Občina Bled
OBČINSKI SVET

11)
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št.
67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Seznanitev s poročilom o delovanju MIR za leto 2011.

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval vodja Medobčinskega
redarstva Boris Sodja.

Predlog SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom o delovanju MIR za leto
2011.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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UVOD ZA OBČINO BLED
Podlaga za obravnavo letnega poročila je 6. člen Zakona o občinskem redarstvu (ZORed),
ki govori o programu Varnosti. Občinski svet Občine Bled je potrdil in sprejel Občinski
program varnosti (OPV) konec leta 2009. Letno poročilo občinskega redarstva pa je
povzetek omenjenega OPV. Letos je pred vami že drugo letno poročilo.
V nadaljevanju 13. člen Sporazuma o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi skupnega MIR-1
pravi, da mora vodja MIR v sodelovanju z vodjem medobčinskega redarstva pripraviti letno
poročilo za preteklo let in ga mora do 28. 2. posredovati županoma ustanoviteljic skupnega
MIR-1. S poročilom se mora seznaniti tudi občinski svet ustanoviteljic skupnega organa.
Poročilo obsega dejavnost Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj, v
nadaljevanju MIR-1, po predpisih, ki so pravna podlaga za nadzor: Zakon o varnosti v
cestnem prometu v nadaljevanju ZVCP-1, Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o občinskem redarstvu (v nadaljevanju ZORed), Zakon o
varstvu javnega reda in miru (v nadaljevanju ZJRM-1) in občinski odloki. V Občini Bohinj se
največ uporablja občinski odlok in ne zakoni. V poročilu so predstavljene najbolj občutljive
teme in zadeve, ki jih je MIR-1 obravnaval v letu 2011 in podani predlogi ter sugestije za delo
v letu 2012.
V poročilu niso prikazane vse statistične obdelave zadev, ker bi to razvrednotilo že tako
preobsežno poročilo. Posebno ni poročila po vpisniku ZP-1.

USTANOVITEV SKUPNEGA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MIR-1

S 1. 10. 2009 je bil ustanovljen skupni organ MIR-1 ter pričel z delovanjem za obe občini
skupaj. Sedež je na Občini Bled, Cesti svobode 13. Podpisani in sprejeti so bili vsi akti, v
skladu s sprejetim odlokm. Najprej so se na skupni MIR-1 prenesli vsi zaposleni občinski
redarji iz Občin Bled in Bohinj.
Objavljen je bil javni natečaj za inšpektorja in vodjo MIR-1. Postopek do konca leta ni bil
zaključen.
Na področju medobčinskega redarstva so se izvedle naslednje naloge:
-

-

Poenotenje sistema dela v prekrškovnih postopkih, poudarek na vhodni in izhodni
pošti,
Poenotenje programov in prehod na enotne letne vzdrževalne pogodbe, tako za
magno kartico, mobitele itd,
Po opravljenem posnetku stanja v Bohinju, priprava ukrepov za saniranje in
izboljšanje stanja na prodočju dela redarjev na terenu in pravilno vodenje
prekrškovnih postopkov,
enotni prekrškovni obrazci, ki jih je okrog 40
pripravili so se skupni načrti dela,
izvedla so se usposabljanja redarjev glede enotnega izvajanja nalog s strani OR,
Usposabljanja na področjih, kjer so redarji to potrebovali. Usposabljanja so bila
znotraj redarstva in pri različnih izvajalcih. Zakon o javnih uslužbencih predvideva,
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-

-

da bi delodajalec vsakemu zaposneemu zagotovil vsaj pet dni uposabljanj na
področjih, ki jih potrebuje pri svojem delu..
Vzpostavitev finančnega poslovanja, izterjave,
Dostopanje do evidenc, ki jih uporabljajo OR pri svojem delu,
Usposabljanje na področju nove prometne zakonodaje, saj so se s 1.7. 2011 začeli
uporabljati trije novi zakoni na področju prometa, ki dajejo pooblastila občinskemu
redarju,
Priprava programa za obdelavo prekrškov po novi zakonodaji,
Priprava novih obrazcov za delo na terenu (odredbe)

Poslali smo zahtevek za refundacijo stroškov v skladu z 26. Členom ZFO. Zaradi
finančnega stanja v Sloveniji, je bil izplačan v dveh delih. Prvi del 2011 drugi del takoj
januarja 2012.
OBČINA/LETO
BLED 2010
BOHINJ / 2010

Prijavljeni stroški na
SLVR v €
119,610,87
66,109,70
185. 720,57

SKUPNI
STROŠKI MIR-1
/
/
219.663,16

Prikaz sofinanciranja odhodkov občinskega proračuna Občine Bled in Bohinj, za
financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave za leto 20110 s
strani SLVR v višini 50% uvejavljenih stroškov:
OBČINA/LETO

BLED 2010
BOHINJ / 2010
SKUPAJPOVRAČILO
SLVR

SKUPAJ
POVRAČILO SLVR
V „€“
59.805,43
33.054,85
92. 860,28

DO 30. 6.
2011
16.121,40
9.916,46

31. 1. 2012

43.684,04
23.138,38

MEDOBČINSKO REDARSTVO ZNOTRAJ MIR-1 ZA OBMOČJE OBČINE BLED:
V letu 2011 je MIR-1 deloval v polnem obsegu. Občina je imela prvič po dolgih letih
zadovoljivo pokrito kadrovsko zasedbo na področju občinskega redarstva. Redno so bili
zaposleni trije redarji za območje Bleda, dva za območje Bohinja. Za čas turistične sezone
pa nismo mogli zaposliti nobenega OR, ker le teh ni na trgu delove sile. OR, ki je delal za čas
sezone v Bohinju leta 2009 se je zaposlil drugje. Problem je, da mora imeti priznan NPK in
opravljeno usposabljanje na PA v Tacnu. Vodja medobčinskega redarstva MIR-1, ki je
pokrival tudi vodenje MIR-1 v celoti in opravljal tudi inšekcijske zadev iz področja turistične
takse. Polno pa je začela delovati oseba, ki skrbi za prekrškove zadeve (vodenje in
odločanje v prekrškovnih postopkih). Z delom v administraciji pa je jeseni leta 201 prenehala
delati oseba, ki je več kot 10 let opravljala administrativno tehnična dela na redarstvu po
potrebi. Še vedno pa v MIR-1 ni zaposlen vodja in inšpektor. Javni natečaj je bil opravljen,
kandidat pa še ni bil izbran, kar pa naj bi se uredilo v začetku leta 2012.
V letu 2011 se je zopet pokazalo, da bi morali imeti za delo na terenu zaposlenih šest
občinskih redarajev. Do težav prihaja pri nadomeščanju koriščenja letnih dopustov, bolniških
odsotnosti in poleti, ko sta tako Bohinj kot Bled preobremenjena z delom. Zato bi bilo zelo
priporočljivo, če bi bilo znotraj MIR-a zaposlenih 6 občinskih redarjev, saj bi dodatni šesti OR
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lahko nadomeščal dopuste, bolniške odsotnosti in poleti v času letne sezone opravljal naloge
v Bohinju. Do težav prihaja v Bohinju, ker sta zaposlena samo dva OR in v letni sezoni ne
zmoreta opraviti vsega dela, ki bi ga bilo potrebno opraviti. Vsaka občina skrbi za svoje
redarje, zato so kombinacije z menjavo redarjev zlasti v času letne sezone nemogoče. Šesti
redar bi za vsako občino predstavljal strošek 50:50. Od tega bi vsaka občina dobila
povrnjenih 25% stroškov plače in opreme od SLVR. Strošek OR za eno leto je približno
17.500,00 € za osebni dohodek in cca. 4000,00€ materialnih stroškov (uniforma, oprema, itd)
kar pomeni, da je skupni strošek 21.500,00€. 50% teh stroškov krije SLVR in občinama bi
ostalo vsaki po 5. 375,00€ stroškov.
V izogib previsokim stroškom v letu 2012, smo že v letu 2011 postopoma začeli z nabavo
nove uniforme, ki je predpisana s pravilnikom in mora biti zamenjana do 28. 7. 2012.
Polovico stroškov te opreme povrne država, ker podpira delovanje skupnih organov.
Večjih pritožb na delo občinskih redarjev ni bilo. Pritožbe so se nanašale predvsem na
nepoznavanje pristojnosti in pooblastil OR. Kršitelje je v začetku poletja začelo motiti, da jih
sedaj občinski redar lahko ustavi, ko osebno zazna kršitev predpisov, določenih v ZPrCP, na
občinskih in državnih cestah znotraj naselij in občinskih cestah zunaj naselij. Pred sprejetjem
nove cestne zakonodaje so to lahko izvajali samo v coni za pešce in umirjenega prometa.
Imeli smo en fizični napada na na OR s strani tujca, ter več verbalnih napadov na občinske
redarje. Vse zadeve smo prijavili na PP Bled, vsi kršitelji pa so bili obravnavani v
prekrškovnih postopkih s strani PP Bled.
Redarji so opravljali nadzorno službo po naseljih Bled, Bohinjska Bela, Ribno, Koritno, Zasip,
Kupljenik. Nadzor so opravljali po razporedu dela in po potrebi (klici občanov). V letu 2011
smo na dežurno številko prejeli 920 klicev občanov, v letu 2010 pa 895 klicev.
Nadzor nad zapuščenimi in neregistriranimi vozili: V letu 2011 je bilo izdanih 7 odredb za
odstranitev zapuščenih vozil, v letu 2010 pa so bile take odredbe 4. Vsa vozila so lastniki
sami odstranili, zato nismo porabili nikakršnih sredstev za odvoze.
Število
odredb

Odredbe za odvoz
zapuščenih vozil
2010
2011

4
7

Odstranili sami
4
7

Odstranila
občina
0
0

Pridobili smo tudi ustrezno podjetje za odvoz zapuščenih vozil. Vozila so bila odpeljana kot
stara bremena na odjemno mesto v Mony Lesce. Razgradnjo plačuje država, zadeva pa se
zmanjšuje, saj občinski redarji dosledno nadzorujejo javne prometne površine tako v centru
Bleda kot tudi v ostalih naseljih.
Uredili smo tudi deponijo, kjer je prostor za štiri vozila v zbirnem centru, ki jih moramo v
skaldu s ZPrCP hraniti 90 dni. Sklenjena pa je tudi pogodba za odvoz vozil s pajkom, cena
odvoza pa znaša 60€.
Najbolj pogoste naloge pri izvajanju občinskega redarstva:
-

dajanje informacij gostom na terenu;
nadzor prometa v skladu s 15. členom Zakona o pravilih cestnega prometa ZPrCP,
od 1.7.2011 dalje;
Nadzor prometa v skladu s Zakonom o cestah ZCes-1 od 1.7.2011dalje;
nadzor po občinskih odlokih;
nadzor nad izvajalci prometnega režima in turističnega vlakca;
vodenje postopkov po ZP-1;
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-

sodelovanje pri pripravi, izvedbi in pomoči pri izvedbi večjih prireditev na Bledu
vendar samo v skladu z ZPrCP, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti;
nadzor nad zapuščenimi vozili, vodenje postopkov (ugotavljanje lastnikov in odvozi);
Zakon o varstvu javnega reda in miru, črno kampiranje, beračenje,
varovanje občinskega premoženja
skrb za službena vozila (štiri osebna vozila, dva motorja),
dela in naloge za občinsko upravo (razvoz pošte, pridobivanje informacij s terena za
posamezne oddelke);
obveščanje odgovornih v občinski upravi na pomanjkljivosti na terenu na področjih, ki
spadajo v pristojnost občine;
opozarjanje občanov na nepravilnosti in odpravo le teh;

Razmere na področju mirujočega prometa se izboljšujejo, saj so vozniki postali vedno bolj
disciplinirani in upoštevajo cestna pravila ter uporabljajo parkirišča (ki pa jih seveda za tak
turistični kraj ni na voljo v zadostnem številu), kar se predvsem vidi ob večjih prireditvah in ob
lepem vremenu. Zelo razveseljivo je, da je občina pri OŠ Bled zgradila novo parkirišče, ki bo
v letni sezoni razbremenila center Bleda.V letu 2011 se je obisk Bleda močno povečal, kar se
je odražalo tudi pri težavah z zagotavljanjem zadostnega števila parkirnih mest v letni sezoni
in pretočnosti prometa ob prihodu in odhodu vozil z Bleda. Občinski redarji so aktivno
sodelovali s policisti PP Bled pri zagotavljanju pretočnosti prometa. Povezava preko sistema
»TETRA« med PP Bled in občinskim redarstvom se je izkazala za zelo učinkovito in dobro
rešitev tudi za zagotavljanje večje promene varnosti.
Še vedno pa stanje na področju spoštovanja prometne signalizacije, uporabi mobitela med
vožnjo, varnostnega pasu, ipd. še vedno ni najboljše. K doslednejšemu spoštovanju pravil in
postopnem urejanju razmer je pripomogla tudi prisotnost občinskega redarja na terenu v
zadnjih 16 letih.
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Obravnava prekrškov iz področja nepravilnega parkiranja
Po ZVCP-1 in ZPrCP
S 1.7.2011 smo morali začeti uporabljati nov Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
Uradni list RS, Št. 109/10.

Globe €

Izterjava €

Skupaj €

2007

56.158

18.000

74.158

2008

36.650

16. 310

52.960

2009

66.344

15.753

82.097

2010

72.000

28.000

2011

78.372,50

radar

25.000

115.000

19.910,00

98.282,50

2011- 78.372,50€ globe + radar 19.910,00€ = 98.282,50€, globe z radarjem, 18.859,98€
odprtih terjatev.
V okviru kadrovskih in časovnih možnosti smo v jutranjih urah nadzirali promet pri prihodu
otrok v šolo. Delali smo na vseh treh šolah izmenično. Poudarek je bil na prihodu otrok v šolo
z avtubusi, peš oz. ko jih pripeljejo starši. To smo izvajali v skladu s smernicami SPV in
potrebami posameznih šol.

Tabela izdanih obvestil o prekršku, plačanih in izterjanih glob, ter dugi postopki.

leto

Vpis. Izdan Firme Plača
obv ih PN
no

Ni
lastnka

2007
2008

3468 2266 52
2468 1541 238

1665 169
1228 492

Ustav. Opomi Opozo ZS Ugo
Ni Znesek
postopk
n
rjen
V
v.
izda
a
60
0
151
6
270 1202 70.443€
111
0
171
1
107 929 52.960€

2009

4388 2894 97

2414 552

87

2010

4382 3528

2011

2727 2339

1875

Vir: Mir-1

102

0

575

1

187 859 82.097€

118

412

65

206

115.000€

91

315

79

130

98.282,50
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Vir: MIR-1
Iz priložene tabele je razvidno, da so občinski redarji v letu 2011 zabeležili 2376(1768 SLO,
608 tujcev) pekrškov na terenu in 359 prekrškov z radarjem. Izdali so 2190 PN in 149 PN za
radar. Izrekli so 315 pisnih opozoril kršiteljem na kraju prekrška na terenu.
SAMODEJNA MERILNA NAPRAVA, KI SLIKOVNO DOKUMENTIRA PREKRŠEKRADAR:
Občina Bled je v jeseni 2011 zopet odobrila opravljanje hitrosti meritev na Bledu. V
rebalansu je bilo zagotovljnenih 3000€.
Samodejno merilno napravo smo imeli v najemu deset (10) delovnih dni med oktobrom in
decembrom 2011. Imeli smo tudi ugodne vremenske razmere, saj do konca decembra
snežnih padavin ni bilo. Pri meritvah poskušamo upoštevati efekt nadzora, ki se meri v
razdaljah in časovno:
•
•
•

DISTANČNI EFEKT: 0,5 km pred točko nadzora in 1,6 do 3,5 km za točko nadzora,
ČASOVNI EFEKT: od enega do devet tednov,
Efekt se povečuje s časovnim podaljševanjem nadzora.

Z namenom preprečevanja podvajanja meritev, je bil plan dela meritev usklajen s PP Bled.
Dorečene pa so bile tudi lokacije meritev in narejen slikovni načrt postavitev za vsako
lokacijo posebej. Če na posamezni lokaciji niso izpolnjeni pogoji za meritve hitrosti,kot je to
predisano na sliki, se tam meritve tisti dan ne opravljajo. Občinsko upravo smo obvestili o
dveh pomankljivih postavitvah prometne signalizacije, zato na teh območjih nismo izvajali
meritev hitrosti.
Tako kot leta 2010, tudi v letu 2011 nismo imeli nobenih resnih groženj ali drugih napadov na
delo občinskih redarjev, kadar so opravljali meritve. Tudi globe so povečini plačane zelo
ažurno. Nekaj težav je pri kršiteljih, ki dobijo kazenske točke. Imeli smo dva manjša
problema na Prešernovi cesti pri GD Bled, kjer je poveljnik GD dvakrat poklical PP Bled, da
ne morejo z gasilskim vozilom na intervencijo, ker je tam postavljen radar občinskega
redarstva. To se je izkazalo za neresnico, saj intervencije ni bilo, v vozilu pa je stalno
prisoten občinski redar, ki bi vozilo lahko v nekaj sekundah umaknil. Drugi neljubi dogodek
pa je bil na Koritenski cesti, pred Alpskimi bloki. Pripomba je bila, da je ob izvajanju meritev
vozilo parkirano na pločniku. Tudi to ni bilo res, saj na tistem delu pločnika ni, vozilo-radar pa
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je od roba vozišča umaknjen več kot 1 m, tako da pešci niso ovirani. Eden od občanov pa
nas je zaprosil, naj ne opravljamo več meritev izpred njegovega objekta, saj so ga
someščani začeli postrani gledati in mu razlagati, da to ni dobro, saj morajo oni zaradi
radarja voziti po predpisih.
SLIKA : KAZALNIKI ZA HITROST PO REGIJAH V SLOVENIJI IN KATEGORIJAH CESTE
(dnevni čas, marec 2009)

Vir: Agencija za varnost prometa

Število merilnikov hitrosti v policiji: 226
Število merilnikov hitrosti pri redarstvu: 8 (tu so všteti samo lastni, ne pa tudi tisti, ki jih
redarstva najemajo). V letu 2011 je bilo v Sloveniji približno 40 občin, v katerih so občinska
redarstva izvajala meritve hitrosti.
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SKUPNA TABELA: Število dni meritev in število opravljenih meritev MIR-1:
2010

2010-BOHINJ
2010-BLED
2010-BLEDBOHINJ
2011- BLED

ŠTEVILO DNI
MERITEV

ŠTEVILO
MERITEV
HITROSTI

11
11
11

60
117
177

10

123

SKUPNA TABELA: ZA POSAMETNA LETA-ŠTEVILO MERJENIH VOZIL IN ŠTEVILO
PREKORAČITEV IZMERJENIH VOZIL
2010

MERJENA T
V
495
815
1310

MERJENA OV

1010 - BOHINJ
6282
2010 - BLED
19592
2010 BLED25874
BOHINJ
2011 BLED
174
10329
TV-TOVORNA VOZILA, OV-OSEBNA VOZILA

106

IZMERJENA
OV
471
839
1310

IZMERJENA
TV
36
24
60

373

4

POROČILO O DELU OBČINSKEGA REDARSTVA ZA LETO 2010

VIR: MIR-1-2011
ZAKLJUČEK:
Iz tabele, kjer so vpisane povprečne hitrosti izmerjenih vozil, je razvidno, da so povprečne
hitrosti znotraj naselja še vedno previsoke, saj znaša poprečna hitrost znotraj naselja, kjer je
hitrost omejena na 50 km/h - 58,74 km/h.
Podali smo dva obdolžilna predloga za prepoved vožnje motornega vozila ter pet predlogov
pristojnemu organu zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja.
Eden bistvenih namenov opravljanja meritev hitrosti je zmanjševanje števila kršitev. Potrebno
se je zavedati, da je vedno skoraj 80% prometnih nesreč povezanih s prekoračitvijo hitrosti.
Če zmanjšamo povprečno hitrost samo za en kilometer na uro, pomeni to 2-7% manj telesno
poškodovanih v prometnih nesrečah. Vsako življenje, ki ga bomo ohranili z takimi ukrepi, bo
prihranil veliko denarja in gorja svojcem. V Evropski uniji zadnje leta govorijo, da je prevelika
hitrost eden od »UBIJALCEV«.

OSTALI PREDPISI:
1. Opravili smo 27 ogledov previsokih živih mej in vej, ki segajo v ceste. Na opozorilo (ustno
ali pisno) so lastniki le te znižali, v nekaterih primerih pa tega niso storili. Od tu naprej pa
občinski redar nima pristojnosti in bi moral zadevo prevzeti občinski inšpektor za ceste, ki ga
znotraj MIR-1 še ni. Od 1. 7. 2011 pa velja nov Zakon o cestah, ki razširja pristojnost
nadzora na občinskega redarja in občinskega inšpektorja.
2. Izvajal se je nadzor nad nedovoljenim plakatiranjem. Občina še zmeraj ni izdala soglasja
za postavitev oglasnih tabel po KS, ki so zaprosile za izdajo dovoljenj. Največje število
kršitev se zazna po vaseh, kjer se domačini še zmeraj poslužujejo krajevnih navad pri
plakatiranju. Na urejenih plakatnih mestih, kjer izvajata pogodbeno nameščanje plakatov
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Cifra d.o.o in Amicus, do težav ne prihaja. Občinski redarji sproti odstranjujejo nepravilo
nameščene plakate.
3. Nadzor nad parkirišči in plačevanjem parkirnine je stalna naloga redarjev. Problem še
vedno predstavljajo seminarji, ki se organizirajo na Bledu, saj imajo organizatorji, ki ne
poskrbijo za rezervacijo in plačilo parkirišč za slušatelje, težave. Najbolj pereče območje je
na Cankarjevi cesti (Kompas-Golf Hotel), kjer je število parkirišč, kadar organizirajo
kongrese, seminarje in podobno, občutno premalo, na Cankarjevi cesti pa je včasih mogoč
samo enosmerni promet. Občina je z odlokom uredila, da organizator lahko najame
parkirišča in plača odškodnino za tisti dan. Klju temu pa opažamo, da se stanje vseeno
izboljšuje, saj hoteli že vnaprej rezervirajo parkirišča, seveda če so le-ta na razpolago. Vse
zadeve usklajujemo na redarstvu tudi v sodelovanju s Turizmom Bled. V letni sezoni smo
opravili tri poostrene nadzore nad plačevanje parkirnine, vedar je bilo na parkiriščih v centru
Bleda dnevno samo od 5-7 kršiteljev, ki niso plačali parkirnine.Kot zelo dober se je izkazal
tudi nakup menjalca denarja, ki je postavljen pri Festivalni dvorani na Bledu. Drugi menjalec
denarja naj bi bil postavljen spomladi 2012 pri športni dvorani.
4. Nadzor nad črnim kampiranjem: Novi ZVJRM-1 je uredil to področje in občina Bled je
konec leta 2009 sprejela OPV, zato so OR lahko nadzirali kršitve. Tudi Združenje kampov
Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije nas je zaprosilo za zagotavljanje reda na tem
področju. Ugotavljajo, da gre vse preveč vozil mimo kampov. Črno kampiranje smo nadzirali
v okviru kardovskih, predvsem pa po časovnih zmožnostih. En sam OR zelo teško opravlja
nadzor v juranjih urah (05:00-07:00). Nekaj akcij smo izvedli tudi s policisti PP Bled. Izvedli
smo 148 ukrepov, večinoma zoper tujce. V 12 primerih smo zasegli dokumente za
zagotovitev izvršitve po 201. Členu ZP-1. Štirje kršitelji tega niso poravnali in so zapustili
Slovenijo, dokumente pa pustili pri nas. Postopek vodimo v skladu z ZP-1. Pri nadzoru nam
pomaga tudi Ribiška družina Bled, saj čuvaji pokličejo, ko opazijo bivalnike ob Savi, ravno
tako pokličejo občani, ko opazijo bivalnike na njihovih zemljiščih. Veliko kampistov pa OR
napotijo tudi direktno v Camp Bled.
5. Opravljal se je nadzor nad črnimi odlagališči. Z Infrastrukturo Bled d.o.o. in Občino smo
sodelovali pri sanaciji. Sodelovali smo tudi pri vseslovenski akciji očistimo Slovenijo.
Pridobivali smo informacije o lokacijah črnih odlagališč. Vedno težje je odkrivati storilce
prekrškov, saj v odpadkih ne puščajo sporočil oz. naslovov, ostali kršitelji pa so odpadke
pospravili. Kjer smo kršitelje dobili, smo zagotovili, da so odpadke tudi pospravili. Nadzirali
smo sanitarne otoke, kdo in kaj se odlaga v zbirne posode. Zaznali smo nekaj primerov, ko
druge osebe pripeljejo odpadke v kontejnerje na parkiriščih pod Hotelom Krim in pri javnem
WC. Najbolj pereč problem je še zmerom pri pri Vezeninah in to ponavadi ob sobotah in
nedeljah popoldan.
6. Spomladi 2011 smo izvedli akcijo kastracije in sterilizacije prosto živečih mačk. Pravna
podlaga za to je določena v Zakonu o varstvu živali in njemu podrejenimi pravilniki. Občina
Jesenice to dela že dve leti in je pri tem tudi zelo uspešna. Občina Bled je zagotovila
sredstva, nalogo pa je s pomočjo občinskega redarstva izvedel koncesionar Pirc ter
ambulanata za male živali Zlata iz Lesc. Datum akcije smo objavili na spletni strani Občine
Bled in v blejskih novicah. V letu 2012 bomo s tovrstno akcijo nadaljevali.
Ugotovili smo, da prihaja do največjih problemov na obrobjih vasi, kjer nevestni lastniki
puščajo mačke, znotraj naseij so se zadeve dokaj umirile. Med letom OR opravijo več
ogledov domnevno zapuščenih prosto živečih mačk.
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Nadzor nad psi: Zakon o zaščiti živali tudi na tem področju nalaga občinam določene
obveznosti, saj morajo občine imeti najete prostore za pse. V Občini Bled je registriranih
okoli 1150 psov, za vsakih 800 psov pa mora občina najeti en boks v zavetišču. Občinski
redraji so izrekli dve globi in 16 opozoril zaradi, opravljalnja potreb psov na Bledu. Lastniki so
počistili izrebke za njimi. Treba je vedeti, da če je v občini registriranih okoli 1150 psov in naj
bi vsak pes v povprečju na dan opravil za 15 dkg velike potrebe to pomeni, da je na dan za
172,50 kg pasjih iztrebkov, na leto pa 62.962,00 kg. Na pasa torej pride v povprečju 54,57
kg. In če sklepamo, da več kot 70% tega ostane v naravnem ali bivalnem okolju se je
potrebno resno zamisliti v kako zdravem okolju živijo naši občani. Zato bomo v občinskem
redarstvu še povečali nadzor nad temi kršitvami.
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JAVNI RED IN MIR:
V okviru pristojnosti smo tekom dneva in v večernih urah skrbeli za varnost občanov in
občinskega premoženja, kot so parki, obala jezera, Riklijev park, Grajsko kopališče itd.
Izvaljali smo tudi nadzor nad okolico osnovne šole, vrtca, športnega štadiona, ter nadzorovali
zadrževanje brezdomcev na avtobusni postaji (pri Unionu, v parku). Ker je v večernih urah
najbolj živahno v bližini TPC Bled, območje od Stopoteke do Gorenjske banke, je tam
posledično mogoče zaznati več kršitev JRM. Sem spada tudi posedanje in popivanje po
pletnah, zadrževanje v grajskem kopališču in na igralih Riklijevega parka ter v temnih delih
športne dvorane. Tudi uslužbenci Infrastrukture Bled večkrat pokličejo občinskega redarja,
saj nekateri posamezniki žal ne spoštujejo reda na igrišču.
Vandalizem se pojavlja predvsem na komunalni infrastukturi (klopi, koši, prometna
signalizacija, pavilijon v Riklijevem parku, javna razsvetljava, javni wc). Ponoči se je
vandalizem nekoliko zmanjšal, saj občina že nekaj let ponoči najame varnostno službo za
varovanje teh objektov. Plan dela varovanja je usklajen z delovanjem občinskega redarstva.
Nekateri brezdomci bivajo v zaprtih prostorih Vezenin, čez dan pa se zadržujejo predvsem
na avtobusni postaji Union in pred trgovino Mercator, v poletnem času pa tudi v parku pri
občini Bled.
PRIREDITVE:
Sodelovali smo skoraj pri vseh večjih prireditvah, posebno pri tistih, ki se odvijajo na javnih
cestah. Z organizatorji sodelujemo že pri pripravi varnostnih načrtov, ter nato pri sami
izvedbi. Center Bleda je zaradi svoje specifične lege zelo problematičen pri izvedbi prireditev.
Okrog jezera imamo dve državni cesti, ki jih ne smemo zapirati za daljši čas (predvsem
Cesta svobode od križišča z Ljubljansko do Pristave). Na obravnavah je vodja redarstva ščitil
in zagovarjal interese občine in občanov. OR so izvajali naloge, za katere so pristojni po
ZPrCP in občinskih odlokih, nikoli pa niso opravljali nalog za organizatorje. Večji poudarek je
samo na prireditvah, ki jih organizira Občina Bled ali LTO Bled. Največ dela in priprav smo
imeli s svetovnim prevnstvom v veslanju, ki je potekalo konec avgusta in v začetku
septembra.
Ponovno so se pokazale težave, kadar se neka prireditev v našem kraju dogaja daljše
časovno obdobje. Zato se je potrebno zahvaliti občinskim redarjem, ki so zavzeto in vestno
opravljali svoje delo v času priprav na svetovno prvenstvo in med samo izvedbo tekmovanja.
Zelo odmevna prireditev je tudi Nočna 10Ka , saj ima že okrog 1200 obiskovalcev, prav tako
tudi Blejski dnevi, Triatlon in Polovični Iron men. Vse te prireditve se odvijajo med vikendi.
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Pohvaliti je treba zelo dobro sodelovanje s Turizmom Bled in s Policijsko postajo Bled že v
predhodnih pripravah na prireditve. Pri organizaciji večjih državnih prireditev, ki se odvijajo
na Bledu, se organizatorji obrnejo na občinsko redarstvo po nasvete ali pomoč pri določenih
nalogah. To so predvsem razni sprejemi ambasad, dogodki, ki jih organizira IEDC ipd. Pri
vseh teh prireditvah se ponovno pokaže pomankanje parkirnih prostorov. Vse večje
prireditve v centru Bleda uporabljajo parkirišča na Seliški cesti (najem travnikov).
Trenutnotak način rešuje problematiko parkiranja. Tudi blejski dnevi so bili v letu 2011
drugače organizirani, saj so se parkirišča pri TVD sprostila, ker je bilo malo stojničarjev.
Do težav prihaja samo v primerih, kadar prireditelji ne želijo upoštevati priporočil LTO ali
redarstva, občina pa nima ustreznega mehanizma, kako bi to lahko preprečila. V takih
primerih pa lahko pride do težav v zvezi s parkiranjem.
8. OSTALO: V času turistične sezone se izvaja povečana kontrola okoli jezera, uporaba
jezerske obale, parkiranje, pretočnost prometa. Novi plovni odlok ne prepoveduje uporabe
jezerske obale in ne predpisuje sankcij za kršitelje.

PREKRŠKOVNI POSTOPKI PO ZP-1
V letu 2011 smo še zmerom prioritetno reševali zadeve iz preteklih let, da ne bi prišlo do
zastaranj. Nekako do sredi leta 2012 se bo prešlo na tekoče polovanje, če ne bo prišlo do
kakšnih kadrovskih zapletov. Začele pa so se obravnavati zadeve iz področja hitrosti in
začeli so se pošiljati predlogi za uvedbo uklonilnega zapora. Zoper nobenega od kršiteljev
tega ukrepa ni bilo potrebno izvršiti, saj so vsi naknadno plačali globo.
TABELA: Število podanih ZSV in ugovorov v letu 2009, 2010 in 2011

Bohinj

ZAVRŽENJE
UGOVORA
Bled
Bohinj

ODLOČBA O
PREKRŠKU
Bled Bohinj

REŠENE
ZADEVE
Bled
Bohinj

3

0

23

1

21

0

70

0

105

53

Hitrost
skupaj

91

24

172

27

317

58

147
394

117

19

25
44

127

102
229

253

143
396

UGOVORI

ZSV

Bled

Bohinj

Bled

2009

182

32

2010

148

2011
247
SKUPAJ

17
134

Posredovano je bilo 39 zadev na pristojno sodišče v reševanje.
Vir:Prekrškovni postopki MIR-1
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Vir: Prekrškovni postopki MIR-1
Iz tabele je razvidno, da je prekrškovni organ izdal 127 odločb o prekršku, 17 sklepov, 59
sklepov PN za sodno takso, 135 drugih dokumentov (poizvedbe, dopolnitve, preverke), 116
ustavitev postopkov, 91 opominov. V reševanje je prejel 79 zahtev za sodno varstvo (ZSV) in
130 ugovorov, skupaj novih zadev 209. Podanih je bilo 11 predlogov za uklonilni zapor,
sodišču je bilo posredovanih 31 zadev. 162 zahtev za kazenske točke (KT) je bilo poslanih
na pristojno ministrstvo. V izterjavo je bilo odstopljenih 634 zadev, izterjanih pa je bilo 330
zadev.

DELO VODJE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA
Naloge vodje medobčinskega redarstva so organizacija, vodenje medobčinskega redarstva(
v nadaljevanju vodja redarjev), skrb za izobraževanje redarjev (z novimi predpisi, načinom
dela, programske opreme itd), razporejanje dela redarjev, dežurnih redarjev v letni pisarni
(vseh skupaj 9 oseb), sodelovanje s KS, kjer so izrazili potrebo, hoteli in drugimi
organizacijami na območju občine Bled.
Vodja redarjev sodeluje tudi pri pripravi varnostnih načrtov s področja JRM in prometa za
različne prireditve, ki so bile na Bledu v letu 2011. Sodeluje na obravnavah na UE, kjer se
zagovarjajo stališča občine Bled pri zagotavljanju javnega reda in miru in varnosti v cestnem
prometu in podobno.
V letu 2011 so 1. 7. 2011 začeli veljati štirje novi cestni zakoni. Trije so neposredno posegli
na področje dela občinskih redarjev. Nove zakone je bilo potrebno vnesti v program za
obdelavo prekrškov, pripraviti nove obrazce (PN, odredbe itd). Pripravili smo tudi lastna
izobraževanja za OR ter izobraževanja pri stokovnih inštitucijah. Vsi redarji so se tega
udeležili, tako, da so se dobro pripravili na začetek uporabe nove zakonodaje.
Ena od nalog vodje je tudi skrb za nemoteno delovanje programske opreme in ostale opreme
za delo redarjev (program za idelovanje plačilnih nalogov, qutek, zveze, službena vozila) ter

111

POROČILO O DELU OBČINSKEGA REDARSTVA ZA LETO 2010
skrb za zagotavljanje opreme, obleke in ostalih sredstev, ki jih redarji potrebujejo za delo.
Ena od nalog vodje je tudi stalno delo z občinskimi redarji, reševanje konkretnih problemov v
službi in na terenu. Vodja sodeluje tudi pri pripravi skupnih akcij s PP Bled in samostojnih
akcij v okviru nacionalnega programa prometne varnosti v Sloveniji.
Vodja redarstva sodeluje tudi v sosvetu za varnost občanov ter v svetu zavetišča za
zapuščene živali (tudi za Občini Radovljica in Bohinj). Potrebno bo popraviti odlok, ki ureja
delovanje sosveta, da bo vodja redarstva tudi član komisije.
Vodja redarstva je zadolžen za pripravo proračuna, polletnega poročila, zaključnega računa
za naslednje postavke. Občinsko redarstvo 1.3.12, 1.3.11. Prometni režim, šole in vrtci.
1.3.14 postavka SPV Bled, za nabavo službenih vozil, za parkirni sistem, parkirne ure. Kot
vodja posledično iz prihodkov glob in parkirnin za približno 350.000€ prihodkov. Skrbi pa tudi
za primerno porabo na strani odhodkov. Omenjena sredstva zadostujeo za pokritje vseh
izdatkov iz omenjenih postavk, razen nabave službenih vozil. Tudi v primeru, če bi zraven
dodali še plače občinskih redarjev, bi navedena sredstva zadostovala. Vodja sodeluje tudi s
strokovnimi službami obeh občin, predvsem na področju financ in priprave poročil za
refundacijo stroškov s SLVR.
Sodeluje z obema županoma in direktorjema občinskih uprav, kjer tudi dobi konkretne
predloge in sugestije za delo na terenu.
Delovanje vodje redarstva na državni ravni: Kot vodja redarstva sodelujem v Združenju
občinskih redarjev Slovenije, kjer opravljam funkcijo predsednika. Sodelujem s pristojnimi
ministrstvi, SLVR, MNZ, Centrom vlade za informatiko, inšpekcijskimi službami itd, saj z njimi
sodelujemo predvsem pri razvoju občinskega redarstva, pristojnostih redarjev, pri urejanju
pooblastil in podobno. Vse ta znanstva in znanja, ki jih pridobi vodja na teh sestankih in
srečanjih, so zelo koristna za delovanje občine in redarstva, predvsem sedaj, ko je začel
delovati skupni organ MIR-1.

Vodenje SPV-ja kot tajnik
Opravljam tajniška dela za skupni SPV Bled in Gorje.Predsednik je Dušan Žnidaršič.
Izvajamo program, ki ga sprejme SPV, kot so različna tekmovanja ter razne akcije v
sodelovanju s policijo. Izpeljali smo tudi akcije “ Kaj veš o prometu”,” Zaprimo ceste”, “Ulice
otrokom”, “Jumicar” itd. Občinski redarji redno sodelujejo pri izvajanju akcij SPV, s
poudarkom predvsem na jutranjem prihodu otrok v šolo.
SODELOVAJE Z DRUGIMI ORGANI:
Medobčisko redarstvo vzorno sodeluje z državnimi organi (UE Radovljica, inšpekcijami in
policijo) do stopnje, kjer lahko oni še posegajo v občinsko pristojnost. Država vedno bolj
postavlja meje pri nadzoru posameznih služb. Občina ima iz leta v leto večje pristojnosti pri
nadzoru, tako s strani inšpekcij kot s strani občinskih redarjev. Vendar pa inšpektorja še
vedno nimamo in zato prihaja do težav pri nadzoru določenih predpisov. Turistično takso
smo deloma uredili z inšpekcijskimi nadzori, tako da se stanje izboljšuje.
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SODELOVANJE S PP BLED
V sklopu izvajanja Občinskega programa varosti Bled (OPV) so OR opravljali dela in naloge
skupaj s policisti PP. V sredini leta 2011 je vodenje PP Bled prevzel nov komandir. Komandir
PP Bled in vodja medobčinskega redarstva sta uskladila plan dela, ker pa je bila to nova
oblika dela, je prihajalo do manjših težav in zapletov, ki pa smo sproti skupaj reševali. Pri tem
je pomebmo predvsem to, da so se zadeve začele odvijati v pravo smer in da sta obe strani
pokazali voljo in željo po sodelovanju. Občinski redarji so se predvsem učili postopkov pri
zaznavi prekrškov po JRM, ustavljanje vozil pri nadzoru prometa itd. To področje bomo
skušali v letu 2012 še nadgraditi.
Problemi in kadrovske rešitve
V letu 2011 se je zopet pokazalo, da bi morali imeti za delo na terenu zaposlenih šest
občinskih redarajev. Največ problemov je pri nadomeščanju koriščenja letnih dopustov,
bolniških odsotnosti in poleti, ko sta tako Bohinj kot Bled preobremenjena z delom. Zato bi
bilo zelo priporočljivo, če bi bilo znotraj MIR-a zaposlenih 6 občinskih redarjev. Dodatni šesti
OR bi lahko nadomeščal dopuste, bolniške odsotnosti ter poleti v času letne sezone opravljal
naloge v Bohinju, ko je povečan obseg dela. Do težav prihaja v Bohinju, ker sta zaposlena
samo dva OR in v letni sezoni ne zmoreta opraviti vsega dela, ki bi ga bilo potrebno opraviti.
Vsaka občina skrbi za svoje redarje, zato so kombinacije z imenjavo redarjev predvsem v
času letne sezone popolnoma nemogoče. Šesti redar bi za vsako občino predstavljal strošek
50:50. Od tega bi vsaka občina dobila povrnjenih 25% stroškov plače in opreme od SLVR.
Strošek OR za eno leto je približno 17.500,00 € za osebni dohodek in cca. 4000,00€
materijalnih stroškov (uniforma, oprema, itd). To prestavlja skupni strošek 21.500,00€. 50%
teh stroškov krije SLVR in zato bi občinama ostalo vsaki po 5. 375,00€ stroškov.
Potrebno bi bilo razmisliti tudi o zaposlitvi osebe, ki bi skrbela za administrativno delo v MIR1, saj je jeseni 2011 na redarstvu prenehala z delom oseba, ki je to opravljala več kot deset
let po potrebi. Znotraj MIR-1 se opravi letno več kot 20.000 raznih postopkov oziroma
transakcij, zato je treba nujno redno in ažurno skrbeti za vso vhodno in izhodno pošto tako
na področju dela redarjev, prekrškovnega organa ter inšpektorja. Sem spada tudi začasno in
trajno ahiviranje zadev.
Nadurno delo se je opravljalo v skladu z načrtom dela in potrebami.
Bilo bi ustrezno, da bi se župana srečala na skupnih sestankih vsaj trikrat letno, z namenom,
da bi se dogovarjali o samem delu, pričakovanjih in odpravljanju težav, ki pogosto nastanejo
zaradi nekomunikacije v MIR-1. To določa tudi Odlok o ustanovitvi skupnega organa.
Občinska uprava bi lahko bolj sodelovala z MIR-1, posebej še kadar pripravlja nove odloke
oziroma spremebe odlokov, ki se tičejo dela občinskih redarjev ali občinskega inšpektorja že
v fazi priprave osnutkov predlogov. Pregledati bi bilo potrebno obstoječe veljavne odloke ter
jih uskladiti z novo zakonodajo z različnih področij. S podobnimi težavami se bo srečeval
inšpektor, ko bo začel delovati znotraj MIR-1.
IZOBRAŽEVANJE-USPOSABLJANJE:
Glede usposabljanja redarjev za različna dela, ki jih opravljajo, organiziramo redne delovne
sestanke, kjer posvečamo pozornost postopkom, komuniciranju z kršitelji in obiskovalci,
pravilni uporabi ustreznih obrazcev ipd. Letos je bil velik poudarek dan na usposabljanju za
pravilno in zakonito uporabo nove cestne zakonodaje.
Občinski redarji so se udeležili sedem različnih usposabljanj za delo tako v pisrni kot na
terenu. V povprečju je bil vsak odsoten 4-5 dni. Začeli pa smo tudi z obdobnimi usposabljanji
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na Policijski akademiji, daj je že poteklo tri leta od opravljenega usposabljanja OR na
Policijski akademiji.
INŠPEKCIJSKI NADZOR
Župana Občin Bled in Bohinj sta 15. 7. 2010 znotraj Medobčinskega inšpektorata in
redarstva imenovala osebo, ki bo opravljala inšpekcijsko nadzorstvo nad spoštovanjem
določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) (Uradni list RS, št. 2/04), Zakona o
prijavi prebivališča (ZPPreb-) (Uradni list RS, št. 59/06-uradno prečiščeno besedilo), Odloka
o turistični taksi v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 9/04) in Odloka o turistični
taksi v Občini Bled (Uradni list RS, št. 137/04 in 87/09). Inšpektor izvršuje nadzor predvsem
nad pobiranjem turistične takse (ki jo mora zavezanec v imenu občine pobrati in odvesti na
posebni račun občine), oddajanje mesečnih poročil do 25. dneva v mesecu za pretekli mesec
in pravilnemu vodenju knjige gostov in pobrane turistične takse. Občina seznanja inšpektorja
o nepravilnostih pri odvajanju turistične takse oziroma poročil, zato se je v letni sezoni
inšpektor posvetil predvsem nadzoru seznamov pogostih kršiteljev.
Pravno podlago za nadzor in delovanje ima občinski inšpektor v Zakonu o inšpekcijskem
nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07-uradno prečiščeno besedilo).
V letu 2011 sta bili obravnavani tudi dve zadevi s področja cest. Glede na naraščanje števila
prijav in zadev, ki se nanašajo na ceste, so se najprej obravnavale najnujnejše zadeve.
Rešile so se zadeve, ki jih je bilo možno rešiti z enostavnim postopkom.
UKREPI INŠPEKTORJA TURISTIČNA TAKSA:
LETO
Bled-Bohinj
2010
2011

NADZORI
62
39

ZAPISNIK
NADZORU
29
19

O GLOBE
2
0

OSTALO:
Izbira novih izvajalcev:
V letu 2011 je občinska uprava prevzela naloge iz področja skrbi za javni WC in nočno ter
tehnično varovanje, ki se nanaša na izbor in kontakt z izvajalci. Sredstva se še vedno
zagotavljajo iz naslova parkirnin.
OR izvaja nadzor samo nad parkirnim režimom.
PROMETNI REŽIM
Naloge so se izvaljale tako, kot je bilo določeno v pogodbi. V veliko pomoč sta bila študenta,
ki že dve leti delata med sezono na redarstvu. Denar so sproti odvajali na račun občine Bled.
Njihov center je prejemal klice o težavah na parkirnih urah, ti pa so obvešačalii servis
P.sistem iz Kobarida za nepravilnosti, ki jih niso mogli sami odpraviti.
Postavil se je prvi menjalec denarja na Cesti Svobode pri Fijakerjih. Izkazal se je za zelo
učinkovitega (nič več nejevolje obiskovalcev, da nimajo kovancev za plačilo parkirnine,
manjše plačevanje provizij pri pologu kovancev na banki). Spomladi 2012 bomo zato
postavili še drugi menjalec pri športni dvorani.
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Prihodki od pobranih parkirnin
EVIDENCA ODDANE GOTOVINE IZ PARKIRNIH AVTOMATOV
Cene parkirnin so v letu 2008, 2009, 2010 in 2011 ostale nespremenjene. Kljub temu da
občina ni zagotovila nobenih novih parkirišč, se prihodki od pobranih parkirni vsako leto
povečujejo. Potrebno je poudariti tudi to, da so se začeli uporabniki parkirišč zavedati, da
imajo veliko možnosti za prejetje plačinega naloga, če ne bodo poravnali parkirnine, saj so
OR stalno v službi in prisotni na terenu ter nadzorujejo plačevanje parkirnine. Temu je treba
vseeno pripomniti, da se število izdanih plačilnih nalog za neplačilo parkirnine ne povečuje,
oziroma, da se celo vsako leto zmanjšuje.

Opis parkomata
2000-postavili prve
ure spomladi
2006
2007
2008
2009
2010
2011

SKUPAJ v sit- EUR
20.106,74
71.491,00 €
102.323,91 €
171.752,00 €.
192.147,41 €
219.459,19 €
254.417,70 €

Iz prikaza prihodkov parkirnin je razvidno, da je na Bledu vsako leto več obiskovalecev. V
letu 2011 je bilo vsak mesec več pobrane parkirnine kot leto prej, razen v mesecu avgustu,
ko je občina dala nekaj parkirišč na razpolago organizatorju svetovnega prvenstva v veslanju
( razlika je bila 2000 eurov).
PARKIRNE URE P SISTEM D.O.O.
V letu 2011 smo dokupili dve parkirni uri. Ena nova je postavljena na parkirišču pri OŠ Bled,
v Mali Zaki pa smo zamenjali staro parkirno uro z novo. Postavljen je bil tudi menjalec
denarja na Cesti svobode pri fijakerjih.
Tako imamo sedaj deset novih parkirnih ur, dve stari parkirni uri ter en menjalec denarja.
Servis parkirnih ur opravlja podjetje P-sistem iz Kobarida, ki skrbi tudi za dobavo parkinih ur.
Vse parkirne ure, ki so potrebne menjave, so zamenjane z novejšimi, sodobnejšimi ter imajo
vgrajen solarni način napajanja z elektriko. Vse parkirne ure so opremljene tudi z
avtomatskim javljanjem napak v nadzorni center.
Občinski svet Občine Bled se je dne
na svoji
seji seznanil z letni
poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj za leto 2011.

Vodja medobčinskega redarstva
Boris Sodja

POSLANO:
1x OBČINI BLED
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