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Zadeva: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v 

Mestni občini Kranj – skrajšani postopek 
 

 

1. OCENA STANJA: 

Področje cestnega prometa v Mestni občini Kranj ureja Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v 

Mestni občini Kranj, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Kranj na 7. seji dne 22.06.2011 in je bil objavljen 

v Uradnem listu RS št. 55/2011. Predvsem občinski redarji se v okviru izvajanja svojih pristojnosti 

srečujejo s težavo zaradi preohlapnih definicij ter nedefiniranih glob za posamezne prekrške. 

 

2. PRAVNA PODLAGA: 

2.1 Temeljna pravna podlaga za sprejetje odloka je podana v Zakonu o pravilih cestnega prometa 

(Uradni list RS, št. 109/2010), 

2.2 Zakonu o motornih vozilih (Ur. list RS, št. 106/2010), 
2.3 Zakonu o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 

2.4 Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB-4, 29/07, 58/07, 16/08, 

17/08 in 76/08),  

2.5 Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010), 

2.6 Statutu Mestne občine Kranj (Ur. list RS, št. 33/2007). 

 

3. NAMEN IN CIJLJI: 

Osnovni namen in cilj predlaganega odloka je dopolnitev odloka v določilih, ki bodo predvsem olajšale 

delo nadzornemu organu pri nadzoru prometa in bistveno ne vplivajo na vsebinski pomen prvotnega 

odloka. 

 

4. POSTOPEK PRIPRAVE ODLOKA: 

Odlok je pripravil pristojni Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je po odloku o 

organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj pristojen za gospodarsko javno 

službo s področja prometa, na pobudo Medobčinskega inšpektorata. 

 

5. OBRAZLOŽITEV, POGLAVITNE REŠITVE: 

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj se 

veljavni odlok spremeni ter dopolni v določilih, pri katerih so se pri izvajanju odloka predvsem s strani 

Medobčinskega inšpektorata pojavile težave in so pretežno tehnične narave. Poglavitne spremembe so 

podane v nadaljevanju. 

5.1 Pristojnost nadziranja in urejanja cestnega prometa imajo po Zakonu o pravilih cestnega 

prometa občinski redarji. Sedaj je v določilu 6. odstavka 2. člena določeno, da ima pristojnost 

nadziranja in urejanja tudi občinski inšpektor, ki nima zakonske podlage. 

5.2 Spremeni se določilo 7. odstavka 8. člena, ki določa območja, kjer je omogočeno parkiranje 

za stanovalce v nočnem času. Redarska služba se srečuje s težavo pri nadzoru, ker so 



območja dovoljenega parkiranja določena npr. od hišne št. 19 do 25, kar lahko privede do 

parkiranja na obeh straneh ceste. Zaradi ožin ulic takšnega parkiranje ni možno dovoliti. Za 

rešitev se predlaga točen zapis hišnih številk, pred katerimi objekti je dovoljeno parkiranje v 

nočnem času. 

5.3 V 16. členu se črta besedilo, ki določa, da je v območju kratkotrajnega parkiranja, kjer je 

uvedeno plačilo parkirnine, če prekorači dovoljeni čas za parkiranje, prekršek. Da je 

prekoračitev časa dovoljenega parkiranja prekršek, je določeno že v zakonu o pravilih 

cestnega prometa. Prav tako je v zakonu določilo, da sme nadzorni organ pri izvajanju 

pooblastil za nujno potreben čas parkirati v nasprotju s prometnimi pravili. 

5.4 Dopolnijo se določila o globah, kjer trenutno za opredeljene prekrške globa ni predpisana in 

občinski redarji nimajo pravne podlage za določitev globe o prekršku.  

5.5 Spremembe odloka so predvsem tehnične narave in se nanašajo na ureditev v delih, kjer bo 

občinskim redarjem omogočeno izvajanje nalog v okviru svojih pristojnosti in jih je potrebno 

natančneje določiti. Ker ne gre za bistvene vsebinske spremembe predlagamo, da se odlok sprejme po 

skrajšanem postopku. 
 
 

6. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE: 

Uresničevanje predlaganega odloka ne bo zahtevalo dodatnih proračunskih sredstev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagam, da sprejme 

 

S K L E P :  

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi in pravilih 

cestnega prometa v Mestni občini Kranj 

 

 

 

 

 

mag. Marko Hočevar 

Načelnik Urada za gospodarstvo 

in gospodarske javne službe 

  

 

Mohor BOGATAJ 

                      ŽUPAN 

 

 

 

Prilogi: 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini 

Kranj 

- Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj z vnešenimi popravki 



Na podlagi 21, 50.a. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 

76/2008, 79/2009, 51/2010), 6., 12. in 15. člena  Zakona o pravilih cestnega prometa, ZPrCP (Uradni list 

RS, št. 109/2010), 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010), 3. in 17. člena Zakona o 

prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007, 17/2008, (21/2008 popr.), 108/2009, 9/2011), in 18. člena Statuta 

Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007) je Svet Mestne občine Kranj na ____ seji dne 

_______________ sprejel 

 

 

ODLOK  

o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj  

 

1. člen 

 

Besedilo 6. odstavka 2. člena se spremni tako, da se glasi: 

 

»Nadzorni organ pristojen za področje nadzora ali urejanja cestnega prometa po tem odloku je občinski 

redar« 

 

2. člen 

 

Besedilo 7. odstavka 8. člena spremni tako, da se glasi: 

 

»Stanovalci s stalnim ali začasnim prebivališčem v območju za pešce lahko v času od 19.00 do 08.00 ure 

naslednjega dne, vozila parkirajo na naslednjih lokacijah: 

 

Tavčarjeva ulica:  

- hišne številke 19, 21, 23, 25 ali 27, 

- pri zidu obrtne delavnice nasproti transformatorske postaje pri Prešernovem gledališču, 

- ovinek nasproti hišne številke 53. 

 

Cankarjeva ulica: 

- pred hišno številko 18, 

- pred ograjo Plečnikovega stopnišča, 

- hišne številke 6, 8, 10, 12 ali 14. 

 

Jenkova ulica: 

- ob objektu Jenkova ulica 1. 

 

Tomšičeva ulica: 

- hišne številke 6, 8, 10, 12, 14, 16 ali 18 (št. 18, le desno od vhoda). 

 

3. člen 

 

V zadnjem stavku 4. odstavka 16. člena se črta besedilo  »2. Prekorači dovoljeni čas za parkiranje.«. 

 

 

4. člen 

 

Črta se besedilo 5. odstavka 16. člena. 

 

 

5. člen 

 



V 25. členu se črta besedilo »priklopnikov,« in se za besedo »dovoljeno« doda besedilo  »s prometno 

signalizacijo« 

 

6. člen 

 

Besedilu petnajste točke 1. odstavka 26. člena se za besedo »prometu« doda besedilo »ali ovira 

uradno osebo pri izvajanju nalog« 
V 2. odstavku 26. člena se namesto besedila »iz 22. točke« doda besedilo »vozila iz«. 

Besedilu 2. odstavka  26. člena se doda stavek »Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži 

njene izvršbe.« 

 

7. člen 

 

Besedilo prvega stavka 1. odstavka 27. člena se spremni tako, da se glasi: 

 

 »V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se pokvarjeno, izločeno ali poškodovano vozilo nahaja na 

površini, ki je dana v javno uporabo ali v varovalnem pasu ceste, razen na državni cesti ali 

nekategorizirani cesti zunaj naselja, namesti na tako vozilo pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, 

da ga odstrani v roku, ki je naveden v odredbi.« 

 

8. člen 

 

Določbe 28. člena se spremenijo in sicer: 

- besedilo 1. odstavka se črta; 

- besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, 

da se zapuščeno vozilo nahaja na površini, ki je dana v javno uporabo ali v varovalnem pasu ceste, 

razen na državni cesti ali nekategorizirani cesti zunaj naselja, se na zapuščeno vozilo namesti 

pisna odredba, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani najkasneje v treh dneh od dneva 

izdaje odredbe. Poznejše uničenje ali poškodba te odredbe ne vpliva na to, da lastnik vozila ne bi 

bil o postopku odstranitve obveščen.« 

- oštevilčenje odstavkov se spremeni tako, da se sedanji odstavki od 2 do 5 za eno številko 

zmanjšajo. 

 

9. člen 

 

Besedilo tretjega odstavka 29. člena se spremni tako, da se beseda »pnevmatike« nadomesti z besedo 

»pnevmatiko« 

 

10. člen 

 

Besedilo prvega odstavka 31. člena se v tretjem stavku spremni tako, da se za besedo »tujini« doda 

besedilo »ali je vozilo s tujo registrsko tablico« 

 

 

11. člen 

 

V prvi točki prvega odstavka 35. člena se besedilo »ali petega« spremeni tako, da se glasi », petega ali 

šestega«. 

 

12. člen 

 

Besedilo tretje točke prvega odstavka 36. člena se spremeni tako, da se besedilo »s tretjo« nadomesti z 

besedilom »z drugo ali s tretjo ali s četrto«. 

 



13. člen 

 

38. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: „Z globo v višini 400 EUR se kaznuje za prekršek 

posameznik, ki namerno začasno ali trajno odtuji tehnični pripomoček za upravljanje s sistemom fizične 

zapore oziroma z njim omogoči vstop ali izstop na območje za pešce nekomu, ki za vstop ni pridobil 

dovoljenja, pristojni organ pa mu z dnem izdaje odločbe onemogoči njegovo funkcioniranje.« 

 

14. člen 

 

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

 

Številka:  371-87/2011-2-(46/01) 

 

Kranj, dne ___________ 

 

   

Mohor Bogataj 

ŽUPAN 

 

 

 

 

 


