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Novi organ skupne
obcinske-uprave ·
S prvim januarjem je zacel delovati Medobcinski
in~pektorat in redarstvo (MIR) obcin Radovljica, ·
Skofja Loka, Medvode in Naklo.
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Pirotehnika zanetila prepir
Silvestrska noc je bila za policiste delovna, cetudi letos ni bilo organiziranih javnih prireditev. Za varnost
na terenu je po vsej drzavi skrbelo vec kot 500 policistov, skupno pa so obravnavali 23 prometnih
nesrec, 52 krsitev javnega reda in miru ter 40 kaznivih dejanj.
MASA LIKOSAR

v nobenem organu skupne
obanske uprave.
Obcine ustanoviteljice, ki
Radovljica - Na podlagi skupnega interesa zupanov ob- · imajo skupaj 63.580 prebian Radovljica, Skofja Loka, valcev, 370,5 kvadratnega kiMedvode in Naklo so oban- lometra povrsine in 817,05
ski sveti vseh ~rih ·onienje- kilometra lokalnih cest, so
nih olx':in ustanovili Medob- se v tej obliki zdru:!ile za izanski Wpektorat in redar- vajanje nalog inspektorastvo kot organ· skupne ob- ta in redarstva z mo:znostjo
anske uprave s sedezem v kasnejsega dodajanja novih
Radovljid. S tern so razfoi- skupnih nalog. Pri izvajanju
li obmocje delovanja Medob- upravnih nalog nastopa oranskega Wpektorata in re- gan skupne obanske upradarstva oban Radovljica in ve kot organ tiste obcine, v
Naklo s pristopom dveh no- katere kiajevno pristojnost
vih obcin. Obcini Radovljica zadeva spada. Obcine tako
in Naklo sta imeli namrel od s sodelovanjem zdnizujejo
!eta 2017 obanski Wpekto- in optimizirajo kadrovske,
finanme in organizadjske
rat in redarstvo organizirano
kot skupno obcinsko upravo vire. Skupne obcinske upras sede:!em v Radovljid, ob- ve pa spodbuja tudi zakonodaja, saj Republika Slovenifuli Medvode in Skofja Loka
pa sta imeli izvajanje nalog ja dodatno sofinancira izvajanje nalog. ki jib obane ordoslej orgaruzirano v okviru
svojih obanskih uprav. Oba- ganizirajo v tej obliki. MIR
na Medvode je bila med dru- bov letu 2022 zaposloval stigiin ena redkih slovenskih ri inspektorje in devet obanolx':in, ki doslej ni sodelovala skih redarjev.
MA.S A Lt KOSAR
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Podaljsana prepoved
S 30. decembrom je v veljavo stopilo podaljfanje
prepovedi prometa tovornih vozil ob nedeljah in
dela prostih dnevih do 22. ure.
M ASA LIKOSAR

Kranj - Ministrstvo za infrastrukturo je spremenilo in
dopolnilo Odredbo o omejitvi prometa v Republiki Sloveniji, ki med drugiin doloca omejitev prometa tovornih vozil in skupin vozil,
katerih najvecja dovoljena
masa presega 7.500 kilogramov, ter traktorjev, .motokultivatorjev, delovnih strojev in vpre:znih vozil, in sicer
v petek pred veliko nocjo od
14. do 22. ure in ob nedeljah
in dela prostih dnevih od 8.

do 22. ure. Prepoved bo torej
veljala do 22. ure, ne vec do
21. ure kot doslej.
Ministrstvo
spremembo, ki je bila poudarjena kot
eden izmed najporriembnejsih ukrepov za prepreatev
naletnih trcenj, uvaja z namenom povelanja prometne vamosti na celotnem avtocestnem krizu in izboljsanja pretomosti vseh mejnih
prehodov.
Dolo&e glede prepovedi
prometa omenjenih vozil v
casu poletne turisticne sezone ostajajo nespremenjene.

Najprej gorece vozilo, nato voznja v napacno smer
Podtabor - V soboto dopoldan.je na avtocesti pri Brezjah
zaradi okvare med voznjo zagorel osebni avto. Kot so pojasnili na kranjski policiji, poskodovan ni bil nihce; tuja krivda
je izkljucena, okoliscine pa ka:!ejo na tehnicno okvaro. Nekaj
cez 15. uro isti dan so gorenjski prometni policisti obravnavali
prijavo vo:!nje v napacno smer po avtocesti na relaciji Podtabor-Naklo. Po navedbah kranjske policije je bil udele:!en bel
osebni avto, domnevno znamke Fiat Punto. Do nesrefe ni

· prislo. Policisti o udele:!encu ~e zbirajo obvestila, okoliWne pa
ka:!ejo, da je zgresil izvoz za Trzic in poskufal zapeljati nazaj.

Vozicek z otrokom zapeljal v jezero
Bled - Blejski policisti so v soboto preverjali informacijo o
padcu otroka v jezero. Ugotovili so, da je popustila zavora na
otro~kem vozicku, ki se je z otrokom zapeljal v jezero. Otroka,
s katerim je po navedbah policije vse v redu, so potegnili iz
jezera in ga preoblekli.

Kranj - Gorenjski polidsti
so zadnji dan !eta na stevilko
113 operativno-komunikadj-·
skega centra sprejeli sedem
obvestil o prometnih nesrecah, od tega je bila ena s telesnirni poskodbami. Na Jesenicah je voznik dopoldan tral v pesko in'jo poskodoval.
Okoliscine po navedbah policije kazejo, da jo je pri z.a.
vijanju spregledal zaradi t. i.
sonrne bleslavosti. Gorenjski polidsti so. sedemkrat
posredova:li tudi na javnem
kraju, v petih primerih je slo
se za krsitve v zasebilih prostorih zaradi prepirov, al)<ohola in glasne glasbe, S podrocja krirnina:litete so obravnavali prijavo sumov kaznivih dejanj tatvine, lahke telesne poskodbe in poskodovanje tuje stvari. Polidsti so
v enem primeru zasegli prepovedano drogo, v devetih
primerih pa so posredova:li
zaradi pirotehnike.

Pirotehnicni izdelek inu
je razneslo v roki
Ze ·ob 13.40 je na Jeseni,
cab zaradi pirotehni.\<e za.
gore! in pogorel zabojnik za
smeti. Uporaba pirotehnike
je skodo povzrocila tudi na
objektu v Sencurju in·na za.
bojniku v Kranju, pri cemer

V Kranjski Gori je uporaba ·pirotehnike zanetila pre pir .
in ·p,etep med vec osebami. Na fotografiji, ki je nastala
31. decembra 2021 dopoldan, je srediUe Kranjske Gore.
Fot~grafi~a je simboliCna. / Foto: Tin11 O()U

polidsti se vodijo postopke,
V Kranjski Gori je uporaba
pirotehnike zanetila prepir
in pretep med vec osebarni.
»Proti moskemu je domnevno iz smeri skupine vet odraslih oseb najprej.padel pirotehnicni izdelek, ki ga je
pobral in zelel odvreci stran,
vendar ga mu je pri tern razneslo v roki, zato je glede na zbr;µ,a obvestila pris- .
lo· do-·pretepa. Trije udele- .
zend so bill lazje poskodovani. Zaradi pirotehnike je
moski zdravnisko pomoc
iskal sam, trem drugim pa
je bila nudena prva pomoc,«
so sporocili s kranjske polidje in se doda:li, da polidsti

v zadevi vodijo postopek in
zbirajo obvestila.
Moteca uporaba pirotehnike je bila prijavljena se v
Kranju v treh primerih, Sebenjah pri Trzicu in Mojstrani. Zadnja prijava zaradi
rabe pirotehnike je bila sprejeta pet minut cez polnoc, in
sicer za omenjeni primer v
Kranjski Gori.

Sprejeli 472. klicev
Kot so sporoali z generalne polidjske uprave, so policisti na silvestrsko noc na
interventno stevilko policije
113 sprejeli 472 klicev. Med
147 interventnimi klici i."

bilo sest dogodkov takih, ki
so terja:li nujno ukrepanje.
Na podrocju prometne varnosti so obravnava:li dvajset prometnih nesrec s prem o:!enjsko skodo in tri prometne nesrece z la:!jirni teJesnirni poskodbarni. Zaradi vofoje pod vplivom alkohola niso pridrla:li nobenega yoznika. Javni red in mir
je bi! krsen v 23 primerih na
javnih krajih, ter 29-krat v
zasebnih prostorih, policisti so·pridr:!a:li stiri krsitelje. Obravnavali so eno kaznivo dejanje nasilja v druzini in zaradi zascite :!rtev
nasilja v dru:!ini eni osebi izrekli ukrep prepovedi
pribli:!evanja.
Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo najvec premo:!enjskih kaznivih
dejanj. Poleg tega so 18 oseb
obravnava:lizaradinezakonitega prehoda drlavne meje.
Polidsti so opravili tudi vec
poostrenih nadzorov, pri ka- ·
terih so nadzira:li kriminal- ·
na :!arisca in ugotavlja:li kazniva dejanja in prekrske. V
povezavi s spostovanjem vladnih odlokov so polidsti 31.
decembra 2021 vokoli 1.300
nadzorih izrekli tri opozorila in obravnava:li deset prijav domnevnih krsitev odlokov. V nadzorih so ugotovili
. tudi pe\ prekrskov po drugih
predpisih.

Tozilstvo zavrglo kazensko ovadbo
Okrozno drzaimo tozilstvo v Kranju je zavrglo kazensko ovadbo, ki jo je zoper predsednika stranke
Resni.ca Zorana Stevanovica policija podala zarad i ·suma storitve kaznivega dejanja hujskanja k
upiranju. Stevanovic je zaradi nezakonitega pridrzanja in nezakonitih hisnih preiskav najavil tozbe.
MASA LJKOSAR

Kranj- Med protestnim shodom 5. oktobra lani, ki se je
sprevrgel v nasilje, pri cemer
je policija uporabila vec prisilnih sredstev, so tri osebe
pridrlali zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Med
njimi je bi! tudi Kranjcan
Zoran Stevanovic, ki je pozival na _shode. Zoper Stevanovica, ki se je tedaj sam
zglasil na polidji, so odredili policijsko pridr:!anje,· na
njegovem domu in v prostorih stranke Resni.ca pa opravili hisne preiskave. Okrozna drzavna to:!ilka je 24. decembra lani kazensko ovadbo, ki jo je podala Generalna
polidjska uprava, zavrgla,
kar po prepricanju stranke
Resni.ca dokazuje, da je bi!
Stevanovic pridr:!an protizakonito, prav tako pa so bile

protizakonito opravljene hifae preiskave.
Kot je stranka Resni.ca zapisa v svojem sporocilu za
javnost, je bila polidja ze
pred prijetjem Stevanovica
seznanjena z dokumentom
to:!ilstva, ki je opozarjal na
to, da ni storil nobenega kaznivega dejanja. »Polidja,
vodena s strani vlade, je bila
torej seznanjena, da ni nobenih elementov kaznivega dejanja, pa je kljub temu
zoper Stevanovica po odredbi notranjega ministra Alesa Hojsa in predsednika viade Janeza Janse pompozno
odredila pridrlanje, ki je trajalo kar 47 ur, opravljala hisne preiskave pred lV-kamerami in zasegla vso racunalnisko opremo, zapiske in
ostalo, kar ni irnelo nobene
zveze s protesti. Vsi nag;,.
vori javnosti so bill namrec

in strankarskih zapisov, v
katerih so brska:li za volilnirni nacrti stranke,« so zapi. sa:li; in se: »Gre za prvo politicno obracunavanje preko
represivnih aparatov z dolocenim politikom in stranko
v zgodovini Slovenije. Zoran je tudi prvi 8ovek, ki je
bi! osumljen tega kaznivega
dejanja.«
Stevanovic je zaradi nezakonitega pridrzanja ter nezakonitih hisnih preiskav
najavil takojsnje tozbe, ki
sledijo zdaj. ko je bil postoZoran Stevanovic je
pek zoper njega ustavljen.
preprican, da je bil
»S celotno re:!imsko torturo
med protesti 5. oktobra
je namrec utrpel enormno
pridrzan nezakonito, zato.
skodo. Celotno situacijo pa
napoveduje tozbe.
so prenasa:li tudi vsi mediji,
ki so izpostavili tudi njegov
:!e objavljeni na socialnih dom in dru:!ino. Treba bo
omrezjih, zato ni bilo pot- ugotoviti tudi-osebno odgorebe po preiskavi cesar koli, vomost vpletenih, ce ne prej.
sploh pa ne otroskih tablic po volitvah,« so se zapisali.

