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Zadeva: Uvrstitev novega projekta v nacrt razvojnih programov in prerazporeditev sredstev 

V skladu s 6. clenom Odloka 0 proracunu Mestne obCine Kranj za leto 2022 (Uradni list RS, st. 184/21, 
v nadaljevanju: odlok) se lahko v nacrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) uvrsti nov projekt Ie 
na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne obcine Kranj (v nadaljevanju: MS MOK). Pray tako 0 

prerazporeditvah, ki presegajo pravice zupana, v skladu s 5. Clenom odloka odloca MS MOK. Na podlagi 
navedenega in spodnje obrazlozitve, predlagamo uvrstitev novega projekta v NRP: Nakup 4 
stacionarnih merilnikov hitrosti in prerazporeditev sredstev iz splosne rezervacije (proracunska 
postavka 240101 SPLOSNA PRORACUNSKA REZERVAC.-ZUPAN, podkonto 409000 Splosna proracunska 
rezervacija). 

Skupna obcinska uprava obcin Gorenjske je organizirana kot organ skupne obcinske uprave obcin 
Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Sencur, Trzic in Mestne obcine Kranj, za namen 
izvajanja nalog obcinskega inspekcijskega nadzorstva, obcinskega redarstva in notranje revizije. 

Naloga obcinskega redarstva se izvaja za obcine Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Preddvor, Sencur, 
Trzic in Mestno obcino Kranj. V vseh obcinah je trenutno postavljenih ze 21 ohisij za stacionarne 
merilnike hitrosti, predvidevajo pa se postavitve se dodatnih ohisij. Medobcinsko redarstvo trenutno 
razpolaga z Ie 4 stacionarnimi merilniki hitrosti. 

V letu 2018 so bili nabavljeni 3 stacionarni merilniki hitrosti, za katere se je odstelo 118.584,00 EUR oz. 
39.528,00 EUR za koso Mestna obcina Kranj in Obcina Cerklje na Gorenjskem sta vsaka prispevali 
sredstva za nakup po enega stacionarnega merilnika hitrosti, skupaj dva merilnika hitrosti, za en 
merilnik hitrosti pa so obcine prispevale sredstva v naslednji visini: 

Obcina Sofinanciranje nakupa v % Znesek 

Cerklje na Gorenjskem 0 0 

Jezersko 10 3.952,80 

Mestna obcina Kranj 50 19.764,00 

Preddvor 10 3.952,80 

Sencur 10 3.952,80 

Trzic 20 7.905,60 

SKUPAJ 100 39.528,00 

V letu 2020 je bil nabavljen se en stacionarni merilnik hitrosti, za katerega se je odstelo 40.566,53 EUR, 
obCine pa so zanj prispevale sredstva v naslednji visini : 
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Obeina Sofinanciranje nakupa v % Znesek 
Cerklje na Gorenjskem 4,43 1.797,10 
Jezersko 0,93 377,27 
Mestna obcina Kranj 77,96 31.625,67 
Preddvor 1,97 799,16 
Sencur 3,91 1.586,15 
Trzic 10,80 4.381,18 

SKUPAJ 100 40.566,53 

Na sestanku zupanov dne 4. 2. 2022 je bi/a sprejeta odloCitev, da se gre v nabavo 4 novih stacionarnih 
merilnikov hitrosti. Glede na predvideno stevilo merilnikov hitrosti po obcinah in upostevajoc sredstva, 
ki so jih obcine ze namenile za nakup 4 merilnikov hitrosti, bi posamezna obcina morala zagotoviti 
sredstva v naslednji okvirni visini (nabavna vrednost enega merilnika hitrosti je eea 40.000,00 EUR z 
vkljucenim DDVjem): 

Obeina Predvideno st. Ie kupljeno 5 strani Okvirna potrebna sredstva 
merilnikov hitrosti posameznih obein za nabavo 4 novih 

v obeini merilnikov hitrosti 
Cerklje na Gorenjskem 2 1,0443 38.228 
Jezersko 0,5 0,1093 15.628 
Mestna obcina Kranj 3 2,2796 28.816 
Preddvor 0,5 0,1197 15.212 

Sen cur 1 0,1391 34.436 
Trzic 1 0,308 27.680 

SKUPAJ 8 4 160.000 

Medobcinsko redarstvo bo z nakupom 4 novih staeionarnih merilnikov hitrosti ucinkoviteje izvajalo 
nadzor voznikov nad upostevanjem najvisje dovoljene hitrosti in stem prispevalo k zmanjsanju stevila 
prometnih nesrec in njihovih posledie ter k zmanjsanju prometnih prekrskov na eestah v naseljih (zlasti 
v okoliei osnovnih sol in solskih poti) in na obcinskih eestah izven naselij. 

Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagamo v sprejem naslednji 

SKLEP 

V nafrt razvojnih programov Odloka 0 prorafunu Mestne obfine Kranj za leta 2022 (Uradni list RS, 
st. 184/21) se pod proracunsko postavko 102013 Redarstvo: nakup osnovnih sredstev in opreme, na 
podkonto 420-225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav uvrsti nov projekt: Nakup 4 
stacionarnih merilnikov hitrosti. 

Iz sredstev splosne rezervacije (prorafunska postavka 240101 SPLOSNA PRORACUNSKA RfZERVAC.
ZUPAN, podkonto 409000 Splosna prorafunska rezervacija), se na nov projekt Nakup 4 stacionarnih 
merilnikov hitrosti, prerazporedijo sredstva v visini 160.000,00 fUR. 
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