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Zadeva: Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Kranj za leto 2021

I. UVOD

1. RAZLOG ZA SPREJEM OCENE

Občinski program varnosti Mestne občine Kranj (OPV) določa, da mora mestni svet enkrat letno oceniti 
njegovo izvajanje.

2. OCENA STANJA

OPV določa strateška in operativne cilje, izvaja pa ga Skupna občinska uprava občin Gorenjske s svojim 
organom Medobčinsko redarstvo.

Strateška cilja sta:
dvig kakovosti življenja in dela občanov;
dvig stopnje javne varnosti in javnega reda ter varnosti na sploh.

Za dosego ciljev OPV določa naslednje aktivnosti in ukrepe:
upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost cestnega 
prometa, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediščine;
upoštevanje programskih usmeritev Ministrstva za infrastrukturo glede varnosti v cestnem 
prometu, Ministrstva za notranje zadeve in Policije glede varnosti v cestnem prometu, varnosti 
javnega reda in miru, preprečevanja kriminalnih pojavov ter varovanja ljudi in premoženja; 
izvajanje operativnih ciljev (opisanih v nadaljevanju); 
preprečevanje prekrškov, kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj; 
obvladovanje varnostnih tveganj;
zmanjševanje posledic (škod in izgub) nastalih zaradi izrednih dogodkov kot so naravne nesreče, 
prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje 
objektov s statusom naravne in kulturne dediščine;
uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih zgradb, 
okolja ter naravne in kulturne dediščine;
strokovno izobraževanja medobčinskih redarjev z namenom pridobivanja potrebnih znanj, 
spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarske službe in pooblastil 
medobčinskih redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb.

OPV operativne cilje določa na naslednjih področjih dela: 
varnost cestnega prometa; 
varstvo javnega reda in miru; 
varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin;
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pretočnost intervencijskih poti;
varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine; 
varstvo okolja.

Med vrstami in obsegom nalog pa poleg navedenih področij dela OPV določa še naloge na: 
področju preprečevanja kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj.

Naloge in cilji se medsebojno prepletajo, lahko pa se jih strne po naslednjih področjih dela: 
zagotavljanje varnosti cestnega prometa;
vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja; 
preprečevanje kriminalitete in drugih kaznivih ravnanj.

Zagotavljanje varnosti cestnega prometa

Po OPV so operativni cilji na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa: 
zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic;
zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah izven naselij; 
zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti prometa.

Leta 2021 se je na območju Policijske postaje Kranj (PP Kranj) zgodilo več prometnih nesreč kot v 
preteklem obdobju, in sicer 719 (654 v 2020), vendar pa je bilo malenkostno manj telesno poškodovanih, 
in sicer 203 (215 v 2020), žal pa so 3 udeleženci umrli (4 v 2020). Da se posledice v prometnih nesrečah 
zmanjšujejo kljub rasti prebivalstva in večjemu številu registriranih vozil in ostalih udeležencev v cestnem 
prometu, je nedvomno vplivalo tudi usklajeno delovanje Policije, Medobčinskega redarstva in Svetov za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) pri vseh aktivnostih usmerjenih v povečanje varnosti vseh 
udeležencev v cestnem prometu, tako preventivnih kakor tudi represivnih.

V letu 2021 je bilo v Mestni občini Kranj 63 merilnih mest za merjenje prekoračitev hitrosti z mobilnim in 
stacionarnim radarjem ter samodejnim merilnikom hitrosti. Lokacije so določene na podlagi varnostne 
ocene policijske postaje posameznega področja in pogostosti ugotovljenih večjih prekoračitev s strani 
redarstva ter pobud občine, sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu in občanov. Ugotovljenih 
je bilo 9.325 (4.240 v 2020) kršitev zaradi prekoračitve omejitve hitrosti vožnje, kar je 119 % več v 
primerjavi z letom 2020.

V Mestni občini Kranj izstopa število kršitev najvišje dovoljene hitrosti vožnje. Največja izmerjena hitrost 
je bila 133 km/h, pri omejitvi 70 km/h, na merilnem mestu Delavski most. Glede na to, da je prehitra 
vožnja še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, bodo medobčinski redarji 
še vedno aktivno izvajali meritve hitrosti ter sankcionirali prekrške.

Medobčinsko redarstvo je poleg svojih rednih nalog posvečalo veliko pozornosti tudi preventivnemu delu 
Pri tem je sodelovalo tako s policijo, gasilci kot s posameznimi občinskimi Sveti za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, saj ustrezna preventivna dejavnost pripomore k večji varnosti občanov in občank.

Varnostne razmere na področju prometne varnosti se ocenjujejo kot dobre in stabilne.

Vzdrževanje javnega reda In zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja

Po OPV so temeljni cilji tega področja naslednji:
zagotoviti fizično prisotnost medobčinskih redarjev na javnih območjih in prostorih na način, ki 
je v skladu z varnostno politiko, oceno varnostnih razmer ter s pravnimi predpisi in varnostno 
stroko;
v okviru preprečevanja ogroženosti naravne in kulturne dediščine (zgradb, spomenikov ipd.) in 
napadov nanjo je cilj zagotovi ustrezno varnost navedenih zgradb in drugih objektov naravne in 
kulturne dediščine;
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v okviru varnostnega obvladovanja javnih poti in rekreacijskih površin je cilj zagotoviti na teh 
poteh in površinah prisotnost medobčinskih redarjev, ob strokovni pomoči policistov; 
v okviru svojih pristojnosti skrbeti za varovanje okolje.

Po podatkih PP Kranj je na področju javnega reda in splošne varnosti ljudi stanje glede na prejšnja obdobja 
prav tako ugodno in stabilno ter v skladu s pričakovanji. Število kršitev Zakona o varstvu javnega reda in 
miru se konstantno znižuje, izstopajoča posebnost tako v letu 2021 kot 2020 pa so bile kršitve Zakona o 
nalezljivih boleznih, zaradi česar se število ostalih kršitev razlikuje od predhodnih obdobij. V letu 2021 je 
bilo skupno ugotovljeno 1.130 kršitev (1.248 v 2020) javnega reda. Največji delež v letu 2021 predstavljajo 
kršitve Zakona o nalezljivih boleznih 426 (579 v 2020) ter kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru, 
katerih je bilo ugotovljenih 317 kar predstavlja 15,7 % zmanjšanje (376 v 2020).

Medobčinsko redarstvo izvaja vse naloge predpisane z OPV, varnostno pomembnih dogodkov s tega 
področja, pa pri svojem delu v letu 2021 ni zaznalo.

Preprečevanje kriminalitete

OPV kot naloge na področju preprečevanja kriminalnih pojavov določa naloge s katerimi se preprečuje 
izvrševanje kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, kamor med drugim sodijo tudi prekrški ter kršitve 
finančnih, davčnih in drugih predpisov.

Posebnih zakonskih pristojnosti za preprečevanje kriminalitete medobčinsko redarstvo sicer nima, razen 
obveznosti, da sme na kraju kaznivega dejanja zadržati osebo zaloteno pri storitvi kaznivega dejanja in 
sicer do prihoda policije, vendar največ eno uro. Medobčinski redarje tudi dolžan v skladu z določbami 
zakona, ki ureja kazenski postopek, obvestiti policijo (lahko tudi državno tožilstvo), če pri opravljanju svojih 
nalog ugotovi, da se pripravlja, izvršuje ali je že izvršeno kaznivo dejanje, za katerega se storilec preganja 
po uradni dolžnosti ali na predlog.

Kljub temu, da redarstvo nima pristojnosti preiskovanja kaznivih dejanja, pa lahko s svojim zadrževanjem, 
opazovanjem in patruljiranjem na varnostno obremenjenih območjih, preprečuje premoženjsko 
kriminaliteto, predvsem tatvine, tatvine motornih vozil, vlome, poškodovanja tuje stvari in podobna 
kazniva dejanja.

Medobčinsko redarstvo tako redno izvaja svoje naloge na varnostno obremenjenih okoliših z namenom 
preprečevanja kaznivih dejanj.

Podatki PP Kranj izkazujejo dobre varnostne razmere tudi na področju preprečevanja kriminalitete. Število 
kaznivih dejanj je v upadu, prav tako je dobra njihova preiskanost.

Ocena sosveta za varnost MOK

Sosvet za varnost MOK se je na seji dne 5. 5. 2022 seznanil s poročili o delu in oceni varnostnih razmer 
Policijske postaje Kranj, Medobčinskega inšpektorata Kranj, Službe za zaščito in reševanje MOK in Gasilsko 
reševalne službe Kranj.

Sosvet varnostne razmere ocenjuje kot dobre in stabilne ter ugotavlja, da se OPV izvaja dobro in skladno
s sprejetim programom.

3. PRAVNA PODLAGA

Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) v 1. odstavku 6. člena določa, da občinski 
svet na predlog župana sprejme občinski program varnosti, s katerim na podlagi ocene varnostnih razmer 
v občini podrobneje določi vrsto In obseg nalog občinskega redarstva.
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Občinski program varnosti, ki je bil sprejet na Mestnem svetu Mestne občine Kranj septembra 2009 in 
noveliran v letih 2010, 2011 in 2012 določa, da mora mestni svet enkrat letno oceniti njegovo izvajanje.

4. POSTOPEK ZA SPREJEM OCENE

Mestnemu svetu se predstavi izvajanje OPVin Poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj za 
leto 2021 ter Poročilo o delu Policijske postaje Kranj za leto 2021 z oceno varnostnih razmer s strani 
Policijske postaje Kranj.

5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Finančnih ali drugih posledic zaradi sprejema ocene izvajanja OPV ne bo.

II. PREDLOG SKLEPA

Mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji SKLEP:

Občinski program varnosti Mestne občine Kranj, se je  v letu 2021 izvajal dobro ter skladno z 
zastavljenimi cilji.

Priloga:
Poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2021
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1 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ 

 

 

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

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

kot organ širše lokalne skupnosti, z matično številko 2482487.  

 

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

Občina Naklo, Občina Šenčur, Občina Preddvor in Občina Jezersko, so leta 2009 s 

sprejetjem Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj (Ur. 

l. RS, št. 106/09), ustanovile skupen organ in tudi podpisale pogodbo o medsebojnih 

razmerjih o delovanju MIK.  

 

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

ustanovitvi organa skupne občinske uprave MIK (Ur. l. RS, št. 80/16), ki je pričel veljati 

1.1.2017. Glavna sprememba je bila izstop Občine Naklo iz skupne občinske uprave z dnem 

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

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

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

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

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

stacionarnih ohišij. 

 

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

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

Statističnega urada RS z dne 1.7.2021 pa na njem živi 92.984 prebivalcev. 

 

Skupna občinska uprava ima status samostojnega skupnega upravnega in prekrškovnega 

organa občin ustanoviteljic. MIK je v letu 2021 opravljal nalogo izvajanja inšpekcijskega in 

redarskega nadzora na področju vseh 6 občin ustanoviteljic skladno z zakoni, podzakonskimi 

predpisi in odloki, ki veljajo na območju vsake občine, v obsegu ur, ki so določene v pogodbi 

o medsebojnih razmerjih pri delovanju MIK. 

 

V okviru Medobčinskega inšpektorata Kranj sta organizirana medobčinska inšpekcija in 

medobčinsko redarstvo. 

 

1.1 CILJI DELOVANJA MIK 
 

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

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

medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva. 

 

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

in prekrškovnih postopkih doslednejše spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja 

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

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

občinskimi odloki, ki so v pristojnosti medobčinske inšpekcije. 

 

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

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

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

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

povečanje pretočnosti prometa. V okviru obvladovanja javnega prostora oziroma območja je 

cilj medobčinskega redarstva, da se zagotovi fizično prisotnost medobčinskih redarjev na 

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

razmer in s pravnimi predpisi ter varnostno stroko. V okviru varstva okolja na območju občin 

ustanoviteljic je cilj izboljšati pregled nad stanjem in dogajanji na področju varstva okolja ter 

povečati obseg, profesionalnost in učinkovitost nad obvladovanjem okoljske problematike. 

Cilji za preprečevanje kriminalnih pojavov so naloge, s katerimi se preprečuje izvajanje 

kaznivih dejanj. Zaradi omejenih pristojnosti, medobčinsko redarstvo v veliki meri deluje tudi 

preventivno ter kot pomoč Policiji in drugim organizacijam, ki skrbijo za varnost. 

 

1.2 KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH 
 

V skupnem občinskem organu je bilo na dan 1.1.2021 zaposlenih 23 uslužbencev. Z 

2.3.2021 je prenehala zaposlitev medobčinskemu inšpektorju, s 30.11.2021 pa 

medobčinskemu redarju. Na novo se je s 1.7.2021 zaposlila medobčinska inšpektorica. 

 

Na dan 31.12.2021 je bilo tako zaposlenih 22 uslužbencev in sicer: vodja MIK, 5 

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

drugostopenjski organ redarstva, 14 redarjev za področje dela medobčinskega redarstva in 2 

uslužbenki v administraciji.  

 

Inšpektorji so pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora samostojni pri vodenju postopkov 

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

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

uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 

 

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

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

uradne osebe. 

 

1.3 PROGRAMSKA PODPORA  
 

Za vodenje inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov MIK uporablja program »Prekrškovni 

organ«, ki uporabnikom omogoča programsko podporo za celoten postopek vodenja 

inšpekcijskega postopka in postopka o prekršku za inšpekcijo in redarstvo, ugotavljanje 

prekrškov na terenu, vodenje evidenc o prekrških, evidenc kršiteljev in evidenc prekrškovnih 

in inšpekcijskih postopkov  inšpektorjev. Program tudi omogoča vodenje plačil in terjatev in je 
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povezan s FURS-om, ki izvaja na predlog MIK izterjavo neplačanih glob in stroškov postopka 

kršiteljev.  

 

Program uporablja spletne servise državnih in mednarodnih registrov in omogoča 

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

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

Program sledi veljavni zakonodaji.  

 

1.4 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA 
 

Inšpektorji medobčinske inšpekcije so v letu 2021 ugotovili kršitve zaradi nepriključitve na 

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

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

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

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

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

izvedbenimi akti občin. 

 

Medobčinska inšpekcija je izvajala inšpekcijske in prekrškovne postopke na podlagi 

pristojnosti, katero ji dajejo naslednji zakoni: 

1. Zakon o inšpekcijskem nadzoru 

2. Zakon o prekrških 

3. Zakon o splošnem upravnem postopku 

4. Zakon o spodbujanju in razvoju turizma 

5. Zakon o prijavi prebivališča 

6. Zakon o pravilih cestnega prometa 

7. Zakon o cestah 

8. Zakon o varstvu okolja 

9. Gradbeni zakon 

in na podlagi podzakonskih aktov in odlokov lokalnih skupnosti. 

 

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

so se začeli v času od 1.1.2021 do 31.12.2021. Na dan 31.12.2021 je ostalo nerešenih 28 

postopkov.  

 

V vseh šestih občinah so inšpektorji v letu 2021 uvedli 318 inšpekcijskih in 132   

prekrškovnih postopkov, skupaj 450 postopkov. Opravljali so se redni inšpekcijski nadzori na 

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

obveznosti občin ustanoviteljic. V letu 2021 je bilo rešenih tudi 19 postopkov, ki so se začeli 

pred letom 2021.  
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1.4.1 Prijave kršitev 

 

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

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

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

v letu 2021 inšpekcija ni beležila. 

1.4.2 Preventivno delovanje medobčinske inšpekcije 

 

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

preventivne ukrepe in izreka opozorila. 

 

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

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

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

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

medobčinske inšpekcije.  

 

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

predpisov za različna področja, ki jih občine želijo urediti.  

 

1.5 MEDOBČINSKO REDARSTVO 
 

V Medobčinskem redarstvu je v letu 2021 delo opravljalo 14 redarjev. 

 

Medobčinsko redarstvo je opravljalo nadzore po naslednji zakonodaji: 

1. Zakon o občinskem redarstvu 

2. Zakon o varstvu javnega reda in miru 

3. Zakon o cestah  

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

5. Zakon o zaščiti živali 

6. posameznih občinskih odlokih 

 

Cilje medobčinskega redarstva določajo občinski programi varnosti, ki določajo strateške ter 

operativne cilje. 

 

Medobčinsko redarstvo je izvajalo nadzore predvsem nad: 

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

mestih, intervencijskih poteh, prehodih za pešce in pločnikih; 

- onesnaževanjem cest; 

- kolesarji; 

- uporabo varnostnega pasu; 

- uporabo telefona med vožnjo; 

- vožnjo v nasprotno smer; 

- pravilnim prečkanjem ceste; 

- prekoračitvami hitrosti z vožnjo v naselju. 
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1.5.1 Preventivno delovanje medobčinskega redarstva 

 

Medobčinsko redarstvo je v letu 2021 sodelovalo tudi v več preventivnih akcijah, predvsem s 

področja zagotavljanja varnostni cestnega prometa in javnega reda.  

 

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

preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

 

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

drugih voznikov enoslednih vozil, uporabe varnostnega pasu in nepravilne uporabe 

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

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

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

kakor tudi v preventivnih akcijah. 

 

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

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

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

obveščenosti javnosti, sproti obveščalo tudi medije. 

 

1.6 DELO PREKRŠKOVNEGA ORGANA 
 

V letu 2021 je prekrškovni organ na drugi stopnji, za področje medobčinskega redarstva 

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

plačilnih nalogov in odločb. 

 

V letu 2021 je bilo obravnavanih 798 (v letu 2020: 554) vloženih pravnih sredstev v 

prekrškovnih postopkih redarstva. V primerjavi z letom 2020 se je obravnavalo 44 % več 

vloženih pravnih sredstev. Večino, 744 pravnih sredstev so vložili kršitelji v postopkih 

prekoračitev hitrosti. V letu 2021 se je povečalo število prekrškov zaradi prekoračitve hitrosti 

za 96 % v primerjavi z letom 2020, zato je tudi število vloženih pravnih sredstev večje. 

 

Skupno število prekrškov v letu 2021 (21.587), primerjalno na leto 2020 (10.992) je za 96 % 

večje. Statistika prikazuje število prekrškov od leta 2016 do leta 2021 (grafikon 3). 
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        Grafikon 1: Primerjava število prekrškov/pravna sredstva, v letih 2016-2021 

 

Primerjava št.vloženih pravnih sredstev/število kršitev

339 429 384 612 554 798

7.759 9.058 8.453 9.857 10.992

21.587

2016 2017 2018 2019 2020 2021

število pravnih sredstev število prekrškov
 

 

 

2 NADZOR IN UKREPI MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE  

 

 

Postopki in ukrepi medobčinske inšpekcije so podani za leto 2021 in v oklepajih za leto 2020.  

 

V letu 2021 so inšpektorji uvedli 318 (442) inšpekcijskih postopkov, 28 % manj kot leta 2020. 

V primerjavi z letom 2020 je bilo v letu 2021 v vseh občinah izvedenih manj inšpekcijskih 

postopkov, kot v letu 2020, razen v občini Preddvor kjer je bilo izvedeno več postopkov. 

 

Uvedeno je bilo 132 (93) prekrškovnih postopkov, 42 % več kot leta 2020 (tabela 1).  

 

V medobčinski inšpekciji so od 4 inšpektorjev, delo preko celega leta dejansko opravljale tri 

inšpektorice, saj je 1 inšpektor od 1.7.2021 dalje odsoten zaradi bolezni, 1 inšpektorica pa je 

z delom začela 1.7.2021.  

 

Zaradi epidemioloških razmer v Sloveniji, se ni opravljalo poostrenega nadzora pri gostiteljih, 

razen na podlagi posameznih prijav. 
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Tabela 1: MIK število inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov v letih 2021 in 2020  

 

 

 

OBČINA 

 

inšpekcijski 

postopki 

2021 

    1 

inšpekcijski 

postopki 

2020 

          2 

prekrškovni 

postopki  

2021 

     3 

prekrškovni 

postopki 

2020 

      4 

skupaj 

2021 

 

1 + 3 

skupaj 

2020 

 

2 +4 

Mestna občina 

Kranj 
175 200 96 43 271 243 

Občina Tržič 50 104 20 27 70 131 

Občina Cerklje 26 85 3 12 29 97 

Občina Šenčur 44 30 8 6 52 36 

Občina Preddvor 18 11 5 3 23 14 

Občina Jezersko 5 12 0 2 5 14 

SKUPAJ 318 442 132 93 450      535         

 

Grafikon 2: MIK število inšpekcijskih postopkov v letih 2016-2021 

 

 

 

Prekrškovni postopki 

 

V 132 izvedenih prekrškovnih postopkih so inšpektorji izrekli 28 opozoril, 43 opominov, 34 

glob, v 23 primerih ustavili postopek, 4 postopki pa so še v teku. 

 

Iz tabele 2 in grafikona 3 je razviden izrek sankcij v 128 prekrškovnih postopkih. 
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Tabela 2: MIK število prekrškovnih postopkov po občinah in vrsti ukrepov v letu 2021 

 
občina opozorilo opomin globa ust. post. + post. v teku  

 

Kranj 

 

21 

 

30 

 

23 

 

22 

 

Tržič 

 

1 

 

10 

 

6 

 

                                    3 

3       3 Cerklje na 

Gorenjskem 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

  

Šenčur 

 

2 

 

1 

 

5 

 

0 

 

Preddvor 

 

3 

 

1 

 

0 

 

1 

  

Jezersko 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

SKUPAJ 

 

28 

 

43 

 

34 

 

27 

 

Grafikon 3: Izrečeni ukrepi inšpekcije v letu 2021 

 

Ukrepi inšpektorjev v letu 2021

28

43

34 opozorilo

opomin

globa

 
 

2.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR NA OBMOČJU POSAMEZNIH OBČIN 
 

2.1.1 Mestna občina Kranj 

 

V letu 2021 je bilo v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: MOK) uvedenih 175 (200) 

inšpekcijskih in 96 (43) prekrškovnih postopkov, to je 25 inšpekcijskih postopkov manj in 53 

prekrškovnih postopkov več kot v letu 2020. 

 

V prekrškovnih postopkih je bilo 21 krat izrečeno opozorilo, 30 krat opomin in 23 krat globa. 

22 postopkov je bil ustavljenih.   

 

Od skupno 175 uvedenih inšpekcijskih postopkov v letu 2021, jih je bilo v istem časovnem 

obdobju rešenih 157. V letu 2021 je bilo izdanih 33 inšpekcijskih odločb, s katerimi so bili 

odrejeni ukrepi za ureditev zadev oziroma odpravo nepravilnosti. 

 

Inšpekcijski postopki so bili uvedeni na podlagi naslednjih materialnih predpisov: 
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Gradbeni zakon in Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu MOK 

 

Na podlagi določil Gradbenega zakona je bilo uvedenih 59 inšpekcijskih postopkov. Izvajal 

se je nadzor skladnosti enostavnih objektov s prostorskimi akti občine. Prijave so bile prejete 

za nedovoljene postavitve enostavnih objektov kot so garažne stavbe, skladišča, stavbe za 

rejo živali, vrtne ute, nadstrešnice, ograje, oporni zidovi in nedovoljene postavitve enostavnih 

objektov za oglaševanje. Za vse naštete objekte in gradbene posege velja, da morajo 

izpolnjevati merila določena za enostavne objekte in gradbene posege po Uredbi o 

razvrščanju objektov.  

 

Od naštetih postopkov je bilo izvedenih 7 inšpekcijskih postopkov zaradi odstranjevanja 

enostavnih objektov in različnih predmetov ter gradbenih posegov iz kmetijskih zemljišč, ki so 

jih občani koristili za vrtičkarstvo in preživljanje prostega časa. V 6 primerih so se zemljišča 

počistila in zopet namenila kmetijski rabi.  

 

V 10 postopkih pa se je izvajalo nedovoljeno oglaševanje z enostavnimi oglaševalskimi 

objekti nameščenimi na kozolce. Ker navedeno ni skladno z določili prostorskih aktov, so bili 

izvedeni postopki za odstranitev oglaševalskih tabel.   

 

Izdanih je bilo 23 inšpekcijskih odločb, s katerimi so bili odrejeni ukrepi za odpravo 

neskladnosti s prostorskimi akti občine. 

 

Zakon o cestah in Odlok o občinskih cestah v MOK  

 

Uvedenih je bilo 70 inšpekcijskih postopkov. V postopkih so bili ugotovljeni posegi v varovalni 

pas občinske ceste brez soglasja upravnega organa občine, ugotovljeno je bilo prekomerno 

razraščanje živih mej, ki so vplivale na varnost v cestnem prometu, ugotovljeni so bili tudi 

posegi v varovalni pas ceste, kjer so občani postavili količke, sezidali nižje betonske oporne 

zidove in postavili robnike.  

 

Izdanih je bilo 5 inšpekcijskih odločb, s katerimi so bili odrejeni ukrepi za odpravo 

nepravilnosti. V prekrškovnih postopkih je bila 10 krat izrečena globa, 5 krat opomin, 20 krat 

opozorilo, 3 postopki so bili ustavljeni. 

 

Zakon o varstvu okolja in Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v MOK 

 

Uvedenih je bilo 30 inšpekcijskih postopkov zaradi nezakonitega odlaganja komunalnih 

odpadkov v naravo ali pred zabojnike. Kršitve so bile ugotovljene tudi zaradi nepravilnega 

odlaganja odpadkov na ekoloških otokih. 

 

V inšpekcijskih postopkih so bile izdane 4 odločbe za sanacijo odpadkov. V prekrškovnem 

postopku je bilo izrečenih 12 glob, od katerih se je nekaj postopkov v pritožbenem postopku 

ustavilo zaradi predložitve različnih dokazov, nekaj pa spremenilo v izrek opomina. Izdanih je 

bilo 24 prekrškovnih odločb z izrekom opomina. 
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Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju MOK 

 

Na podlagi navedenega odloka je bilo uvedenih 5 inšpekcijskih postopkov. Postopki so bili 

uvedeni zaradi iztekanja komunalne odpadne vode iz greznice in zaradi odvajanja meteorne 

vode v fekalno kanalizacijo. 

 

V inšpekcijskem postopku je bila izdana inšpekcijska odločba za sanacijo zadeve, v 

prekrškovnem postopku pa je bil izrečen opomin. 

  

Odlok o javnem redu v MOK 

 

Na podlagi navedenega odloka je bilo uvedenih 6 inšpekcijskih postopkov, ker so zavezanci 

na javno površino odložili določen material ali na javno površino brez soglasja postavili 

stojnico.  

 

Za 5 prijav pa je ugotovljeno, da ne gre za kršitve materialnih predpisov, zato inšpekcijski 

postopki niso bili uvedeni. 

 

V prekrškovnih postopkih je bila izrečena ena globa in eno opozorilo. 

 

 

2.1.2 Občina Tržič 

 

V letu 2021 je bilo v občini Tržič uvedenih 50 (104) inšpekcijskih in 20 (27) prekrškovnih 

postopkov, to je 54 inšpekcijskih in 7 prekrškovnih postopkov manj kot v letu 2020. 

 

V prekrškovnih postopkih je bilo 1 krat izrečeno opozorilo, 10  krat opomin in 6 krat globa, 3 

postopki so bili ustavljeni.  

 

Od skupno 50 uvedenih inšpekcijskih postopkov v letu 2021, jih je bilo v istem časovnem 

obdobju rešenih 46. V letu 2021 je bilo izdanih 5 inšpekcijskih odločb, s katerimi so bili 

odrejeni ukrepi za ureditev zadev oziroma odpravo nepravilnosti. 

 

Inšpekcijski postopki so bili uvedeni na podlagi naslednjih materialnih predpisov: 

 

Gradbeni zakon in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič 

 

Na podlagi določil Gradbenega zakona je bilo uvedenih 14 inšpekcijskih postopkov. Izvajal 

se je nadzor skladnosti enostavnih objektov s prostorskimi akti občine. Prijave so bile prejete 

za nedovoljene postavitve enostavnih objektov kot so garažne stavbe, skladišča, stavbe za 

rejo živali, vrtne ute, nadstrešnice, ograje, oporne zidove in nedovoljene postavitve 

enostavnih objektov za oglaševanje. Za vse naštete objekte in gradbene posege velja, da 

morajo izpolnjevati merila določena za enostavne objekte in gradbene posege po Uredbi o 

razvrščanju objektov.  

 

V inšpekcijskih postopkih sta bili izdani dve odločbi, s katerima so bili odrejeni ukrepi za 

ureditev zadeve. V 19 inšpekcijskih postopkih je bila zadeva ustavljena s sklepom. V 

prekrškovnem postopku je bila izdana ena globa, dvakrat je bil postopek ustavljen. 
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Zakon o cestah 

 

Uvedenih je bilo 14 inšpekcijskih postopkov. V postopkih so bili ugotovljeni posegi v varovalni 

pas občinske ceste brez soglasja upravnega organa občine, ugotovljeno je bilo prekomerno 

razraščanje živih mej in drugega vejevja, kar je vplivalo na varnost v cestnem prometu, 

ugotovljeni so bili tudi posegi v varovalni pas ceste, kjer so občani nameščali količke, sezidali 

nižje betonske oporne zidove in postavili cestne robnike.  

 

Vseh 14 postopkov je bilo zaključeno s sklepom, ker so zavezanci sanirali zadeve, ki so jim 

bile odrejene z inšpekcijskim zapisnikom. V prekrškovnem postopku je bilo izrečeno eno 

opozorilo. 

 

Zakon o spodbujanju in razvoju turizma in Zakon o prijavi prebivališča 

 

V letu 2021 sta bila na podlagi prijave opravljena 2 inšpekcijska nadzora pri zavezancih, ki se 

ukvarjajo z oddajanjem sob v občini Tržič. Nadzor je bil opravljen na podlagi določil Zakona o 

spodbujanju razvoja turizma in Zakona o prijavi prebivališča ter podzakonskih predpisov in 

na podlagi občinskega odloka. V nadzoru je bila podrobno pregledana vsa dokumentacija, ki 

jo morajo gostitelji voditi na podlagi navedene zakonodaje.  

 

Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih, zato sta bila inšpekcijska postopka ustavljena s sklepom. 

  

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

Tržič 

 

Na podlagi navedenega odloka so bili uvedeni 3 inšpekcijski postopki. Prijave so se nanašale 

na iztekanje komunalne odpadne vode iz greznice ter zaradi odvajanja meteorne vode v 

fekalno kanalizacijo. 

 

V inšpekcijskih postopkih je bila trikrat izdana odločba za ureditev zadev, v prekrškovnih 

postopkih pa trikrat izrečen opomin. 

 

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

 

Na podlagi navedene zakonodaje je bilo uvedenih 13 inšpekcijskih postopkov zaradi 

nepravilno odloženih komunalnih odpadkov in zaradi odlaganja odpadkov na ekoloških 

otokih ali v naravo.   

 

V inšpekcijskih postopkih je bil 2 krat izdan sklep za ustavitev postopka. V prekrškovnih 

postopkih je bila kršiteljem zaradi nepravilno odloženih odpadkov 3 krat izrečena globa, 67 

krat opomin, en postopek je bil ustavljen. 

 

Odlok o javnem redu in miru v Občini Tržič 

 

Na podlagi Odloka o javnem redu in miru v Občini Tržič sta bila uvedena 2 postopka, in sicer 

zaradi hranjenja prostoživečih živali in kurjenja. 
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Za obe prijavi je ugotovljeno, da ne gre za kršitve materialnih predpisov, zato inšpekcijska 

postopka nista bila uvedena. 

 

V obeh prekrškovnih postopkih je bila izrečena globa, enkrat zaradi nedovoljenega kurjenja 

in enkrat zaradi hranjenja prostoživečih ptic. 

 

 

2.1.3 Občina Cerklje na Gorenjskem 

 

V letu 2021 je bilo v občini Cerklje na Gorenjskem uvedenih 26 (85) inšpekcijskih in 3 (12)  

prekrškovni postopki, to je 59 inšpekcijskih in 9 prekrškovnih postopkov manj kot v letu 2020. 

 

V prekrškovnih postopkih je bilo izrečeno eno opozorilo, en opomin, en postopek se je 

ustavilo. 

 

Od skupno 26 uvedenih inšpekcijskih postopkov v letu 2021, jih je bilo v istem časovnem 

obdobju rešenih 25. V letu 2021 sta bili izdani 2 inšpekcijski odločbi, s katerima so bili 

odrejeni ukrepi za ureditev zadev oziroma odpravo nepravilnosti. 

 

Inšpekcijski postopki so bili uvedeni na podlagi naslednjih materialnih predpisov: 

 

Gradbeni zakon in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem 

 

Na podlagi določil Gradbenega zakona je bilo uvedenih 18 inšpekcijskih postopkov. Izvajal 

se je nadzor skladnosti enostavnih objektov s prostorskimi akti občine. Od vseh prijav so bile 

4 prijave prejete za nenamensko rabo kmetijskih zemljišč. Opravljeni so bili inšpekcijski 

nadzori in ugotovljeno je bilo, da za zadevo ni pristojna občinska inšpekcija, zato so bile vse 

4 zadeve odstopljene pristojni državni inšpekciji.  

 

Dve prijavi sta bili prejeti za nedovoljeno postavitev enostavnega objekta vrtne ute in 

zgrajene  oporne zidove z ograjo ob javni poti, 12 zadev pa je bilo iz področja nedovoljene 

postavitve enostavnih objektov za oglaševanje na kozolce. Vsi oglaševalski panoji so bili 

odstranjeni. Za vse naštete objekte in gradbene posege velja, da so v pristojnosti občinske 

inšpekcije, če izpolnjujejo merila določena za enostavne objekte in gradbene posege po 

Uredbi o razvrščanju objektov.  

 

V inšpekcijskem postopku je bila izdana ena odločba z odreditvijo ukrepov za ureditev 

zadeve, 6 postopkov je bilo ustavljenih s sklepom in 11 na inšpekcijski zapisnik. 

 

Zakon o cestah 

 

Uvedeni so bili 4 inšpekcijski postopki. V postopkih so bili ugotovljeni posegi v varovalni pas 

občinske ceste brez soglasja upravnega organa občine, ugotovljeno je bilo prekomerno 

razraščanje živih mej in drugega vejevja, kar je vplivalo na varnost v cestnem prometu, 

ugotovljeni so bili tudi posegi v varovalni pas ceste, kjer je občan sezidal nižji betonski oporni 

zid ob javni poti.  
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Dva postopka sta bila ustavljena s sklepom in dva na inšpekcijski zapisnik. V prekrškovnem 

postopku je bilo izdano eno opozorilo. 

 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerklje na Gorenjskem 

 

Obravnavala se je ena prijava zaradi nelegalnega odvzema pitne vode, v kateri je bil 

inšpekcijski postopek ustavljen na zapisnik. 

 

Zakon o varstvu okolja in Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Cerklje na 

Gorenjskem 

 

Obravnavane so bile 3 prijave zaradi odlaganja odpadkov v naravo ali zaradi nepravilnega 

odlaganja odpadkov na ekološke otoke.  

 

V inšpekcijskem postopku je bila izdana odločba, s katero je bila odrejena sanacija 

odpadkov. Dva postopka sta bila ustavljena na inšpekcijski zapisnik. V prekrškovnih 

postopkih je bil izrečen en opomin, en postopek pa je bil ustavljen. 

 

 

2.1.4 Občina Šenčur 

 

V letu 2021 je bilo v občini Šenčur uvedenih 44 (30) inšpekcijskih in 8 (6) prekrškovnih 

postopkov, to je 14 inšpekcijskih več in 2 prekrškova postopka manj kot v letu 2020. 

 

V prekrškovnih postopkih je bilo izrečeno 2 krat opozorilo, 1 krat opomin in 5 krat globa.   

 

Od skupno 44 uvedenih inšpekcijskih postopkov v letu 2021, jih je bilo v istem časovnem 

obdobju rešenih 40. V letu 2021 je bilo izdanih 19 inšpekcijskih odločb s katerimi so bili 

odrejeni ukrepi za ureditev zadev oziroma odpravo nepravilnosti. 

 

Inšpekcijski postopki so bili uvedeni na podlagi naslednjih materialnih predpisov: 

 

Gradbeni zakon in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur 

 

Na podlagi določil Gradbenega zakona je bilo uvedenih 5 inšpekcijskih postopkov. Izvajal se 

je nadzor skladnosti enostavnih objektov s prostorskimi akti občine. Od vseh prijav je bila 1 

prijava prejeta za nenamensko rabo zemljišča. Opravljen je bil inšpekcijski nadzor in 

ugotovljeno je bilo, da za zadevo ni pristojna občinska inšpekcija, zato je bila odstopljena 

pristojni državni inšpekciji. 

 

Obravnavane so bile 4 prijave, nanašale pa so se na nedovoljeno postavitev enostavnega 

objekta nadstreška, ograje, robnikov med mejnimi parcelami in ureditve dvorišča z 

nasipavanjem materiala.  

 

V enem inšpekcijskem postopku je bil izdan sklep o ustavitvi postopka, ker nepravilnosti niso 

bile ugotovljene, v enem je bila izdana inšpekcijska odločba, s katero so bili odrejeni ukrepi 

za odpravo neskladnosti s prostorskimi akti, v dveh pa je bil inšpekcijski postopek ustavljen 

na zapisnik. 
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Zakon o cestah 

 

Uvedeni so bili 4 inšpekcijski postopki. V postopkih so bili ugotovljeni posegi v varovalni pas 

občinske ceste, postavitev drv in palet v varovalni pas in ugotovljeno je bilo prekomerno 

razraščanje živih meja. 

 

Vsi štirje inšpekcijski postopki so bili ustavljeni na zapisnik, v prekrškovnem postopku pa je 

bilo izrečeno opozorilo. 

 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Zakon o prijavi prebivališča 

 

V letu 2021 sta bila opravljena 2 nadzora. Pri nadzoru sta zavezanca predložila v pregled 

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

odvajanjem turistične in promocijske takse Občini Šenčur. V nadzoru je bila podrobno 

pregledana vsa dokumentacija, ki jo morajo gostitelji voditi na podlagi veljavne zakonodaje.  

 

V enem postopku je bila izdana inšpekcijska odločba, v drugem pa je bil postopek ustavljen s 

sklepom. 

  

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

Šenčur 

 

Na podlagi navedenega odloka je bilo uvedeno 31 inšpekcijskih postopkov, ker zavezanci na 

poziv komunalnega podjetja, svojega objekta niso priključili na javno kanalizacijsko omrežje.  

 

V 16 postopkih je bila lastnikom in solastnikom objektov izdana inšpekcijska odločba, s 

katero je bil zavezancem odrejen priklop na javno kanalizacijsko omrežje. V 24 postopkih je 

bil izdan sklep o ustavitvi postopka, ker so zavezanci takoj po prejemu poziva uredili priklop 

na javno kanalizacijsko omrežje. V prekrškovnem postopku je bilo izrečeno eno opozorilo, en 

opomin in 4 globe. 

 

Zakon o varstvu okolja 

 

Uvedena sta bila 2 inšpekcijska postopka zaradi nepravilno odloženih odpadkov v naravi.  

 

V enem postopku je bila izdana inšpekcijska odločba, s katero je bila odrejena sanacija 

odpadkov. V drugem postopku sta bila izdana sklepa za ustavitev postopka, saj sta oba 

zavezanca odpadke sanirala takoj po prejemu poziva. V prekrškovnem postopku je bila 

izrečena globa. 

 

 

2.1.5 Občina Jezersko 

 

V letu 2021 je bilo v občini Jezersko uvedenih 5 (12) inšpekcijskih in 0 (2) prekrškovnih 

postopkov, to je 7 inšpekcijskih in 2 prekrškova postopka manj kot v letu 2020. 
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Od skupno 5 uvedenih inšpekcijskih postopkov v letu 2021, jih je bilo v istem časovnem 

obdobju rešenih 5. V letu 2021 je bila izdana 1 inšpekcijska odločba s katero so bili odrejeni 

ukrepi za ureditev zadev oziroma odpravo nepravilnosti. 

 

Inšpekcijski postopki so bili uvedeni na podlagi naslednjih materialnih predpisov: 

 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Zakon o prijavi prebivališča 

 

V letu 2021 so bili na območju občine Jezersko izvedeni 4 inšpekcijski nadzori pri 

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

voditi evidence gostov. V nadzoru je bila podrobno pregledana vsa dokumentacija, ki jo 

morajo gostitelji voditi na podlagi veljavne zakonodaje.  

 

Ugotovljene so bile manjše nepravilnosti, katere so zavezanci takoj odpravili. Vsi štirje 

postopki so bili ustavljeni s sklepom. 

 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine 
Jezersko 
 
Uveden je bil 1 nadzor, pri čemer je bilo ugotovljeno, da iz obstoječe greznice na objektu 

izteka gošča in odpadne vode. Iztekanje grezničnih odplak je bilo vzpostavljeno skozi cev, ki 

je vodila po brežini do reke Kokre. Odrejeni so bili ukrepi. 

 

V inšpekcijskem postopku je bila izdana odločba, s katero je bila odrejena ureditev greznice. 

 

 

2.1.6 Občina Preddvor 

 

V letu 2021 je bilo v občini Preddvor uvedenih 18 (11) inšpekcijskih in 5 (3) prekrškovnih 

postopkov, to je 7 inšpekcijskih in 2 prekrškovna postopka več kot v letu 2020. 

 

V prekrškovnem postopku je bilo izrečeno 3 krat opozorilo, 1 krat opomin, 1 krat je bil 

postopek ustavljen.  

 

Inšpekcijski postopki so bili uvedeni na podlagi naslednjih materialnih predpisov: 

 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Zakon o prijavi prebivališča 

 

V letu 2021 je bil na območju občine Preddvor izveden 1 inšpekcijski nadzor pri zavezancu, 

ki ima nastanitveni obrat in mora po zakonu voditi evidence gostov. 

  

V nadzoru je bila podrobno pregledana vsa dokumentacija katero morajo sobodajalec voditi 

na podlagi veljavne zakonodaje.  

 

Postopek je bil ustavljen z inšpekcijskim zapisnikom, saj so bile manjše nepravilnosti takoj 

odpravljene. 
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Gradbeni zakon in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Preddvor 

 

Inšpekcija je na območju občine obravnavala prijavo nenamenske rabe zemljišča, ker je bil 

na prostor, ki za to ni namenjen, začasno odložen gradbeni material, ki je bil kasneje 

uporabljen za utrditev zemljišča pri izgradnji športnega parka. Postopek je bil ustavljen z 

uradnim zaznamkom. 

 

Zakon o cestah 

 

Na podlagi Zakona o cestah je bilo uvedenih 14 inšpekcijskih postopkov. Ugotovljene so bile 

kršitve zaradi prekomernega razraščanja vejevja iz dreves ob cestah, razraščanje živih meja 

ob cestah, zaradi posegov v ceste in postavljanja ovir v varovalni pas ceste. 1 postopek pa je 

bil uveden zaradi izliva odpadnih voda na cesto. 

 

V inšpekcijskih postopkih je bilo izdanih 6 sklepov za ustavitev postopka, saj so bile manjše 

nepravilnosti takoj sanirane. 8 postopkov je bilo po ponovno opravljenem nadzoru ustavljenih 

na zapisnik. V prekrškovnih postopkih so bila izdana 3 opozorila, en opomin, en prekrškovni 

postopek pa je bil ustavljen. 

 

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

 

V letu 2021 sta bila uvedena 2 inšpekcijska postopka zaradi odlaganja odpadkov v naravno 

okolje. Odpadki so bili sanirani.  

 

En inšpekcijski postopek se je zaključil na zapisnik, v drugem pa je bila izdana inšpekcijska 

odločba, s katero so bili odrejeni ukrepi za odpravo nepravilnosti. 

 

 

2.2 OCENA DELA V LETU 2021 
 

V letu 2021 je medobčinska inšpekcija uvedla manjše število postopkov kot v letu 2020. To je 

posledica kadrovskih menjav, saj je bilo z enim inšpektorjem v začetku leta prekinjeno 

delovno razmerje, katerega delovno mesto se je zapolnilo šele z zaposlitvijo inšpektorice s 

1.7.2021, en inšpektor pa je bil celotno drugo polovico leta odstoten zaradi zdravstvenih 

razlogov. V letu 2021 je bilo zaradi epidemije Covid-19 izvedno zgolj minimalno število 

postopkov nadzora pri sobodajalcih, saj je bila večina nastanitvenih obratov zaprtih.  

 

Kljub temu je bilo v letu 2021 uvedenih 318 inšpekcijskih in 132 prekrškovnih postopkov. 

Inšpektorji medobčinske inšpekcije so v letu 2021 ugotovili kršitve zaradi nepriključitve na 

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

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

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

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

enostavnih objektih, ki niso bili skladni s prostorskimi izvedbenimi akti s področja enostavnih 

objektov in gradbenih posegov. 
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Na dan 31.12.2021 je ostalo 28 nerešenih zadev s področja inšpekcijskega nadzora, od tega 

3 zadeve, ki so se začele pred letom 2021.   

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

odločitev spora o pristojnosti oz. na rešitve predhodnih vprašanj. 

 

Delo medobčinske inšpekcije v letu 2021 je bilo opravljeno uspešno, zakonito, predvsem pa 

učinkovito.  

 

 

3 NADZOR IN UKREPI MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 

 

 

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

občinah nadzora, za leto 2021 primerjalno z letom 2020.  

 

Tabela 3: Medobčinsko redarstvo ugotovljeni prekrški, v 6 občinah, v letu 2021/2020  

 

materialni predpis 2021 2020 

porast - upad                     

%          

ZPrCP, odloki lokalnih skupnosti o ureditvi 

cestnega prometa      

Parkiranje in ustavljanje 8.309 4.085      103 % več 

prekoračitev hitrosti 12.582 6.382 97 % več 

varnostni pas 88 16 450 % več 

mobitel 276 39 608 % več 

ostali prekrški 325 460 30 % manj 

ZJRM, odloki o javnem redu lokalnih skupnosti 

Zakon o zaščiti živali    

Zakon o varstvu javnega reda in miru, Odlok o 

javnem redu 7 10 30 % manj 

PREKRŠKI SKUPAJ 21.587 10.992 96 % več 

 

Postopki in ukrepi medobčinskega redarstva so podani za leto 2021 in v oklepajih za leto 

2020. 

 

V letu 2021 so medobčinski redarji ugotovili 21.587 (10.992) prekrškov, kar je 96 % več v 

primerjavi z letom 2020.  

 

8.309 (4.085) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2021 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

parkiranja, ki so določeni v ZPrCP in občinskih odlokih, v primerjavi z letom 2020 za 103 % 

več.   

 

12.582 (6.382) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2021 zaradi prekoračitev omejitve hitrosti, 

v primerjavi z letom 2020 za 97 % več.  
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V letu 2021 so se prekoračitve hitrosti merile z mobilnim radarjem, ki je nameščen v 

avtomobilu, 4 stacionarnimi radarji ter samodejno merilno napravo za nadzor prometa. S 

stacioniranimi radarji je bilo ugotovljenih 5.666 kršitev, 6.916 kršitev pa z ostalimi merilnimi 

napravami za nadzor prometa. 

 

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

primerjavi z letom 2020 za 450 % več. 

 

V letu 2021 je bilo ugotovljenih 276 (39) kršitev telefoniranja med vožnjo, kar je 608 % več 

kot v letu 2020. 

 

325 (460) kršitev pa je bilo v letu 2021 ugotovljenih na podlagi drugih določil ZPrCP in 

občinskih odlokov o ureditvi prometa, kar je za 30 % manj kot v letu 2020.  

 

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

bilo ugotovljenih 7 prekrškov, kar je za 30 % manj kot v letu 2020. 

 

Tabela 4: Vložena pravna sredstva, izdane odredbe in izrečena opozorila v letu 2021/2020 

 

  leto 2021 leto 2020 

porast -

upad   % 

zahteve za sodno varstvo in ugovori 798 554    44 % več 

odredbe za odstranitev vozil (zapuščena 

vozila in ostala vozila, ki kršijo zakon) 28 57 51 % manj 

izrečena opozorila 405 432     7 % manj 

predlog za uvedbo prekrškovnega 

postopka 530 615 14 % manj 

  

Kršitelji so v 798 (554) primerih vložili pravna sredstva zoper izdane plačilne naloge, kar je  

44 % več vloženih pravnih sredstev kot v letu 2020. To je posledica večjega števila prekrškov 

iz področja prekoračitve hitrosti v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 je bilo namreč leta 

2021 ugotovljenih 97 % več tovrstnih prekrškov.  

 

Medobčinsko redarstvo je v 28 (57) primerih izdalo odredbo za odvoz vozila, kar je v 29 

primerih manj v primerjavi z letom 2020.  

 

Kršiteljem je bilo izrečenih 405 (432) opozoril, kar je 27 opozoril manj v primerjavi z letom 

2020. 

 

V letu 2021 je medobčinsko redarstvo obravnavalo tudi 530 (615) predlogov za uvedbo 

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

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

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

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

navedenega odloka, ki se nanašajo na dovolilnice in dovoljenja ali neplačilo parkirnine, vloži 
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predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu za uvedbo prekrškovnega 

postopka. 

 

3.1 REDARSKI NADZOR NA OBMOČJU POSAMEZNIH OBČIN 

3.1.1 Mestna občina Kranj 

 

V letu 2021 so medobčinski redarji v Mestni občini Kranj ugotovili 15.965 (7.828) prekrškov, 

103 % več kot v letu 2020 (tabela 5).  

 

Tabela 5: MOK ugotovljeni prekrški v letu 2021/2020  

 

materialni predpis 2021 2020 

porast - 

upad      %           

ZPrCP, odlok lokalne skupnosti o ureditvi 

cestnega prometa 

 

 

 parkiranje in ustavljanje 6.153 3.142 95 % več 

prekoračitev hitrosti 9.325 4.240 119 % več 

varnostni pas 55 9 46 več kršitev 

mobitel 236 27 209 več kršitev 

ostali prekrški 193 401 52 % manj 

ZJRM, odlok o javnem redu lokalne 

skupnosti    

Zakon o varstvu javnega reda in miru in Odlok 

o javnem redu 2 9 7 manj kršitev 

PREKRŠKI SKUPAJ 15.964 7.828 103 % več 

 

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

MOK glede prepovedi ustavljanja in parkiranja, je bilo ugotovljenih 6.153 (3.142) prekrškov, v 

primerjavi z letom 2020 za 95 % več. 

 

9.325 (4.240) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2021 zaradi prekoračitev omejitve hitrosti, 

v primerjavi z letom 2020 za 119 % več.  

 

55 (9) kršitev je bilo ugotovljenih zaradi neuporabe varnostnega pasu med vožnjo, 46 več kot 

v letu 2020. 

 

236 (27) kršitev je bilo ugotovljenih zaradi telefoniranja med vožnjo, 209 kršitev več kot v letu 

2020. 

 

193 (401) kršitev pa je bilo v letu 2021 ugotovljenih na podlagi drugih določil ZPrcP in 

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

 

Zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru sta bila ugotovljena 2 (9) prekrška. 
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Tabela 6: MOK vložena pravna sredstva, izdane odredbe in izrečena opozorila, 2021/2020 

 

 

leto 2021 leto 2020 

porast-upad 

% 

zahteve za sodno varstvo in 

ugovori 595 417 42 % več 

odredbe za odstranitev vozil 

(zapuščena vozila in ostala 

vozila, ki kršijo zakon) 26 52 50 % manj 

izrečena opozorila 267 376 29 % manj 

predlog za uvedbo 

prekrškovnega postopka 530 615 24 % manj 

 

Kršitelji so v 595 (417) primerih vložili pravna sredstva zoper izdane plačilne naloge kar je 42 

% več kot v letu 2020. Razlog je v tem, da je bilo v letu 2021 v Mestni občini Kranj 

ugotovljeno, v primerjavi z letom 2020, 119 % več prekrškov s področja prekoračitve hitrosti.  

 

Medobčinsko redarstvo je v 26 (52) primerih izdalo odredbo za odvoz vozila, kar je 50 % 

manj v primerjavi z letom 2020.  

 

Kršiteljem je bilo izrečenih 267 (376) opozoril, kar je 29 % manj kot v letu 2020.  

 

V letu 2021 je medobčinsko redarstvo obravnavalo tudi 530 (615) predlogov za uvedbo 

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

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

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

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

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

predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu, za uvedbo prekrškovnega 

postopka. 

 

Lokacije prekrškov v letu 2021, v primerjavi z letom 2020 

 

Od 15.964 (7.828) ugotovljenih prekrškov v letu 2021, jih je bilo največ 1.959 (471) na 

Gosposvetski ulici, 1.568 (971) na cesti Staneta Žagarja, 1.062 (421) v Mavčičah, 890 (526) 

na Ljubljanski cesti, 804 (476) na Bleiweisovi cesti in 783 (433) v Žabnici (tabela 30, v prilogi 

Poročila). 

 

Največ 1.567 prekrškov iz prekoračitev hitrosti, je bilo ugotovljeno na lokaciji cesta Staneta 

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

 

Ukrepi s področja zagotavljanja prometne varnosti 

 

a) Prekoračitve hitrosti 

 

V letu 2021 je bilo v Mestni občini Kranj 63 merilnih mest za merjenje prekoračitev hitrosti z 

mobilnim in stacionarnim radarjem ter samodejnim merilnikom hitrosti. Lokacije so določene 
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na podlagi varnostne ocene policijske postaje posameznega področja in pogostosti 

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

varnost v cestnem prometu in občanov. Ugotovljenih je bilo 9.325 (4.240) kršitev zaradi 

prekoračitve omejitve hitrosti vožnje, kar je 119  % več v primerjavi z letom 2020.  

 

Po številu ugotovljenih kršitev izstopa merilno mesto cesta Staneta Žagarja pri h. št. 25, kjer 

je omejitev hitrosti 40 km/h v naselju in je bilo ugotovljenih 1.567 prekrškov. 

 

Iz podatkov je razvidno, da je največ kršiteljev v letu 2021 kršilo določilo 1. točke 1. odstavka 

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

kršitev je bilo 4.165, oziroma 44,66 % od vseh kršitev. Prekoračitev nad 5 do vključno 10 

km/h pa je bilo 2.570 (tabela 8). 

 

Tabela 7: MOK prekrški prekoračitve hitrosti po lokacijah, 2021/2020 

 

lokacija leto 2021 

št. kršitev 

leto 2020, 

št. kršitev 

porast – upad 

% 

Cesta Staneta Žagarja  

1.567 

 

971 

 

61 % več 

Bleiweisova cesta 

nasproti OŠ Prešeren 

 

               804 

 

                  476 

 

68 % več 

 

Žabnica 

 

783 

 

433 

 

80 % več 

 

V letu 2021 je ugotovljenih več prekoračitev hitrosti v vseh treh razponih prekoračitve hitrosti, 

kar je razvidno iz tabele 8. 

 

Tabela 8: MOK primerjava prekoračitev hitrosti za leto 2021 in 2020 

 

prekoračitev leto 

2021 

leto 

2020 

porast-

upad 

  % 

prekoračitev nad 5 do vključno 10 km/h  

2.570 

 

1.497 

 

71 % več 

prekoračitev nad 10 do vključno 20 km/h  

4.165 

 

2.434 

 

71 % več 

prekoračitev nad 20 do vključno 30 km/h  

463 

 

257 

 

80 % več 

 

 

Prekoračitev hitrosti nad 5 do vključno 10 km/h je bilo 71 % več, prekoračitev nad 10 do 

vključno 20 km/h je bilo 71 % več, prekoračitev nad 20 do vključno 30 km/h pa je bilo za 

80 % več, vse v primerjavi z letom 2020. 
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Tabela 9: MOK tabela omejitve hitrosti in največja izmerjena hitrost v letu 2021 

 

omejitev povprečna 

izmerjena 

hitrost 

največja 

izmerjena 

hitrost 

kraj največje hitrosti 

 

30 km/h 

 

39,88 

 

69 

 

Britof 

 

40 km/h 

 

50,31 

 

102 

Cesta Staneta Žagarja 

(hišna številka 25) 

 

50 km/h 

 

62,31 

 

119 

 

Žabnica 

 

70 km/h 

 

86,25 

 

133 

 

Delavski most 

 

Največja izmerjena hitrost je bila 133 km/h, pri omejitvi 70 km/h, na merilnem mestu  

Delavski most. 

 

b) Mirujoči promet 

 

6.153 (3.142) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2021 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

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

prometa v MOK. 

 

Največ prekrškov je bilo ugotovljenih zaradi kršitve prepovedi parkiranje in ustavljanja na 

kolesarskih poteh, pločnikih, parkirnih mestih za invalide, na intervencijskih poteh ter zaradi 

prepovedi parkiranja v nasprotju z omejitvami in prepovedmi na vseh prometnih površinah, ki 

niso namenjene prometu vozil. 

 

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

odloka. Največ kršitev je bilo ugotovljenih v območju za pešce v starem mestnem jedru, kjer 

je dovoljena vožnja samo z motornimi vozili z veljavnimi dovolilnicami. 

 

Ostale kršitve pa so bile ugotovljene: 

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

s prometno signalizacijo, 

- ker pešci niso prečkali ceste na prehodu za pešce, 

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

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

 

c) Ostale kršitve 

 

V letu 2021 je bilo ugotovljenih 236 (27) prekrškov, ker so vozniki med vožnjo uporabljali 

mobilni telefon. 

 

55 (9) prekrškov pa je bilo ugotovljenih zaradi neuporabe varnostnega pasu med vožnjo. 

 

Ugotovljeni sta bili 2 kršitvi Zakona o varstvu javnega reda in miru, zaradi nedostojnega 

vedenja do uradne osebe. 
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3.1.2 Občina Tržič 

 

V letu 2021 so medobčinski redarji v občini Tržič ugotovili 2.673 (1.221) prekrškov, kar je 118 

% več v primerjavi z letom 2020. Prekrški so bili ugotovljeni zaradi kršitev določil ZPrCP, 

Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Tržič in Odloka o urejanju in 

čiščenju javnih površin na območju občine Tržič (tabela 10).  

 

Tabela 10: Tržič ugotovljeni prekrški v letu 2021 in 2020 

 

materialni predpis 2021 2020 porast-upad %          

ZPrCP in Odlok o občinskih cestah in 

cestnoprometni ureditvi v občini Tržič in 

Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na 

območju občine Tržič       

parkiranje in ustavljanje 1.982 940 110 % več 

prekoračitev hitrosti 647 250 158 % več 

varnostni pas 11 2 9  kršitev več 

mobitel 14 4 10 kršitev več 

ostali prekrški 16 24 8 kršitev manj 

Zakon o varstvu javnega reda in miru in Odlok o 

javnem redu in miru občine Tržič 3 1 2 kršitvi več 

PREKRŠKI SKUPAJ 2.673 1.221 118 % več 

 

1.982 (940) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2021 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

parkiranja, 110 % več v primerjavi z letom 2020.  

 

647 (250) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2021 zaradi prekoračitev omejitve hitrosti, 158 

% več v primerjavi z letom 2020. 

 

V letu 2021 je bilo ugotovljenih 14 kršitev telefoniranja med vožnjo, 10 več kot v letu 2020. 

 

11 kršitev je bilo v letu 2021 ugotovljenih zaradi neuporabe varnostnega pasu med vožnjo, v 

letu 2020 sta bili ugotovljeni dve kršitvi. 

 

Tabela 11: Tržič vložena pravna sredstva, izdane odredbe in izrečena opozorila, 2021/2020 

 

  leto 2021 leto 2020 

zahteve za sodno varstvo in ugovori 48 24 

odredbe za odstranitev vozil (zapuščena 

vozila in ostala vozila, ki kršijo zakon) 2 4 

izrečena opozorila 137 56 
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Kršitelji so v 48 (24) primerih vložili pravna sredstva zoper izdane plačilne naloge in odločbe, 

kar je 24 več kot v letu 2020. 

 

Medobčinsko redarstvo je v 2 (4) primerih izdalo odredbo za odvoz vozila. V primerjavi z 

letom 2020 v dveh primerih manj.  

 

Kršiteljem je bilo izrečenih 137 (56) opozoril, 81 več kot v letu 2020. Opozorila so bila izdana 

za prekrške neznatnega pomena, brez škodljivih posledic. 

 

Lokacije prekrškov v letu 2021, v primerjavi z letom 2020 

 

Od 2.673 (1.221) ugotovljenih prekrškov v letu 2021 v primerjavi z letom 2020, jih je bilo 

največ 658 (296) ugotovljenih na  parkirišču na Ljubelju, 526 (325) na Blejski cesti, 232 (102) 

na Trgu svobode – z radarjem, 181 (88) na Trgu svobode in 128 (79) na Cankarjevi cesti 

(tabela 31, v prilogi Poročila). 

 

V letu 2021 je bilo največ prekrškov iz prekoračitev hitrosti, ugotovljeno na lokaciji Trg 

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

 

V letu 2021 je bilo na parkirišču na Ljubelju ugotovljenih največ kršitev iz področja parkiranja 

in ustavljanja vozil. 

 

Ukrepi s področja zagotavljanja prometne varnosti 

 

a) Prekoračitve hitrosti 

 

V letu 2021 je bilo v občini Tržič 16 merilnih mest za merjenje prekoračitev hitrosti z 

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

napravo za nadzor prometa.  

 

S področja prekoračitve hitrosti je bilo največ prekrškov 232 ugotovljenih na merilnem mestu 

Trg svobode h.št. 18, v območju omejene hitrosti 30 km/h. Izdanih je bilo 56 plačnih nalogov 

z globo 40,00 €, 120 plačilnih nalogov z globo 80,00 €,  26 plačilnih nalogov z globo 130,00 € 

in 3 kazenske točke, 27 plačlnih nalogov z globo 300,00 € in 3 kazenske točke, 1 plačilni 

nalog za 500,00 € in 7 kazenskih točk in 2 plačilna naloga z globo 1.000,00 € in 5 kazenskih 

točk.   

 

Iz statističnih podatkov je razvidno, da se je v letu 2021, v primerjavi z letom 2020, za 120 % 

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

na cesti v naselju hitrost za 5 do vključno 10 km/h.  

 

V letu 2021 pa se je povečalo tudi število kršiteljev v primerjavi z letom 2020 za 60 %, pri 

prekoračitvi hitrosti nad 10 do 20 km/h.  

 

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

kršitev je bilo ugotovljenih 18.  
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Tabela 12: Tržič primerjava prekoračitve hitrosti za leto 2021 in 2020 

 

prekoračitev leto 

2021 

leto 

2020 

porast-upad 

% 

prekoračitev nad 5 do 

vključno 10 km/h 

 

258 

 

117 

 

120 % več 

prekoračitev nad 10 do 

vključno 20 km/h 

 

205 

 

128 

 

60 % več 

prekoračitev nad 20 do 

vključno 30 km/h 

 

18 

 

15 

 

20 % več 

 

Tabela 13: Tržič omejitve hitrosti in največja izmerjena hitrost v letu 2021 

 

omejitev povprečna 

izmerjena 

hitrost 

največja 

izmerjena 

hitrost 

lokacija  največje 

hitrosti 

30 km/h 39,41 57 Trg svobode 18 

40 km/h 51,75 55 Cankarjeva cesta  

50 km/h 60,90 89 Žiganja vas 

 

Največja prekoračitev je bila izmerjena v Žiganji vasi, kjer je kršitelj pri omejitvi 50 km/h vozil 

89 km/h. 

 

b) Mirujoči promet 

 

1.982 (940) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2021 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

parkiranja.  

 

Od skupnega števila kršitev, je bilo 239 kršitev ugotovljenih zaradi prepovedi parkiranja in 

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

poteh in zaradi prepovedi parkiranja v nasprotju z omejitvami in prepovedmi na vseh 

prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil. 

 

542 prekrškov je bilo ugotovljenih, ker kršitelji niso označili časa parkiranja, oziroma se niso 

odpeljali po preteku časa. 

 

1.201 prekrškov je bilo ugotovljenih na podlagi kršitve Odloka o občinskih cestah in cestno 

prometni ureditvi v Občini Tržič, saj je na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je 

določeno plačilo parkirnine, parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina. 

 

c) Ostale kršitve 

 

V letu 2021 je bilo ugotovljenih 14 (4) kršitev, ko so vozniki med vožnjo uporabljali mobilni 

telefon. 

 

11 (2) prekrškov pa je bilo ugotovljenih zaradi neuporabe varnostnega pasu med vožnjo. 
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16 (24) kršitev je bilo ugotovljenih na podlagi kršitve ostalih določil ZPrCP in občinskih 

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

izraženimi s prometno signalizacijo.  

 

Obravnavane so bile tudi 3 kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru, od tega 2 zaradi 

neupoštevanja odrejenega zakonitega ukrepa in 1 zaradi nedostojnega vedenja do uradne 

osebe. 

 

3.1.3 Občina Cerklje na Gorenjskem 

 

V letu 2021 so medobčinski redarji v občini Cerklje na Gorenjskem ugotovili 1.449 (1.034) 

prekrškov, kar je 40 % več kot v letu 2020. Največ prekrškov je bilo ugotovljenih zaradi  

prekoračitve hitrosti (tabela 14).  

 

Tabela 14: Cerklje na Gorenjskem ugotovljeni prekrški v letu 2021/2020 

 

materialni predpis 2021 2020 porast-upad %           

ZPrCP       

parkiranje in ustavljanje 122 21 480 % več 

prekoračitev hitrosti 1.303 1.007 29 % več 

varnostni pas 10 4 6 kršitev več 

mobitel 13 2      11 kršitev več 

Zakon o varstvu javnega reda in miru 1 0 1 kršitev več 

PREKRŠKI SKUPAJ 1.449 1.034 40 % več 

 

Ugotovljeno je bilo 122 kršitev s področja parkiranja in ustavljanja v nasprotju z določili 

ZPrCP, drugih kršitev pa v letu 2021 ni bilo ugotovljenih. 

 

1.303 (1.007) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2021 zaradi prekoračitev omejitve hitrosti, 

29 % več v primerjavi z letom 2020.  

 

V letu 2021 je bilo ugotovljenih 13 kršitev telefoniranja med vožnjo in 10 kršitev zaradi 

neuporabe varnostnega pasu med vožnjo. 

 

Tabela 15: Cerklje vložena pravna sredstva 2021/2020 

 

  leto 2021 leto 2020 

porast-upad 

       % 

zahteve za sodno varstvo in 

ugovori 78 51 52 % več 

 

Kršitelji so v 78 (51) primerih vložili pravna sredstva zoper izdane plačilne naloge. 
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Lokacije prekrškov v letu 2021, v primerjavi z letom 2020 

 

Od 1.449 (1.034) ugotovljenih prekrškov v letu 2021, v primerjavi z letom 2020, jih je bilo 

največ 348 ugotovljenih na lokaciji v Lahovčah, 265 (538) na Krvavški cesti, 163 na ulici 

Ignaca Borštnika h.št. 11, 134 v Velesovem pri h.št. 21 in 105 (45) na Spodnjem Brniku 

(tabela 32, v prilogi Poročila). 

 

Največ 348 prekrškov iz prekoračitev hitrosti je bilo ugotovljeno na lokaciji Lahovče. 

 

Ukrepi s področja zagotavljanje prometne varnosti 

 

a) Prekoračitve hitrosti 

 

Meritve hitrosti se v občini Cerklje na Gorenjskem opravljajo na 13 merilnih mestih (na 

posamezni ulici je lahko več merilnih mest), in sicer: 

Grad - cesta v naselju omejitev hitrosti 50 km/h, Krvavška cesta - cesta v naselju omejitev 40 

km/h, Lahovče - cesta v naselju omejitev 50 km/h, Spodnji Brnik - cesta v naselju omejitev 50 

km/h, Vopovlje - cesta v naselju omejitev 50 km/h, Zgornji Brnik - cesta v naselju omejitev 50 

km/h, ulica Ignaca Borštnika - cesta v naselju omejitev 40 km/h, Vašca - cesta v naselju 

omejitev 40 km/h, Velesovo - cesta v naselju omejitev 50 km/h in Zalog pri Cerkljah - cesta v 

naselju omejitev 40 km/h.  

 

V letu 2021 je bilo ugotovljeno manjše število prekoračitev hitrosti v naselju pri hitrosti nad 5 

km/h do vključno 10 km/h. Takih kršitev je bilo 293, kar je 43 % manj kot v letu 2020. 

 

Iz rezultatov meritev hitrosti in kršitev je razvidno, da je 703 kršiteljev v letu 2021 prekoračilo 

na cesti v naselju hitrost nad 10 do 20 km/h. Na podlagi zakona jim je bila izrečena globa v 

višini 250,00 € in 3 kazenske točke. Takih kršiteljev je bilo 52 % več, kot v letu 2020.  

 

Tabela 16: Cerklje primerjava prekoračitev hitrosti za leto 2021 in 2020 

 

prekoračitev  leto 

2021 

leto 

2020 

porast-upad  

% 

prekoračitev nad 5 

do vključno 10 km/h 

 

293 

 

508 

 

43 % manj 

prekoračitev nad 10 

do vključno 20 km/h 

 

703 

 

460 

 

52 % več 

prekoračitev nad 20 

do vključno 30 km/h 

 

48 

 

32 

 

50 % več 

prekoračitev nad 30 

do vključno 50 km/h 

 

7 

 

7 

 

enako 

 

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

globa 1.000,00 € in 9 kazenskih točk, enako kot v letu 2020. 
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Tabela 17: Cerklje omejitve hitrosti in največja izmerjena hitrost v letu 2021 

 

omejitev povprečna 

izmerjena 

hitrost 

največja 

izmerjena 

hitrost 

kraj največje hitrosti 

 

40 km/h 

 

              49,64 

 

75 km /h 

 

Krvavška cesta h.št. 3 

 

50 km/h 

 

63,40  

 

130 km/h 

 

Velesovo h.št. 21 

 

Največja prekoračitev je bila izmerjena v Velesovem, kjer je kršitelj pri omejitvi 50 km/h, vozil 

130 km/h.  

 

b) Mirujoči promet 

 

122 (21) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2021 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

parkiranja, in sicer zaradi prepovedi parkiranja in ustavljanja na kolesarskih poteh, pločnikih, 

parkirnih mestih za invalide, na intervencijskih poteh in prepovedi parkiranja v nasprotju z 

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

 

c) Ostale kršitve 

 

V letu 2021 je bilo ugotovljenih 13 kršitev, ko je voznik med vožnjo uporabljal telefon in 10 

prekrškov zaradi neuporabe varnostnega pasu v vozilu. 

 

1 kršitev je bila ugotovljena zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe. 

 

3.1.4 Občina Šenčur 

 

V letu 2021 so medobčinski redarji v občini Šenčur ugotovili 1.048 (739) prekrškov, 42 % več 

v primerjavi z letom 2020. Kršitve so bile ugotovljene zaradi kršitev določil ZPrCP (tabela 18).  

 

Tabela 18: Šenčur ugotovljeni prekrški v letu 2021/2020 

 

materialni predpis 2021 2020 

porast-upad 

%           

     ZPrCP     

 parkiranje in ustavljanje 6 8 25 % manj 

prekoračitev hitrosti 904 719 25 % več 

varnostni pas 9 1 8 kršitev več 

mobitel 12 6 6 kršitev več 

ostali prekrški 116 5 111 več 

ZJRM 1 0 1 več 

PREKRŠKI SKUPAJ 1.048 739 42 % več 
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6 (8) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2021 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

parkiranja, v primerjavi z letom 2020 za 25% manj. 

 

904 (719) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2021 zaradi prekoračitev omejitve hitrosti, v 

primerjavi z letom 2020 za 25 % več. 

 

V letu 2021 je bilo ugotovljenih 12 (6) kršitev telefoniranja med vožnjo, 6 več kot leta 2020. 9 

kršitev je bilo ugotovljenih zaradi neuporabe varnostnih pasov med vožnjo. 

 

Tabela 19: Šenčur vložena pravna sredstva v letu 2021 

 

  leto 2021 leto 2020 

porast-upad 

% 

zahteve za sodno varstvo in 

ugovori 63 56         13 % več 

 

Kršitelji so v 63 (56) primerih vložili pravna sredstva zoper izdane plačilne naloge, kar je 13 

% več kot v letu 2020. 

 

Lokacije prekrškov v letu 2021, v primerjavi z letom 2020 

 

Od 1.048 (739) ugotovljenih prekrškov v letu 2021, v primerjavi z letom 2020, jih je bilo 

največ 419 ugotovljenih na Partizanski ulici (v bližini h. št. 49), 151 v Lužah (v bližini h.št. 46), 

143 (394) v Žerjavki, 113 (55) na Velesovski cesti in 75 na Weingerlovi ulici (tabela 33, v 

prilogi Poročila). 

 

Največ prekrškov, 419 iz prekoračitve hitrosti je bilo ugotovljeno na lokaciji Partizanska ulica 

v bližini h.št. 49, cesta v naselju omejitev 50 km/h.  

 

Ukrepi s področja zagotavljanje prometne varnosti 

 

a) Prekoračitve hitrosti 

 

V občini Šenčur se prekoračitve hitrosti merijo na 14 merilnih mestih (na posamezni ulici je 

lahko več merilnih mest), in sicer na Mlakarjevi ulici - območje omejene hitrosti 30 km/h, na 

Pipanovi cesti - cesta v naselju omejitev 40 km/h, na Visokem - cesta v naselju 50 km/h, v 

Lužah - cesta v naselju 40 km/h, v Miljah - cesta v naselju omejitev 50 km/h, na Partizanski 

ulici - cesta v naselju 50 km/h, na Gasilski cesti - cesta v naselju omejitev 50 km/h, v Trbojah 

- cesta v naselju 40 km/h, na Velesovski cesti - cesta v naselju omejitev 70 km/h in v Žerjavki 

- cesta v naselju 50 km/h. 

 

Lokacije so določene na podlagi varnostne ocene policijske postaje in pogostosti 

ugotovljenih večjih prekoračitev s strani redarstva ter pobud občine. 

 

Iz statistike je razvidno, da je v letu 2021, 46 % kršiteljev prekoračilo hitrost na cesti v naselju 

nad 5 do vključno 10 km/h. Takih kršiteljev je bilo 418. V skladu z zakonom je bila kršiteljem 

izrečena globa v višini 80,00 €. V primerjavi z letom 2020 je bilo 45 % več tovrstnih kršiteljev. 

 



 

POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KRANJ ZA LETO 2021                      33 

 

V letu 2021 je 37 % od vseh kršiteljev prekoračilo hitrost nad 10 do vključno 20 km/h. Takih 

kršiteljev je bilo 337. Kršiteljem je bila izrečena globa 250,00 € in 3 kazenske točke. V 

primerjavi z letom 2020 je bilo 10 % manj tovrstnih kršiteljev. 

 

Tabela 20: Šenčur primerjava prekoračitve hitrosti za leti 2021/2020 

 

prekoračitev 

 

leto 

2021 

leto 

2020 

porast-upad  

% 

prekoračitev nad 10 

do vključno  20 km/h 

 

337 374 10 % manj 

prekoračitev nad 20 

do vključno  30 km/h 

 

28 48 42 % manj 

prekoračitev nad 30 

do vključno 50 km/h 

 

2 7 5 manj 

prekoračitev nad 5 do 

vključno 10  km/h 

 

418 288 45 % več 

 

Povprečne hitrosti izmerjenih vozil v letu 2021 so pri omejitvi 40 km/h znašale 50,05 km/h,  

pri omejitvi 50 km/h pa 60,66 km/h.  

Tabela 21: Šenčur tabela omejitev hitrosti 2021 

 

omejitev v 

naselju 

povprečna 

hitrost  

največja 

hitrost Kraj največje hitrosti 

30 km/h 42,92 49 Mlakarjeva ulica 

40 km/h 50,05 71 Luže 

50 km/h 60,66 94  Žerjavka 

 

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

je kršitelj skozi naselje vozil 94 km/h.  

b) Mirujoči promet 

 

6 (8) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2021 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

parkiranja, katere so določene v ZPrCP. V vseh primerih gre za kršitve prepovedi parkiranja 

in ustavljanja na kolesarskih poteh, pločnikih, parkirnih mestih za invalide, na intervencijskih 

poteh in kršitve prepovedi parkiranja v nasprotju z omejitvami in prepovedmi na vseh 

prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil. 

 

c) Ostale kršitve 

 

V letu 2021 je bilo ugotovljenih 12 (6) kršitev, ko je voznik med vožnjo uporabljal mobilni 

telefon. 

 

9 (1) prekrškov je bilo ugotovljenih zaradi neuporabe varnostnega pasu med vožnjo.  
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116 (5) prekrškov je bilo ugotovljenih zaradi kršitve drugih določil ZPrCP, ko mora voznik 

imeti pri sebi listino s katero dokaže, da sme voziti vozilo v cestnem prometu in ker 

udeleženci cestnega prometa niso ravnali v skladu z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi 

izraženimi s prometno signalizacijo. 

 

1 kršitev je bila ugotovljena zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe, s čimer je bil 

kršen Zakon o varstvu javnega reda in miru. 

 

3.1.5 Občina Preddvor 

 

V letu 2021 so medobčinski redarji v občini Preddvor ugotovili 259 (94) prekrškov, 175 % več 

v primerjavi z letom 2020. Vsi prekrški so bili ugotovljeni zaradi kršitev določil Zakona o 

pravilih cestnega prometa (tabela 22).  

 

Tabela 22: Preddvor ugotovljeni prekrški v letu 2021/2020 

 

materialni predpis 2021 2020 porast-upad %           

ZPrCP      

parkiranje in ustavljanje 5 4 1 kršitev več 

prekoračitev hitrosti 250 90 177 % več 

mobitel 1 0 1 več 

varnostni pas 3 0 3 več 

PREKRŠKI SKUPAJ 259 94                175 % več 

 

5 (4) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2021 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

parkiranja, 1 več kot v letu 2020.  

 

250 (90) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2021 zaradi prekoračitev omejitve hitrosti, 177 

% več v primerjavi z letom 2020. 

 

Tabela 23: Preddvor vložena pravna sredstva leto 2021 

 

  leto 2021 leto 2020 

porast-upad 

% 

zahteve za sodno varstvo in 

ugovori 12 7 5 več 

 

Kršitelji so v 12 (7) primerih vložili pravna sredstva zoper izdane plačilne naloge, kar je v 5 

primerih več kot v letu 2020. 
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Lokacije prekrškov v letu 2021, v primerjavi z letom 2020 

 

Od 259 (94) ugotovljenih prekrškov v letu 2021, v primerjavi z letom 2020, jih je bilo največ 

135 na Šolski ulici, 38 (82) v Tupaličah, 26 na Belski cesti in 16 (3) na Hribu (tabela 34, v 

prilogi Poročila). 

 

Od skupno 250 prekrškov iz prekoračitve hitrosti, jih je bilo največ 126 ugotovljenih na lokaciji 

Šolska ulica. Prekoračitve hitrosti so se ugotavljale z mobilnih radarjem in samodejno merilno 

napravo za nadzor hitrosti. 

 

Ukrepi s področja zagotavljanja prometne varnosti 

 

a) Prekoračitve hitrosti 

 

Meritve hitrosti se izvajajo na 8 merilnih mestih (na posamezni ulici je lahko več merilnih 

mest), in sicer: Hrib - območje omejene hitrosti 30 km/h, Belska cesta - območje omejene 

hitrosto 30 km/h, Tupaliče - cesta v naselju omejitev 50 km/h, Preddvor pri Jelovici - cesta v 

naselju omejitev 50 km/h, Šolska ulica - območje omejene hitrosti 30 km/h in na Zgornji Beli - 

cesta v naselju 50 km/h. 

 

Največ prekrškov 126 je bilo ugotovljenih na Šolski ulici, 32 v Tupaličah, 11 na Belski cesti in 

3 v Preddvoru pri Jelovici. Skupaj je bilo ugotovljenih 250 prekrškov, 177 % več kot v letu 

2020. 

 

Tabela 24: Preddvor primerjava prekoračitve hitrosti za leti 2021/2020  

 

prekoračitev 

 

leto 

2021 

leto 

2020 

porast-upad  

% 

prekoračitev do 

vključno 10 km/h 

 

   111       0       111 več kršitev 

prekoračitev nad 10 

do vključno  20 km/h 

 

106 67       58 % več 

prekoračitev nad 20 

do vključno  30 km/h 

 

5 14 65 % manj 

prekoračitev nad 5 do 

vključno 10  km/h 

 

27 4 23 kršitev več 

prekoračitev nad 30 

do vključno 50 km/h 

 

1 5 4 kršitve manj 

 

Največ kršiteljev je prekoračilo na cesti v naselju hitrost do vključno 10 km/h. Takih je bilo 

111, izrečena jim je bila globa 40,00 €. 

42,40 % kršiteljev je prekoračilo omejitev hitrosti na cesti v naselju nad 10 do vključno 20 

km/h, takih je bilo 106. Na podlagi zakona jim je bila izrečena globa v višini 250,00 € in 3 

kazenske točke.  

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

250,00 € in 3 kazenske točke.  
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27 kršiteljev pa je prekoračilo hitrost na cesti v naselju nad 5 do vključno 10 km/h. Za kršitev 

jim je bila izrečena globa 80,00 €. 

Tabela 25: Preddvor povprečne izmerjene hitrosti v občini 2021 

 

omejitev 

povprečna 

hitrost v 

letu 2021 

največja 

hitrost 

 

 

lokacija največje 

hitrosti 

30 km/h 39,85 56 Šolska ulica 

50 km/h 62,84 83 Tupaliče 

 

Največja prekoračitev hitrosti je bila izmerjena v Tupaličah in sicer 83 km/h pri omejitvi 50 

km/h. 

b) Mirujoči promet 

 

5 (4) prekrškov je bilo ugotovljenih v letu 2021 zaradi kršitev prepovedi ustavljanja in 

parkiranja, katere so določene v ZPrCP. Prekrški so bili ugotovljeni zaradi prepovedi 

ustavljanja in parkiranja na kolesarskih poteh, pločnikih, parkirnih mestih za invalide, na 

intervencijskih poteh in kršitve prepovedi parkiranja v nasprotju z omejitvami in prepovedmi 

na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil. 

 

c) Ostale kršitve 

 

Ugotovljene so bile 3 kršitve zaradi neuporabe varnostnega pasu in 1 kršitev zaradi uporabe 

mobilnega telefona med vožnjo. 

 

3.1.6 Občina Jezersko 

 

V letu 2021 so medobčinski redarji v občini Jezersko ugotovili 194 (76) prekrškov, 152 % več 

v primerjavi z letom 2020. Prekrški so bili ugotovljeni zaradi kršitev določil ZPrCP glede 

prekoračitve dovoljene hitrosti, parkiranja in ustavljanja vozil v nasprotju z določili ZPrCP 

(tabela 26). 

 

Tabela 26: Jezersko ugotovljeni prekrški v letu 2021/2020 

 

materialni predpis 2021 2020 

porast-upad    

%           

ZPrCP       

parkiranje in ustavljanje           41                0      41 kršitev 

prekoračitev hitrosti 153 76          101 % več 

PREKRŠKI SKUPAJ 194 76     152 % več 
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Tabela 27: Jezersko vložena pravna sredstva 2021 

 

  leto 2021 leto 2020 

porast-upad 

     % 

zahteve za sodno varstvo in 

ugovori 3 5 2 manj 

 

Kršitelji so vložili 2 zahteve za sodno varstvo zoper izdane plačilne naloge za prekoračitev 

dovoljene hitrosti in 1 ugovor zoper plačilni nalog za kršitev parkiranja. 

 

Lokacije prekrškov v letu 2021, v primerjavi z letom 2020 

 

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

prometa in pri nadzoru redarjev na območju Jezerskega. Vseh 194 prekrškov je bilo 

ugotovljenih na lokaciji Zgornje Jezersko.  

 

Ukrepi s področja zagotavljanja prometne varnosti 

 

a) Prekoračitve hitrosti 

 

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

Jezerskem - cesta v naselju omejitev hitrosti 50 km/h. 

 

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

 

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

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

 

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

hitrosti nad 20 km/h do vključno 30 km/h. 

 

Tabela 28: Jezersko tabela omejitev hitrosti 2021 

 

omejitev 

povprečna 

hitrost 

največja 

hitrost kraj največje hitrosti 

50 km/h 63,06 95 

Zgornje Jezersko (50 

km/h) 

 

Povprečna hitrost izmerjena pri omejitvi 50 km/h je znašala 63,06 km/h. 

 

Najvišja hitrost je bila izmerjena na Zgornjem Jezerskem, ko je kršitelj vozil 95 km/h pri 

omejitvi hitrosti 50 km/h. 

 

b) Mirujoči promet 

 

V letu 2020 je bilo ugotovljenih 41 kršitev prepovedi ustavljanja in parkiranja na mestu kjer je 

to v nasprotju z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi. 
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3.2  OCENA DELA V LETU 2021 
 

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

ocenjujemo, da se delo redarstva v letu 2021 odraža v izboljšanju varnosti v cestnem 

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

 

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

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

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

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

površinah.  

 

Medobčinsko redarstvo je posebno pozornost namenjalo ugotavljanju kršitev prekoračitve 

hitrosti v naselju. V letu 2021 se je poleg mobilnega radarja, merilo prekoračitev hitrosti še z 

4 stacionarnimi radarji in samodejno merilno napravo za nadzor hitrosti. 

 

Medobčinsko redarstvo je v letu 2021 v vseh šestih občinah skupaj, ugotovilo 96 % več 

kršitev kot v letu 2020. Ugotovilo je 21.587 prekrškov, 97 % več pri prekoračitvah hitrosti in 

103 % več pri parkiranju in ustavljanju v nasprotju z določili ZPrCP. 

 

V Mestni občini Kranj je bilo v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 obravnavanih 95 % več 

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

119 % več kot v letu 2020.  

 

V letu 2021 je bilo v občinah Tržič, Šenčur, Preddvor, Cerklje na Gorenjskem in Jezersko 

število prekrškov iz področja nedovoljenih prekoračitev hitrosti, v primerjavi z letom 2020 

višje.  

 

Medobčinsko redarstvo je poleg svojih rednih nalog posvečalo veliko pozornost tudi 

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

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

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

različne informacije v zvezi z delom. 

 

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

informacije preko spletnih strani lokalnih skupnosti. Medobčinsko redarstvo bo tudi v bodoče 

strmelo k zakonitemu in strokovnemu delu in s tem zagotavljalo veliko stopnjo varnosti na 

območju delovanja. 

 

4 FINANČNO POROČILO 

 

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

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

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

skladu z zakonom zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v določenem 
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odstotku v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih 

občinskih uprav.  

 

Sredstva se zagotavljajo za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v 

skupnih občinskih upravah, povečani za 20 %. Občina je do sredstev državnega proračuna 

upravičena za sofinanciranje nalog v višini 30 % v prejšnjem letu realiziranih odhodkov 

njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v skupno 

občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena naloga. Višina 

sofinanciranja se poveča za pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna 

občinska uprava opravlja za vse občine, vključene v skupno občinsko upravo, pri čemer 

skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 % sredstev za plače in druge izdatke ter 

prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah. 

 

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

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

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

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

 

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

po posameznih občinah za leto 2021 ter podatki o prilivih iz glob za področje dela inšpekcije 

in redarstva skupaj, na dan 31.12.2021.  

 

Tabela 29: MIK višina vplačanih glob in realizacija proračuna občin ustanoviteljic 2021 

 

 

OBČINA USTANOVITELJICA MIK 

 

prilivi iz glob 

1.1.2021-31.12.2021 

 

realizacija proračuna 

za leto 2021 

Mestna občina Kranj 967.497,91 680.563,29 

Občina Tržič 97.201,25 100.505,00 

Občina Cerklje na Gorenjskem 102.468,42 45.831,27 

Občina Šenčur 77.054,18 37.363,20 

Občina Preddvor 12.285,00 18.316,43 

Občina Jezersko 13.220,20 9.007,03 

 

SKUPAJ MIK  

 

1.269.726,80 

 
891.586,22 

 

 

 mag. Martin Raspet 

direktor skupne občinske uprave 
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PRILOGE  

 

Mestna občina Kranj 

 

Tabela 30: MOK ugotovljeni prekrški po kraju prekrška v letu 2021 

 

Pregled prekrškov po krajih 

Kraj prekrška Število 

  15.965 

GOSPOSVETSKA ULICA 1.959 

CESTA STANETA ŽAGARJA (hišna številka 25) 1.568 

MAVČIČE (nasproti osnovne šole, hišna 
številka 61) 1.062 

LMH - Ljubljanska cesta 890 

BLEIWEISOVA CESTA 804 

ŽABNICA (nasproti osnovne šole, hišna 
številka 20) 783 

DELAVSKA CESTA 640 

LJUBLJANSKA CESTA 503 

LMH - RC 210 (Delavski most) 427 

PLANINA 391 

BLEIWEISOVA CESTA (nasproti OŠ F. 
Prešeren, v bližini hišne številke 24) 381 

ŽABNICA 375 

PREDOSLJE 337 

KOROŠKA CESTA 286 

CESTA BOŠTJANA HLADNIKA 280 

ŠORLIJEVA ULICA 248 

CESTA NA BRDO (40 KM/H) 223 

GOLNIK 219 

GLAVNI TRG 158 

ULICA TONČKA DEŽMANA 157 

CESTA 1. MAJA 153 

LMH - Delavska cesta 153 

CESTA STANETA ŽAGARJA 130 

ZOISOVA ULICA 126 

TOMŠIČEVA ULICA 117 

TAVČARJEVA ULICA 107 

JAHAČEV PREHOD 104 

DOLENČEVA ULICA 103 

GOLNIŠKA CESTA 103 

KIDRIČEVA CESTA 102 

VREČKOVA ULICA 98 

LIKOZARJEVA ULICA 97 

LMH - Cesta Jaka Platiše 97 

NAZORJEVA ULICA 90 
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ULICA JANEZA PUHARJA 90 

OREHEK - LJUBLJANSKA CESTA 89 

ULICA XXXI. DIVIZIJE 89 

ZASAVSKA CESTA 87 

LMH - Cesta na Brdo 86 

SLOVENSKI TRG 84 

SAVSKA CESTA 82 

SAVSKA LOKA (ZARICA) 82 

GOGALOVA ULICA 76 

TENETIŠE 73 

LMH - Cesta Boštjana Hladnika 70 

RUPA 67 

GORENJESAVSKA CESTA 62 

SPODNJE BITNJE 61 

ZGORNJE BITNJE 60 

CESTA RUDIJA ŠELIGA 56 

TRUBARJEV TRG 55 

LMH - Golnik 52 

ULICA GORENJSKEGA ODREDA 51 

CESTA JAKA PLATIŠE 50 

ULICA RUDIJA PAPEŽA 47 

HUJE 44 

KOROŠKA CESTA 44 

GUBČEVA ULICA 42 

BERTONCLJEVA ULICA 40 

ULICA FRANCA ROZMANA STANETA 40 

BRITOF 36 

TRG PREŠERNOVE BRIGADE 36 

KOKRŠKI BREG 34 

CESTA NA BRDO 32 

KOMENSKEGA ULICA 31 

MAISTROV TRG 29 

ULICA LOJZETA HROVATA 29 

NA SKALI 27 

ULICA TUGA VIDMARJA 27 

CESTA TALCEV 26 

LMH - JEZERSKA CESTA 86 26 

KEBETOVA ULICA 25 

GREGORČIČEVA ULICA 24 

CANKARJEVA ULICA 23 

ŽABNICA 23 

LMH - Bleiweisova cesta 22 

PŠEVSKA CESTA 22 

ŽUPANČIČEVA ULICA 22 
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PARTIZANSKA CESTA 21 

GREGORČIČEVA ULICA 20 

JENKOVA ULICA 20 

 

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

število prekrškov od 1 do 20 na posameznih lokacijah območja Mestne občine Kranj. 

 

Občina Tržič 

 

Tabela 31: Tržič ugotovljeni prekrški po kraju prekrška v letu 2021 

 

Pregled prekrškov po krajih 

Kraj prekrška Število 

  2.673 

PARKIRIŠČE LJUBELJ (POD HOTELOM 
KOMPAS, PODLJUBELJ 306) 658 

BLEJSKA CESTA 526 

TRG SVOBODE (hišna številka 18) 232 

TRG SVOBODE 181 

CANKARJEVA CESTA 128 

DETELJICA 109 

SNAKOVŠKA CESTA 108 

RETNJE 80 

PODLJUBELJ 79 

ŽIGANJA VAS 67 

ZA MOŠENIKOM 66 

ČADOVLJE PRI TRŽIČU 45 

DOLINA 42 

LMH - Žiganja vas 41 

CESTA STE MARIE AUX MINES 40 

ZVIRČE 40 

PARKIRIŠČE NAD GORENJSKO PLAŽO (CESTA 
STE MARIE AUX MINES 11) 35 

PREDILNIŠKA CESTA 33 

KRANJSKA CESTA 17 

LOKA 17 

RAVNE 15 

SENIČNO 15 

C. STE MARIE AUX MINES (PEKO) 11 

 

 

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

1 prekršek na posameznih lokacijah območja Občine Tržič. 
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Občina Cerklje na Gorenjskem 

 

Tabela 32: Cerklje ugotovljeni prekrški po kraju prekrška v letu 2021 

 

Pregled prekrškov po krajih 

Kraj prekrška Število 

  1.048 

LMH - Lahovče 348 

KRVAVŠKA CESTA (hišna številka 3) 265 

ULICA IGNACA BORŠTNIKA (hišna številka 
11) 163 

VELESOVO (hišna številka 21) 134 

LMH - Spodnji Brnik 105 

cesta GRAD - ŠTEFANJA GORA 100 

ZALOG PRI CERKLJAH (hišna številka 29) 96 

SPODNJI BRNIK 56 

VAŠCA 44 

VOPOVLJE 40 

CERKLJE, TRG DAVORINA JENKA 26 

ZGORNJI BRNIK 17 

GRAD 14 

GRAD (hišna številka 8) 14 

 

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

manjše število prekrškov na posameznih lokacijah območja Občine Cerklje na Gorenjskem. 

 

Občina Šenčur 

 

Tabela 33: Šenčur ugotovljeni prekrški po kraju prekrška v letu 2021 

 

Pregled prekrškov po krajih 

Kraj prekrška Število 

  1.048 

PARTIZANSKA ULICA (v bližini hišne številke 
49) 419 

LUŽE (v bližini hišne številke 46) 151 

ŽERJAVKA (v bližini hišne številke 9) 143 

VELESOVSKA CESTA 113 

ŠENČUR, WEINGERLOVA ULICA 75 

ŠENČUR, MLAKARJEVA ULICA 53 

LMH - MLAKARJEVA ULICA 24 

PARTIZANSKA ULICA 10 

PIPANOVA CESTA (40 KM/H) 10 

MILJE 9 

TRBOJE (40 KM/H) 9 

LMH - Visoko 6 
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LMH - PIPANOVA CESTA 4 

PIPANOVA CESTA 3 

ŠENČUR, GASILSKA CESTA 3 

ŠENČUR, POSLOVNA CONA A 3 

PARTIZANSKA ULICA 2 

ŠENČUR, BELEHARJEVA CESTA 2 

ŠENČUR, KRANJSKA CESTA 2 

ŠENČUR, PIPANOVA CESTA 2 

ŠENČUR, POSLOVNA CONA B 2 

VISOKO 2 

SREDNJA VAS PRI ŠENČURJU 1 

 

Občina Preddvor 

 

Tabela 34: Preddvor ugotovljeni prekrški po kraju prekrška v letu 2021 

 

  Pregled prekrškov po krajih 

Kraj prekrška Število 

     259 

ŠOLSKA ULICA (v bližini hišne številke 20 A) 126 

TUPALIČE 38 

LMH - Tupaliče 32 

HRIB 16 

BELSKA CESTA 15 

LMH - Belska cesta 11 

ŠOLSKA ULICA 9 

POTOČE 4 

PREDDVOR (pri Jelovici) 3 

ZGORNJA BELA 3 

PREDDVOR, BELSKA CESTA 2 

 

Občina Jezersko 

 

Tabela 35: Jezersko ugotovljeni prekrški po kraju prekrška v letu 2021 

 

Pregled prekrškov po krajih 

Kraj prekrška Število 

      194 

ZGORNJE JEZERSKO (pri hišni številki 60) 115 

ZGORNJE JEZERSKO 37 

ZGORNJE JEZERSKO 31 

ZGORNJE JEZERSKO (pri hišni številki 67) 11 

 

 

 




