Cesti 
na Brdo 78 km/h, kjer je omejitev 40 km/.

Kjer je omejitev 30 km/h, je bila izmerjena največja hitrost na Jelenčevi ulici 58 km/h in 
Zadružni ulici 53 km/h.

tabela 8: Prikaz po številu kršitev, glede na ugotovljene prekoračene hitrosti v občini

prekoračitev
število kršiteljev 

v letu 2013
število kršiteljev 

v letu 2012
prekoračitev do vključno 10 

km/h 2 355
prekoračitev do 20 km/h 2
prekoračitev nad 10 do 

vključno 20 km/h 1335 469
prekoračitev nad 20 do 

vključno 30 km/h 121 32
prekoračitev nad 30 do 

vključno 50 km/h 21 9
prekoračitev nad 5 do vključno 

10 km/h 745 247
prekoračitev od 10 - 20 km/h 439
prekoračitev od 20 - 30 km/h 43

prekoračitev več kot 30 km/h 1

prekoračitev več kot 50 km/h 1
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Iz rezultatov meritev je razvidno, da se je število vseh kršiteljev povečalo, kar pomeni, da je 
potrebno še naprej opravljati meritve hitrosti.

3.3.2 Občina Tržič

V letu 2013 je redarstvo vsak mesec na podlagi pogodbe opravilo v občini 90 ur dela na 
redarskem nadzoru in 23 ur pri meritvah z radarjem.

Redarji so na območju občine Tržič delali na podlagi že navedenih zakonov in na podlagi 
Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi, Odloka o javnem redu in miru, Odloka 
o urejanju in čiščenju javnih površin. Največ prekrškov je bilo zabeleženih zaradi kršitev 
Zakona o pravilih cestnega prometa.

Skupaj z medobčinsko inšpekcija Kranj, veterinarsko inšpekcijo in policijo, je redarstvo v letu
2013, izvedlo več akcij nadzora lastnikov psov glede njihovih ravnanj na javnih površinah.

Redarstvo je opravljalo tudi pregled postavljene prometne signalizacije in izdanih dovolilnic 
na območju občine in o svojih ugotovitvah poročalo občinskih službam, z namenom, da se 
zadeve pravilno uredijo.

tabela 9: Tržič ugotovljeni prekrški v letu 2013, primerjalno z letom 2012

prekrški leto 2013 leto 2012 2013/2012
prekoračitve hitrosti, prekrški 
ugotovljeni z radarjem 131 264 51 % manj
ostali prekrški (v modrih conah, 
parkiranje na pločnikih, na parkirnih 
mestih rezerviranih za invalide,
prehodih za pešce in ostalo) 329 515 37 % manj
ugotovljeni prekrški skupaj 460 779 41 % manj
zahteve za sodno varstvo 19 47 60 % manj
ugovori 8 22 64 % manj

V letu 2013 je redarstvo ugotovilo 460 prekrškov, kar je 41 % manj kot v letu 2012.
Razlog je tudi v tem, da je Medobčinski inšpektorat v začetku julija 2013 prekinil z delom v 
Tržiču, ker Občina še vedno, kljub zakonskim določilom, ni sprejela Občinskega programa 
varnosti.
Z delom je medobčinsko redarstvo zopet pričelo takoj po sprejemu 13.9.2013.

Ugotavlja se zmanjšanje prekrškov pri prekoračitvah hitrosti za okoli 51% v primerjavi z letom 
2012. Vozniki vozijo v večini počasneje in upoštevajo omejitve hitrosti, nekaj pa je k temu 
prispevalo tudi socialno stanje voznikov, v času recesije, ki bolj pazijo na svoj denar.

Glede nepravilnega parkiranja je bilo ugotovljeno, da je teh kršitev za 37 % manj, kot jih je 
bilo leta 2012.

Prekrškovni organ je sprotno v zakonitem roku reševal pravna sredstva in zaostankov ni 
zabeleženih.
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tabela 10: Ugotovljeni prekrški po kraju prekrška

kraj prekrška
število

prekrškov
TRG SVOBODE 86
CANKARJEVA CESTA 74
RAVNE 48
BLEJSKA CESTA 33
SNAKOVŠKA CESTA 33
KRANJSKA CESTA 31
PREDILNIŠKA CESTA 27
KOROŠKA CESTA 25
SENIČNO 15
ZVIRČE 15
C. STE MARIE AUX MINES 11
RETNJE 9
CANKARJEVA CESTA 8
DETELJICA 8
BEGUNJSKA CESTA 9
CESTA KOKRŠKEGA ODREDA 5
KOVORSKA CESTA 4
BREZJE PRI TRŽIČU 3
KOVOR, GLAVNA CESTA 2
OSNOVNA ŠOLA BISTRICA 2
ZELENICA 2
BISTRICA 1
BRDO 1
CESTA NA LOKO 1
KOSARSKA ULICA 1
PODLJUBELJ 1
VIRJE 1

Od 460 prekrškov jih je bilo ponovno največ ugotovljenih na Trgu svobode in na Cankarjevi 
cesti.
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slika 2: Koncentracija prekrškov v občini Tržič
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Slika z rumenimi označbami prikazuje koncentracijo prekrškov, brez prekrškov s področja 
prekoračitve hitrosti.

tabela 11: Kršitve hitrosti po prekoračitvah hitrosti

predpis čl. odst. tč.
prometna
površina prekoračitev globa KT štev.

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju prekoračitev nad 10 do vključno 20 km/h 250 3 43

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju prekoračitev nad 20 do vključno 30 km/h 500 5 6

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju prekoračitev nad 5 do vključno 10 km/h 80 0 27

ZPrCP 46 2
ceste v naselju 
(omejitev 40 km/h) prekoračitev nad 10 do vključno 20 km/h 250 3 1

ZPrCP 46 2
ceste v naselju 
(omejitev 40 km/h) prekoračitev nad 5 do vključno 10 km/h 80 0 3

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju prekoračitev nad 10 do vključno 20 km/h 250 3 29

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju prekoračitev nad 20 do vključno 30 km/h 500 5 6

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju prekoračitev nad 5 do vključno 10 km/h 80 0 12

ZPrCP 46 2
ceste v naselju 
(omejitev 40 km/h) prekoračitev nad 10 do vključno 20 km/h 250 3 2

ZPrCP 46 2
ceste v naselju 
(omejitev 40 km/h) prekoračitev nad 5 do vključno 10 km/h 80 0 2

Iz tabele 11 je razvidno, da je največ kršiteljev v letu 2013 kršilo določilo 1. točke 1. odstavka 
46. člena, ko so prekoračili na cesti v naselju hitrost za 10 do 20 km/h.

Na podlagi Zakona jim je bila izrečena globa v višini 250 € in 3 kazenske točke. Takih 
kršiteljev je bilo 43.

Prekoračitve hitrosti so bile izmerjene na 12 lokacijah. Lokacije so določene na podlagi 
varnostne ocene policijske postaje posameznega področja in pogostosti ugotovljenih večjih 
prekoračitev s strani redarstva in pobud občine.

tabela 12: Povprečne izmerjene hitrosti v občini Tržič

omejitev hitrosti v 
naselju

število 
v letu 2013

povprečje km/h v 
letu 2013

število 
v letu 2012

povprečje km/h v 
letu 2012

40 km/h 8 50.50 30 52.33
50 km/h 123 63.04 234 62.67

Povprečne izmerjene hitrosti so bile pri obeh omejitvah povečale približno enake. Dobro pa 
je, da se je število kršiteljev v posameznem območju omejitve hitrosti se je v letu 2013, 
zmanjšalo.

Največja izmerjena hitrost je bila 79 km/h na Snakovški cesti v Križah, kjer je omejitev 50 
km/h, kjer je omejitev 40 km/h v naselju, pa je bila dvakrat največja izmerjena hitrost 54 km/h 
na Begunjski cesti.

Obe najvišji hitrosti sta se znižali, k čemer je zagotovo pripomoglo dosedanje merjenje 
hitrosti.
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tabela 13: Prikaz po številu kršitev, glede na ugotovljene prekoračene hitrosti v občini

prekoračitev 2013 2012
prekoračitev do 10 km/h 85
prekoračitev do 20 km/h
prekoračitev nad 10 do 

vključno 20 km/h 75 47
prekoračitev nad 20 do 

vključno 30 km/h 12 6
prekoračitev nad 30 do 

vključno 50 km/h 4
prekoračitev nad 5 do vključno 

10 km/h 44 24
prekoračitev od 10 - 20 km/h 86
prekoračitev od 20 - 30 km/h 12

Iz rezultatov meritev je razvidno, da se je zmanjšal delež tistih, ki so prekoračili hitrost do 10 
km/h, med 10 in 20 km/h in med 20 in 30 km/h.

3.3.3 Občina Cerklje na Gorenjskem

V letu 2013 je redarstvo vsak mesec na podlagi pogodbe opravilo v občini 29 ur dela na 
redarskem nadzoru in 7 ur pri meritvah z radarjem.

Redarji so na območju občine Cerklje na Gorenjskem delali na podlagi že naštetih zakonov 
in Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju zelenih površin in Odloka o pokopališkem redu.

Največ prekrškov je bilo zabeleženih zaradi kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa.

Posebno pozornost je v zimskem času redarstvo namenjalo kontroli kršitev pri parkiranju na 
območju spodnje postaje žičnice Krvavec. Redarstvo je opravljalo tudi pregled postavljene 
prometne signalizacije na območju občine in o svojih ugotovitvah poročalo občinskih 
službam, z namenom, da se zadeve uredijo.

tabela 14: Cerklje ugotovljeni prekrški v letu 2013, primerjalno z letom 2012

prekrški leto 2013 leto 2012 2013/2012
prekoračitve hitrosti, prekrški 
ugotovljeni z radarjem 151 236 37 % manj
ostali prekrški (v modrih conah, 
parkiranje na pločnikih, na parkirnih 
mestih rezerviranih za invalide,
prehodih za pešce in ostalo) 110 114 4 % manj
ugotovljeni prekrški skupaj 261 350 26 % manj
zahteve za sodno varstvo 22 34 26 % manj
ugovori 6 7 15 % manj
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Redarstvo v letu 2013 v občini Cerklje na Gorenjskem beleži skupaj 261 kršitev.
Ugotovljeno je zmanjšanje prekrškov pri prekoračitvah hitrosti za okoli 37 % v primerjavi z 
letom 2012.
Kršitve s področja nepravilnega parkiranja so se zmanjšale za 4 %.

Medobčinski inšpektorat je v zakonskem roku obravnaval vložena pravna sredstva, zato pri 
obravnavi ni zaostankov.

tabela 15: Ugotovljeni prekrški po kraju prekrška

kraj prekrška
število
prekrškov

GRAD oz. sp. ŽIČNICA KRVAVEC 99
ZGORNJI BRNIK 56
ČEŠNJEVEK 20
VELESOVO 19
DVORJE 15
CERKLJE, KRVAVŠKA CESTA 14
CERKLJE, UL. IGNACA BORŠTNIKA 14
CERKLJE, TRG DAVORINA JENKA 8
ZALOG PRI CERKLJAH 8

Zelo se je povečalo se je število prekrškov okoli spodnje postaje žičnice za Krvavec zaradi 
nepravilnega parkiranja.

tabela 16: Kršitve hitrosti po prekoračitvah hitrosti

predpis čl. odst. tč. prom etna površ ina prekoračitev g loba KT štev.

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 250 3 32

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 20 do vključno 
30 km/h 500 5 7

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 30 do vključno 
50 km/h 1.000,00 9 2

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 5 do vključno 
10 km/h 80 0 11

ZPrCP 46 2
ceste v naselju 
(omejitev 40 km/h)

prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 250 3 33

ZPrCP 46 2
ceste v naselju 
(omejitev 40 km/h)

prekoračitev nad 20 do vključno 
30 km/h 500 5 4

ZPrCP 46 2
ceste v naselju 
(omejitev 40 km/h)

prekoračitev nad 5 do vključno 
10 km/h 80 0 18

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 250 3 26

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 20 do vključno 
30 km/h 500 5 1

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 30 do vključno 
50 km/h 1.000,00 9 1

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 5 do vključno 
10 km/h 80 0 7

ZPrCP 46 2
ceste v naselju 
(omejitev 40 km/h)

prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 250 3 7

ZPrCP 46 2
ceste v naselju 
(omejitev 40 km/h)

prekoračitev nad 5 do vključno 
10 km/h 80 0 2

POROČILO O DELOVANJU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KRANJ ZA LETO 2013

35



Iz tabele 16 je razvidno, da je največ kršiteljev v letu 2013 kršilo določilo 1. točke 1. odstavka 
46. člena, ko so prekoračili na cesti v naselju hitrost za 10 do 20 km/h. Na podlagi Zakona 
jim je bila izrečena globa v višini 250 € in 3 kazenske točke. Takih kršiteljev je bilo 32.

Prekoračitve hitrosti so bile izmerjene na 10 lokacijah. Lokacije so določene na podlagi 
varnostne ocene policijske postaje posameznega področja in pogostosti ugotovljenih večjih 
prekoračitev s strani redarstva in pobud občine.

tabela 17: Povprečne izmerjene hitrosti v občini Cerklje na Gorenjskem

om ejitev
število  

v letu 2013
povprečje km/h 

v letu 2013
število  

v letu 2012
povprečje km/h 

v letu 2012
40 km/h 64 53.81 97 52,65
50 km/h 87 65.32 139 64,73

Povprečne hitrosti so podobne kot lani oziroma so celo malo narasle. Število kršiteljev v letu 
2013 je manjše, kot leto prej.

Največja izmerjena hitrost je bila 86 km/h v naselju Lahovče, kjer je omejitev 50 km/h, kjer je 
omejitev 40 km/h v naselju, pa je bila največja izmerjena hitrost 67 km/h na Zgornjem Brniku.

Ugotavljamo, da sta se najvišji izmerjeni hitrosti znižale le za kilometer, zato se predlaga 
nekaj več meritev na teh dveh lokacijah.

tabela 18: Prikaz po številu kršitev, glede na ugotovljene prekoračene hitrosti v občini

prekoračitev 2013 2012
prekoračitev do 10 km/h 55
prekoračitev nad 10 do 

vključno 20 km/h 98 41
prekoračitev nad 20 do 

vključno 30 km/h 12 4
prekoračitev nad 30 do 

vključno 50 km/h 3 2
prekoračitev nad 5 do 

vključno 10 km/h 38 17
prekoračitev od 10 - 20 

km/h 104
prekoračitev od 20 - 30 

km/h 13

Pri vseh prekoračitvah hitrosti, se je v letu 2013 število kršitev zmanjšalo v primerjavi z letom 
2012, razen v prekoračitvah nad 30 km/h.
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V letu 2013 je redarstvo vsak mesec na podlagi pogodbe opravilo v občini 1 4 ur dela na 
redarskem nadzoru in 8 ur pri meritvah z radarjem.

Redarji so na območju občine Šenčur delali na podlagi že naštetih zakonov in Odloka o 
ureditvi in pravilih cestnega prometa v Občini Šenčur.

Največ prekrškov je bilo zabeleženih zaradi kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa.

Medobčinski inšpektorat je opravil pregled določene prometne signalizacije. Občina Šenčur 
je upoštevala mnenje in ustrezno dopolnila prometno signalizacijo.

3.3.4 Občina Šenčur

tabela 19: Šenčur ugotovljeni prekrški v letu 2013, primerjalno z letom 2012

prekrški leto 2013 leto 2012 2013/2012
prekoračitve hitrosti, prekrški 
ugotovljeni z radarjem 119 209 44 % manj
ostali prekrški (v modrih conah, 
parkiranje na pločnikih, na parkirnih 
mestih rezerviranih za invalide, 
prehodih za pešce in ostalo) 8 12 34 % manj
ugotovljeni prekrški skupaj 127 221 43 % manj
zahteve za sodno varstvo 15 34 56 % manj
ugovori 0 2

Redarstvo je v letu 2013 ugotovilo 127 prekrškov, kar je 43 % manj, kot v letu 2012.

Zmanjšalo se je tudi število prekrškov iz naslova prekoračitve hitrosti in sicer za 44% 
primerjalno z letom 2012.

Število prekrškov zaradi napačnega parkiranja pa je v letu 2013 za 34 % manjše, kot je bilo v 
letu 2012.

tabela 20: Ugotovljeni prekrški po kraju prekrška

kraj prekrška
število
prekrškov

PIPANOVA CESTA 39
ŠENČUR, GASILSKA CESTA 26
TRBOJE 20
ŠENČUR, MLAKARJEVA ULICA 11
VISOKO 11
PIPANOVA CESTA 10
ŠENČUR, KRANJSKA CESTA 3
VOKLO 3
CESTA ŠENČUR VISOKO 2
SREDNJA VAS PRI ŠENČURJU 1
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Največ prekrškov je ugotovljenih na Pipanovi cesti. 

tabela 21: Kršitve hitrosti po prekoračitvah hitrosti

predpis čl. odst. tč. prom etna površ ina prekoračitev GLOBA KT št.

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 250 3 17

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 20 do vključno 
30 km/h 500 5 3

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 30 do vključno 
50 km/h 1.000,00 9 1

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 5 do vključno 10 
km/h 80 0 14

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
40 km/h)

prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 250 3 28

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
40 km/h)

prekoračitev nad 20 do vključno 
30 km/h 500 5 2

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
40 km/h)

prekoračitev nad 5 do vključno 10 
km/h 80 0 8

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 250 3 20

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 20 do vključno 
30 km/h 500 5 2

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 5 do vključno 10 
km/h 80 0 3

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
40 km/h)

prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 250 3 7

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
40 km/h)

prekoračitev nad 20 do vključno 
30 km/h 500 5 1

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
40 km/h)

prekoračitev nad 5 do vključno 10 
km/h 80 0 13

Iz tabele 21 je razvidno, da je največ kršiteljev v letu 2013 kršilo določilo 2. odstavka 46. 
člena, ko so prekoračili na cesti v naselju z omejitvijo 40 km/h, hitrost nad 10 do vključno 20 
km/h. Na podlagi Zakona jim je bila izrečena globa v višini 250 € in 3 kazenske točke. Takih 
kršiteljev je bilo 28.

Prekoračitve hitrosti so bile izmerjene na 8 lokacijah. Lokacije so določene na podlagi 
varnostne ocene policijske postaje posameznega področja in pogostosti ugotovljenih večjih 
prekoračitev s strani redarstva in pobud občine.

tabela 22: Povprečne izmerjene hitrosti v občini Šenčur

omejitev v naselju
število 

v letu 2013
povprečje km/h v 

letu 2013
število 

v letu 2012
povprečje km/h v 

letu 2012
40 km/h 59 52.92 111 53.64
50 km/h 60 63.67 93 62.39
izven naselja
70 km/h 5 82.80

Povprečne hitrosti izmerjenih vozil v letu 2013, so zelo podobne kot v letu 2012. Število 
kršiteljev pa se je v letu 2013 precej zmanjšalo, primerjalno z letom 2012.
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Največja izmerjena hitrost je bila 81 km/h v naselju na Gasilski cesti kjer je omejitev 50 km/h, 
kjer je omejitev 40 km/h v naselju, pa je bila največja izmerjena hitrost 65 km/h na Pipanovi 
cesti. Ugotavljamo, da se najvišji izmerjeni hitrosti nista znižali, zato bo potrebno na teh dveh 
lokacijah bolj pogosto merjenje.

tabela 23: Prikaz po številu kršitev, glede na ugotovljene prekoračene hitrosti v občini

prekoračitev 2013 2012
prekoračitev do 10 km/h 45
prekoračitev do 20 km/h 18
prekoračitev nad 10 do 

vključno 20 km/h 72 32
prekoračitev nad 20 do 

vključno 30 km/h 8 3
prekoračitev nad 30 do 

vključno 50 km/h 1 1
prekoračitev nad 5 do 

vključno 10 km/h 38 19
prekoračitev od 10 - 20 

km/h 78
prekoračitev od 20 - 30 

km/h 13

V letu 2013 se je zmanjšalo število prekoračitev hitrosti v vseh segmentih, razen za 
prekoračitev nad 30 do vključno 50 km/h.

3.3.5 Občina Naklo

V letu 2013 je redarstvo vsak mesec na podlagi pogodbe opravilo v občini 14 ur dela na 
redarskem nadzoru in 8 ur pri meritvah z radarjem.

Redarji so na območju občine Naklo delali na podlagi že naštetih zakonov in Odloka o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Naklo.

Največ prekrškov je bilo zabeleženih zaradi kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa.

Medobčinski inšpektorat je opravil pregled določene prometne signalizacije, ki jo Občina 
Naklo še ni ustrezno dopolnila oziroma popravila.

tabela 24: Naklo ugotovljeni prekrški v letu 2013, primerjalno z letom 2012

prekrški leto 2013 leto 2012
primerjava
2013/2012

prekoračitve hitrosti, prekrški 
ugotovljeni z radarjem 65 143 55 % manj
ostali prekrški (v modrih conah, 
parkiranje na pločnikih, na parkirnih 
mestih rezerviranih za invalide, 
prehodih za pešce in ostalo) 7 5 40 % manj
ugotovljeni prekrški skupaj 72 148 52 % manj
zahteve za sodno varstvo 10 12 27 % manj
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V letu 2013 je bilo ugotovljenih 72 prekrškov, to je 52 % manj kot jih je bilo ugotovljenih v letu 
2012.

Ugotavlja se zmanjšanje prekrškov pri prekoračitvah hitrosti za 55 % v primerjavi z letom 
2012.

Ostalih prekrškov je bilo ugotovljenih 7, v letu 2012 pa 5.

Medobčinski inšpektorat je v zakonitem roku reševal zahteve za sodno varstvo. Zaostankov 
ne beleži.

tabela 25: Ugotovljeni prekrški po kraju prekrška

kraj prekrška
število
prekrškov

ŽEJE 26
PODBREZJE 22
ZGORNJE DUPLJE 9
NAKLO, GLAVNA CESTA 6
NAKLO, STARA CESTA 5
BISTRICA 3

Največ prekrškov je zabeleženih v kraju Žeje, v Podbrezju pa se je število zelo zmanjšalo. 
Vsi prekrški so bili ugotovljeni v naselju.

tabela 26: Kršitve hitrosti po prekoračitvah hitrosti

predpis čl. odst. tč. prom etna površ ina prekoračitev g loba KT št.

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 10 do 
vključno 20 km/h 250 3 25

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 5 do 
vključno 10 km/h 80 0 19

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
30 km/h)

prekoračitev nad 10 do 
vključno 20 km/h 250 3 1

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
40 km/h)

prekoračitev nad 5 do 
vključno 10 km/h 80 0 1

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 10 do 
vključno 20 km/h 250 3 9

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 20 do 
vključno 30 km/h 500 5 1

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 5 do 
vključno 10 km/h 80 0 4

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
40 km/h)

prekoračitev nad 10 do 
vključno 20 km/h 250 3 4

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
40 km/h)

prekoračitev nad 5 do 
vključno 10 km/h 80 0 1

Iz tabele 26 je razvidno, da je največ kršiteljev v letu 2013 kršilo določilo 1. točke 1. odstavka 
46. člena, ko so prekoračili na cesti v naselju hitrost nad 10 do vključno 20 km/h. Na podlagi 
Zakona jim je bila izrečena globa v višini 250 € in 3 kazenske točke. Takih kršiteljev je bilo
25.
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Prekoračitve hitrosti so bile izmerjene na 7 lokacijah.

Lokacije so določene na podlagi varnostne ocene policijske postaje posameznega področja 
in pogostosti ugotovljenih večjih prekoračitev s strani redarstva in pobud občine.

tabela 27: Povprečne izmerjene hitrosti v občini Naklo

om ejitev
število  

v letu 2013
povprečje km/h v 

letu 2013
število  

v letu 2012
povprečje km/h v letu 

2012
30 km/h 1 41.00 40 42.98
40 km/h 6 50.50 7 48.57
50 km/h 58 62.84 96 62.69

Število kršiteljev pri omejitvi 30 km/h se je zmanjšalo. Povprečne hitrosti izmerjenih vozil so 
se drugje malo povečale, razveseljivo pa je, da se je število teh kršiteljev zmanjšalo,

Največja izmerjena hitrost v Podbrezju, kjer je omejitev 30 km/h je bila 41 km/h, na Stari cesti 
v Naklem, kjer je omejitev 40 km/h je bila 52 km/h in 75 km/h je bila izmerjena hitrost v 
naselju Žeje, kjer je omejitev 50 km/h. Najvišje hitrosti so se glede na lani znižale.

tabela 28: Prikaz po številu kršitev, glede na ugotovljene prekoračene hitrosti v občini

prekoračitev 2013 2012
prekoračitev do 10 km/h 37

prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 39 36

prekoračitev nad 20 do vključno 
30 km/h 1 3

prekoračitev nad 30 do vključno 
50 km/h 1

prekoračitev nad 5 do vključno 10 
km/h 25 13

prekoračitev od 10 - 20 km/h 51
prekoračitev od 20 - 30 km/h 2

Zaskrbljujoče je, da so se so se zvišale prekoračitve hitrosti nad 10 km/h na posameznih 
lokacijah, zato se bo povečal čas merjenja na lokacijah, kjer se to najpogosteje dogaja. 
Razveseljuje pa, da so se zmanjšale prekoračitve nad 20 km/h.
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V letu 2013 je redarstvo vsak mesec na podlagi pogodbe opravilo v občini 7 ur dela na 
redarskem nadzoru in 4 ure pri meritvah z radarjem.

tabela 29: Preddvor ugotovljeni prekrški v letu 2013, primerjalno z letom 2012

3.3.6 Občina Preddvor

prekrški leto 2013 leto 2012
primerjava
2013/2012

prekoračitve hitrosti, prekrški 
ugotovljeni z radarjem 32 55 42 % manj
ostali prekrški (v modrih conah, 
parkiranje na pločnikih, na parkirnih 
mestih rezerviranih za invalide, 
prehodih za pešce in ostalo) 0 2
ugotovljeni prekrški skupaj 32 57 44 % manj
zahteve za sodno varstvo 2 3

V letu 2013 je bilo ugotovljenih 32 prekrškov, kar je 42 % manj kot v letu 2012.

Ugotovljeno je zmanjšanje prekrškov pri prekoračitvah hitrosti za 42 %, kar pomeni da vedno 
več voznikov upošteva dovoljeno hitrost.

tabela 30: Ugotovljeni prekrški po kraju prekrška

kraj prekrška
število
prekrškov

TUPALIČE 23
HRIB 7
PREDDVOR, BELSKA C. (30KM/H) 1
SREDNJA BELA 1
skupaj prekrški 32

Največ prekrškov je bilo ugotovljenih na lokaciji Tupaliče, na lokaciji Hrib pa se je število 
zmanjšalo.

tabela 31: Kršitve hitrosti po prekoračitvah hitrosti

predpis čl. odst. tč. prom etna površ ina prekoračitev GLOBA KT št.

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 250 3 22

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 5 do vključno 
10 km/h 80 0 5

ZPrCP 46 1 2
območje omejene hitrosti 
(omejitev 30 km/h)

prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 300 3 1

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 250 3 1

ZPrCP 46 1 1 ceste v naselju
prekoračitev nad 5 do vključno 
10 km/h 80 0 2

ZPrCP 46 2
ceste v naselju (omejitev 
40 km/h)

prekoračitev nad 5 do vključno 
10 km/h 80 0 1
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Iz tabele 31 je razvidno, da je največ kršiteljev v letu 2013 kršilo določilo 1. točke 1. odstavka
46. člena, ko so prekoračili na cesti v naselju hitrost za nad 10 do vključno 20 km/h. Na 
podlagi Zakona jim je bila izrečena globa v višini 250 € in 3 kazenske točke. Takih kršiteljev 
je bilo 22.

Prekoračitve hitrosti so bile izmerjene na 4 lokacijah. Lokacije so določene na podlagi 
varnostne ocene policijske postaje posameznega področja in pogostosti ugotovljenih večjih 
prekoračitev s strani redarstva in pobud občine.

Skupaj s policijo je bila izvedena akcija merjenja hitrosti z dvema merilnikoma.

tabela 32: Povprečne izmerjene hitrosti v občini Preddvor

omejitev
število 

v letu 2013
povprečje km/h v 

letu 2013
število 

v letu 2012
povprečje km/h v 

letu 2012
30 km/h 1 45.00 9 39.78
40 km/h 1 47.00 43 61.35
50 km/h 30 63.00 43 61.35
60 km/h 3 73.33

Povprečne hitrosti so se v območju omejitve 40 km/h precej zmanjšale, drugod pa so malo 
narasle. Število kršiteljev pa se je tudi precej zmanjšalo.

Največja izmerjena hitrost v Preddvoru, kjer je omejitev 30 km/h je bila 45 km/h, v Srednji 
Beli, kjer je omejitev 40 km/h je bila 47 km/h in 69 km/h je bila izmerjena hitrost v naselju 
Tupaliče, kjer je omejitev 50 km/h. Opažamo, da so se hitrosti v kraju Tupaliče opazno 
znižale.

tabela 33: Prikaz po številu kršitev, glede na ugotovljene prekoračene hitrosti v občini

prekoračitev 2013 2012
prekoračitev do 10 km/h 22

prekoračitev nad 10 do vključno 20 km/h 24 14
prekoračitev nad 20 do vključno 30 km/h 1
prekoračitev nad 30 do vključno 50 km/h 1
prekoračitev nad 5 do vključno 10 km/h 8 13

prekoračitev od 10 - 20 km/h 4

Število višjih prekoračitev hitrosti pada, kar je dober pokazatelj in nihče ni hitrosti prekoračil 
nad 20 km/h.

POROČILO O DELOVANJU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KRANJ ZA LETO 2013

43



V letu 2013 je redarstvo vsak mesec na podlagi pogodbe opravilo v občini 7 ur dela na 
redarskem nadzoru in 2 uri pri meritvah z radarjem.

3.3.7 Občina Jezersko

tabela 34: Jezersko ugotovljeni prekrški v letu 2013, primerjalno z letom 2012

prekrški leto 2013 leto 2012
prim erjava
2013/2012

prekoračitve hitrosti, prekrški 
ugotovljeni z radarjem 7 8
ugotovljen i prekrški skupaj 7 8

V letu 2013 je bilo ugotovljeno 7 prekrškov.

Ugotovljeno je 7 prekrškov pri prekoračitvah hitrosti. Drugih prekrškov ni bilo ugotovljenih. 

tabela 35: Ugotovljeni prekrški po kraju prekrška

kraj prekrška
število

prekrškov
ZGORNJE JEZERSKO (40 KM/H) 2
ZGORNJE JEZERSKO (50 KM/H) 5
SKUPAJ 7

Vsi prekrški so bili ugotovljeni v naselju. Prekoračitve hitrosti so bile izmerjene na 2 lokacijah. 

tabela 36: Kršitve hitrosti po prekoračitvah hitrosti

predpis čl. odst. tč. prom etna površ ina prekoračitev g loba KT št.

ZPrCP 46 1 1
ceste v naselju 
(omejitev 50 km/h)

prekoračitev nad 10 do 
vključno 20 km/h 250 3 3

ZPrCP 46 1 1
ceste v naselju 
(omejitev 50 km/h)

prekoračitev nad 5 do 
vključno 10 km/h 80 0 2

ZPrCP 46 2
ceste v naselju 
(omejitev 40 km/h)

prekoračitev nad 10 do 
vključno 20 km/h 250 3 1

ZPrCP 46 2
ceste v naselju 
(omejitev 40 km/h)

prekoračitev nad 5 do 
vključno 10 km/h 80 0 1

tabela 37: Povprečne izmerjene hitrosti v občini Jezersko

om ejitev
število  

v letu 2013
povprečje km/h v 

letu 2013
štev ilo  v 
letu 2012

povprečje km/h 
v letu 2012

40 km/h 2 50 7 52
50 km/h 5 60,6 1 62

Razveseljivo je, da sta se obe povprečni hitrosti zmanjšali.
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Največja izmerjena hitrost je bila 63 km/h na Zgornjem Jezerskem, kjer je omejitev 50 km/h, 
kjer je omejitev 40 km/h je največja izmerjena hitrost bila 51 km/h. Obe najvišji hitrosti sta se 
zmanjšali.

tabela 38: Prikaz po številu kršitev, glede na ugotovljene prekoračene hitrosti v občini

prekoračitev 2013 2012
prekoračitev do 10 km/h 2

prekoračitev nad 10 do vključno 
20 km/h 4 3

prekoračitev od 5 do vključno 10 
km/h 3 3

Ugotovljeno je bilo, da so se prekoračitve do 10 km/h malo zmanjšale, od 10 - 20 km/h pa 
malo povečale.

3.4 ZAK^LJUCEK

Glede na obseg dela in spremljanje varnostnih tveganj, ki jih pokriva medobčinsko redarstvo 
ocenjujemo, da je bilo v letu 2013 stanje boljše v primerjavi s preteklimi leti, da se delo 
redarstva odraža v izboljšanju varnosti v cestnem prometu in urejenosti okolja ter 
spoštovanju predpisov lokalne skupnosti in zakonov.

Medobčinsko redarstvo je sodelovalo pri sprejemanju predpisov tako na državni kot občinski 
ravni in opozarjalo na težave pri izvajanju sprejetih predpisov v praksi po njihovi uveljavitvi, 
ter podajalo predloge za odpravo teh pomanjkljivosti.

V letošnjem letu je Medobčinsko redarstvo poleg svojih rednih nalog posvečalo veliko 
pozornost tudi preventivnemu delu. Pri tem je sodelovalo tako z 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.

Vse bolj se uveljavlja praksa komuniciranja z občani preko elektronskih medijev. Občanom 
smo posredovali različne informacije v zvezi z našim delom kot tudi prejeli različne prijave na 
katere smo se v zelo kratkem času tudi odzvali. Prav tako smo z namenom osveščanja 
občanov in občank določene splošne informacije posredovali preko spletne strani lokalnih 
skupnosti.

Izpostaviti je potrebno odlično sodelovanje s policijo, s katero redno v mešanih patruljah 
izvajamo posamezne poostrene nadzore prometa. Prav tako sodelujemo tudi pri drugih 
oblikah dela z namenom zagotavljanja varnosti (zapore cest, posredovanje informacij..).

V letu 2013 je bilo zaznati upad vloženih pravnih sredstev na izdane plačilne naloge s strani 
Medobčinskega redarstva, kar je rezultat našega strokovnega in zakonitega dela.

Medobčinsko redarstvo bo tudi v bodoče strmelo k zakonitemu in strokovnemu delu in s tem 
zagotavljali veliko stopnjo varnosti na območju vseh 7 občin.

Pri svojem delu je medobčinsko redarstvo prav tako uspešno sodelovalo z:
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- z občinami,
- z Agencijo za varnost v prometu,
- z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor,
- z Ministrstvom za notranje zadeve Upravno enoto Kranj,
- z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo,
- z Združenjem redarjev Slovenije,
- s Komisijo za redarstvo pri Skupnosti občin Slovenije,
- z Gasilsko reševalno službo Kranj,
- s krajevnimi skupnosti,
- s pristojnimi občinskimi organi ali uslužbenci odgovornimi za promet,
- s posameznimi aktivnimi občani,

ki so tudi prispevali k bolj ugodni varnostni situaciji.

4 FINANČNO POROČILO

V finančnem delu poročila so navedeni podatki o plačanih globah iz področja inšpekcije in 
redarstva skupaj, na dan 31.12.2013 razvidno iz tabele 39 in povračilo sredstev občinam 
za delovanje skupnega občinskega organa, kar je razvidno iz tabele 40. Terjatve so vodene 
za globe in stroške postopka do 31.12.2013.

tabela 39: Realizirani odhodki proračunov občin za leto 2013 za financiranje MIK

OBČINA realizirani odhodki
Mestna občina Kranj 404.240,40
Občina Tržič 53.443,83
Občina Cerklje na Gorenjskem 17.667,58
Občina Šenčur 20.752,48
Občina Naklo 20.752,48
Občina Preddvor 10.348,85
Občina Jezersko 4.809,51
SKUPAJ PRORAČUN MIK 532.015,13

tabela 40: Finančno poročilo po občinah za leto 2013

občina plačane globe terjatve iz 
g lob

terjatve
stroškov
postopka

Mestna občina Kranj 385.510,79 345.804,91 8.774,38
Občina Tržič 39.716,29 52.809,70 540,00
Občina Cerklje na 
Gorenjskem

33.904,81 23.747,33 80,00

Občina Šenčur 20.789,72 13.008,46 0
Občina Naklo 10.774,50 13.523,20 0
Občina Preddvor 5.139,11 2.904,85 0
Občina Jezersko 1.130,00 590,00 0
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v  skladu z 26. členom Zakona o financiranju občin za skupno opravljanje nalog občinske 
uprave občine ustanoviteljice iz državnega proračuna dobijo dodatna sredstva v višini 50% v 
preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje nalog občinskega 
inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva.

Povrnejo se naslednji odhodki:
• plače in druge izdatke zaposlenim,
• prispevke delodajalcev za socialno varnost in
• in izdatke za blago in storitve.

Tako so občine ustanoviteljice skupnega občinskega organa MIK iz tega naslova v letu 2013 
dobile iz državnega proračuna naslednja sredstva razvidna iz tabele 40.

tabela 41: Povračilo sredstev za financiranje po občinah za leto 2013

občina povračilo
sredstev

Mestna občina Kranj 202.120,20
Občina Tržič 26.721,92
Občina Cerklje na Gorenjskem 8.833,79
Občina Šenčur 10.376,24
Občina Naklo 10.376,24
Občina Preddvor 5.174,25
Občina Jezersko 2.404,76

Poročilo pripravila:

Mag. Slavka Remic 
Inšpektoric^

in sodelavci;

Aleš Bizjan, dipl.var.
Inšpektor

Mag. Barbara Metelko 
Inšpektorica f ) j

Slavko Savič, univ.dipl.org. 
Inšpektor n / /

Mag. Robert Zadnik 
Vodja Medobčinskega inšpektorati 
in redarstva Kranj
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