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3) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), 
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 

 
 

Poročilo o delu Policijskega oddelka Bled za leto 2007. 
 

 

 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval predstavnik Policijskega 
oddelka Bled. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom o delu Policijskega 
oddelka Bled za leto 2007. 

 
 
 
 

 
Janez Fajfar, 

        univ.dipl.etnolog,prof.geografije 
župan Občine Bled  
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ZADEVA:POROČILO O DELU POLICIJSKEGA ODELKA BLED ZA LETO 2007 
 
 
 
 
1. ZNAČILNOSTI DELA PO BLED V LETU 2007: 

Značilnosti dela Policijskega oddelka Bled se v letu 2007 niso bistveno razlikovale od 
okoliščin delovanja preteklih let. Kazniva dejanja so letno v porastu, tudi zaradi 
spremenjenega načina dela na področju obravnavanja kaznivih dejanja z elementi nasilja. 
Enota je bila pri preiskovanju kaznivih dejanj dokaj uspešna, kar pripisujemo lastni 
angažiranosti in takojšnjemu prilagajanju trenutni problematiki po vseh področjih dela policije.  
 
Kljub porastu skupnega števila kaznivih dejanj je bilo ob nadaljujočem trendu zviševanja 
dokaznih standardov potrebno preiskovanju kaznivih dejanj posvetiti še več časa, načrtno 
pristopati k raziskavi in ustrezno konstantno sodelovati s strokovnimi službami Policije, 
tožilstvi in preiskovalnimi sodniki. Kot storilci kaznivih dejanj so se v večini primerov 
pojavljale osebe, ki ne prebivajo na območju Občine Bled.  
 
Kršitve javnega reda in miru so bile omejene predvsem na gostinske lokale z njihovo okolico. 
Izstopajoče je bilo območje centra Bleda z nočnimi gostinskimi lokali. Zaradi pojava 
posameznih skupin na območju Bleda, je prihajalo do hujših in množičnih kršitev tako, da 
smo morali nadzor poostriti tako represivno kot tudi preventivno. V nadzore smo vključevali 
tudi inšpekcijske službe in občinsko redarstvo. Negativni trend se je postopoma pričel 
zmanjševati, vendar pa nam v celoti vseh kršitev še ni uspelo preprečiti. Temu prilagojeno so 
se načrtovale in izvajale ustrezne naloge, od konstantne kontrole lokalov, do poostrenih 
nadzorov.  
Na območju Bleda so je v letu 2007 tradicionalno zvrstilo večje število prireditev, ki so 
zahtevale načrtovano izvedbo varovanja. Vse prireditve so minile brez hujših kršitev ali 
drugih posebnosti.  
 
Z vidika zagotavljanja varnosti cestnega prometa je nedvomno najprej potrebno izpostaviti 
času povsem neprimerno cestno infrastrukturo, ki vodi skozi Bled. Gneča v času turistične 
sezone ne gre le na račun turistov, ampak tudi povečanega tranzita za smer Bohinj. Močno 
je bil povečan promet tovornih vozil, zato menimo, da je nujnost izgradnje obvoznih cest 
prioritetna. Prometna gneča posledično vpliva tudi na kvaliteto življenja krajanov Bleda. V 
splošnem pa lahko prometno varnost na območju Občine Bled ocenimo kot zadovoljivo.  
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2. DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH: 
 
2.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete: 
V letu 2007 smo na območju Občine Bled obravnavali 394 kaznivih dejanj, kar je dobrih 10 % 
več kot v preteklem letu.  Kazenske ovadbe so bile podane na Okrožno državno tožilstvo. 
Preiskanih je bilo 52 % kaznivih dejanj, kar je nekoliko manj kot v letu 2006. Poslabšala se je 
predvsem uspešnost preiskovanja najpogostejših kaznivih dejanj zoper premoženje in 
kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami.  
 
Med kaznivimi dejanji prevladujejo premoženjski delikti – tatvine, velike tatvine. Obravnavali 
smo veliko število vlomov v gradbene kontejnerje in tatvine barvnih kovin. Prav tako je b ilo 
obravnavanih veliko število vlomov v vozila in vlomov v stanovanjske hiše.  
 
Kazniva dejanja zoper življenje in telo so se zvišala za 30 %. Gre predvsem za kazniva 
dejanja Lahke in Hude telesne poškodbe, ki so posledica pretepov v nočnem času v in pred  
gostinskimi lokali. Obravnavali in preiskali pa smo tudi en primer kaznivega dejanja umora in 
eno kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost (KD Posilstvo) v enem izmed nočnih lokalov 
na območju Bleda.   
 
Obseg obravnavane gospodarske kriminalitete se je v primerjavi z letom 2006 zmanjšal za 
22 %. Gre predvsem za kazniva dejanja Goljufije, Poneverbe, prav tako pa je bilo 
obravnavanih nekaj primerov kaznivih dejanj Izdaje nekritega čeka, zlorabe kartice ter druga 
kazniva dejanja iz tega področja.  
 
S področja prepovedanih drog je bilo obravnavnih kaznivih dejanj manj, kot v letu 2006. 
Intenzivnost dela se je zaradi objektivnih razlogov nekoliko zmanjšala, zavedamo pa se, da 
moramo v bodoče tej problematiki posvetiti bistveno več pozornosti. Poudariti pa je potrebno, 
da je nekaj povratnikov s področja preprodaje prepovedanih drog na prestajanju zaporne 
kazni, kar je posledica dela v letu 2006.  
 
Policisti  pri svojem delu na terenu pri preiskavi kaznivih dejanj s prepovedano drogo s 
službo carine nismo sodelovali, prav tako pa na svojem terenu ne beležimo smrtnih primerov 
zaradi domnevne zastrupitve (predoziranja) s prepovedanimi drogami.  
 
V letu 2007 nismo obravnavali kaznivih dejanj povezanih z zlorabo prostitucije in trgovine z 
ljudmi, prav tako nismo beležili protiteroristične dejavnosti (priprave na predsedovanje EU). 
 
2.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 

Osnovno vodilo za delo na področju javnega reda so bile naloge, ki smo jih opredelili v 
letnem delovnem načrtu. Načrtovane naloge smo izvajali, posebno pozornost pa smo 
posvetili varnostnim pojavom z elementi nasilja, predvsem družinskega, kršitvam v katerih je 
udeleženo večje število oseb, ugotavljanju kršitev na podlagi lastne dejavnosti in nalogam, 
povezanim z varnostjo na javnih prireditvah.  
 
S spremljanjem problematike smo ugotovili, da so se kršitve pojavljale predvsem v centru 
Bleda (TPC Bled z ožjo okolico), v bližini gostinskih lokalov, kamor zahaja predvsem 
mladina, ki prihaja iz vse Gorenjske, zlasti iz Jesenic. Zaznano problematiko smo pričeli 
preprečevati s pogosto prisotnostjo policistov, policistov vodnikov službenih psov, 
kriminalistov in v sodelovanju z občinskim redarstvom in drugimi inšpekcijskimi službami. 
Zaradi povečane varnostne problematike je bila skladno z Zakonom o policiji dvakrat 
izvedena tudi varnostna akcija s pripadniki Posebne policijske enote.  
 
V letu 2007 smo na območju Občine Bled obravnavali 366 kršitev javnega reda in mira. 
Podanih je bilo 24 obdolžilnih predlogov na Okrajno sodišče, izdanih je bilo 34 odločb v 
hitrem postopku, 171 plačilnih nalogov, 101 posebni plačilni nalog, v 36 primerih pa smo 
kršiteljem izrekli opozorila. Poleg tega je bilo podanih še 11 predlogov drugemu 
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prekrškovnemu organu – prekoračitve obratovalnih časov gostinskih lokalov, za kar je 
pristojna tržna inšpekcija.  
Največji delež (84 %) je kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru. Gre za kršitve kot so 
nedostojno vedenje na javnem kraju (vpitje…), pretepanje na javnem kraju, nedostojno 
vedenje do uradnih oseb in podobno. V ostalih 16 % kršitev pa so zajete kršitve po Zakonu o 
javnih zbiranjih, Zakonu o zaščiti živali, Zakonu o omejevanju porabe alkohola, Uredbi o 
prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, Zakonu o prijavi prebivališča, Zakonu o 
eksplozivih, Zakonu o orožju, Zakonu o zasebnem varovanju in Zakonu o osebni izkaznici.  
 
V treh primerih smo pri obravnavanju hujših oblik družinskega nasilja, skladno z določbami 
Zakona o policiji izrekli tudi ukrep »prepoved približevanja«. 
 
Glede javnih shodov in prireditev smo v letu 2007 beležili protestni shod zaradi postavitve 
ograje ob objektu v bližini jezera, sicer pa je PO Bled varoval večje število odmevnih 
prireditev kot so Svetovno prvenstvo v taekwandoju, Alpski večer, Riklijevi dnevi, kolesarska 
dirka okoli jezera, Triatlon…Za zmanjšanje varnostne problematike na javnih prireditvah smo 
se udeleževali ustnih obravnav, kar je bila tudi ena izmed načrtovanih nalog za leto 2007.  
 
Poleg navedenega smo bili prisotni tudi pri obravnavanju nesreč na smučiščih, obravnavanju 
delovnih nesreč, požarov, obravnavali smo tudi 2 samomora, oba z obešanjem. Aktivno smo 
sodelovali tudi pri odstranjevanju posledic poplav v jeseni.  
 
Opravili smo 3 nadzore nad izvajanjem določb Zakona o zasebnem varovanju in v zvezi z 
ugotovljenimi pomankljivostmi napisali poročilo na pristojni inšpektorat MNZ, v enem primeru 
pa smo izdali plačilni nalog in zoper enega varnostnika podali kazensko ovadbo zaradi 
povzročitve lahke telesne poškodbe občanu.  
 
Ob opravljanju rednih nalog in interveniranju je bila ugotovljena tudi problematika iz 
pristojnosti Centra za socialno delo in patronažne službe Ministrstva za zdravje. Oba organa 
smo o ugotovljeni problematiki obveščali v 18 primerih.  
 
2.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 

Policisti PO Bled smo v letu 2007 opravili številne poostrene nadzore prometa, ki so bili 
načrtovani iz regijskega in državnega nivoja, več poostrenih nadzorov pa smo načrtovali in 
izvedli tudi sami. Usmerjeni so bili v tiste dejavnike, ki so po ugotovitvah periodičnih analiz in 
ugotovljenih trendih slabšanja prometne varnosti najbolj vplivali na prometno varnost.  
 
Na območju Občine Bled smo obravnavali 181 prometnih nesreč, od tega eno s smrtnim 
izidom, 8 s hudimi telesnimi poškodbami in 25 nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami. V 
ostalih prometnih nesrečah je bila storjena le materialna škoda na vozilih ali objektih. 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili nepravilna stran oziroma smer vožnje, 
neprilagojena hitrost, nepravilno prehitevanje, nepravilni premiki z vozilom, neustrezna 
varnostna razdalja in nepravilno ravnanje pešcev.  
 
Odrejenih je bilo 1045 preizkusov alkoholiziranosti (podatek je za celotno območje PO Bled), 
za 13 % smo povečali strokovne preglede zaradi alkohola in za 33 % strokovne preglede 
zaradi ugotavljanja prisotnosti prepovedanih drog.  
 
Izvajali smo nadzor nad vozniki in vozili, za vožnjo katerih so potrebna posebna znanja 
(avtobusi, tovorna vozila). Sodelovali smo tudi pri zavarovanju javnih prireditev na cesti, ki so 
potekale na območju občine.  
 
Sodelovali smo v postopkih odločanja na upravnih enotah pri izdajanju odločb 
organizatorjem športnih prireditev in opravljali predhodne terenske oglede in določali oblike 
varovanj.  
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Promet smo urejali (usmerjali) tam, kjer obstoječa prometna ureditev, za katero so pristojni 
upravljalci cest, ni zagotavljala varnosti ali pretočnosti. Fizično smo urejali promet na cestah 
in v križiščih pri njegovih zgostitvah, ob prireditvah na cesti in drugih dogodkih, ki so zahtevali 
začasno spremembo prometne ureditve. Urejanje prometa je postajalo vse težje zaradi 
povečanega števila vozil in pomanjkanja parkirnih mest ter vse pogostejših zastojev na 
cestah, še zlasti ob dnevnih zgostitvah in predvsem med turistično sezono.  
 
Na regionalni cesti Lesce - Bled – Bohinj (ki torej poteka tudi preko Občine Bled) je prometna 
situacija najbolj zaskrbljujoča. Na omenjeni relaciji se pripeti največ prometnih nesreč z 
najhujšimi posledicami. Policisti smo opravili več poostrenih nadzorov na teh odsekih, 
opravili smo razgovore z vozniki motornih koles, predsedniki moto klubov, prav tako pa je 
bilo z županoma Občin Bohinj in Bled sklenjen dogovor o sofinanciranju opozorilnih tabel, ki 
bi opozarjale voznike na nevaren odsek ceste med Bledom in Bohinjem, ki je še zlasti 
priljubljen med motoristi. Na omenjeni relaciji smo postavljali tudi službena vozila, kjer smo 
želeli preventivno vplivati na udeležence v prometu.  
 
2.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 
PO Bled na svojem terenu nima mejnega prehoda, zaradi tega policisti opravljamo naloge s 
področja mejnih zadev v notranjosti. Po predhodno izdelanih načrtih operativno pokrivamo 
del t.i. zelene meje. Na terenu zbiramo obvestila o morebitnih ilegalnih migracijah preko 
območja Bleda, opravljamo nadzore na deloviščih (zaposlovanje tujcev) in ugotavljamo 
kršitve v zvezi z bivanjem tujcev na območju Bleda. Večjih kršitev v letu 2007 iz tega 
področja ni bilo ugotovljenih.  
 
2.5 Varovanje določenih oseb in objektov 

Sodelovali smo pri izvedbi večjih varovanj, ki so v sklopu protokolarnih obiskov potekala na 
našem območju.  
 
 
3. DRUGE DEJAVNOSTI 
 
3.1 Preventivna dejavnost 

Splošna ugotovitev je, da preventivne akcije policije dosegajo svoj namen. Več preventivnih 
aktivnosti je bilo načrtovanih s konkretizacijami dela enote v času med turističnima 
sezonama, prazniki in večjimi prireditvami na našem območju. Preventivne aktivnosti smo 
prilagajali tudi trenutnim varnostnim razmeram s ciljem, da varnostne probleme v kar največji 
možni meri preprečimo. V razgovorih z lokalnimi predstavniki smo izpostavili varnostne 
probleme, na katere lahko vplivajo tudi ali predvsem lokalne skupnosti.  
 
V delu preventivnih nalog na področju kriminalitete smo med zimsko in poletno turistično 
sezono aktivnosti usmerili k spodbujanju občanov za obveščanje o vseh pojavih , za katere 
smo tudi že v preteklosti ugotavljali, da negativno vplivajo na kriminaliteto. Odgovorne osebe 
finančnih in poslovnih institucij smo opozarjali na samozaščitno ravnaje, predvsem na 
previdnost ob zaključku obratovalnih časov in pri prenosu oziroma oddaji gotovine, kot tudi 
na pozornost glede pristnosti denarja. Odgovorne v prodajalnah smo opozarjali na možnost 
fizičnega varovanja objektov in na primerno zavarovanje dostopa do blaga v skladiščih in 
prodajalnah.  
 
Izvedene so bile številne preventivne naloge na področju javnega reda s tem, da smo 
sodelovali z organizatorji množičnih in tradicionalnih javnih zbiranj. Gostinskim delavcem 
oziroma lastnikom lokalov smo svetovali, kaj lahko sami storijo oziroma s svojimi ukrepi 
pripomorejo k izboljšanju samega stanja v lokalih, lokalni skupnosti pa smo podali tudi 
mnenja glede izdaje dovoljenj o podaljšanju obratovalnih časov. Na lokalni ravni stalno in 
aktivno sodelujemo z lokalno turistično organizacijo.  
 
Na področju cestnega prometa in tujcev smo izvedli veliko preventivnih nalog. V času pred 
spremembami voznik razmer (povečanja prometa, sezone uporabe enoslednih vozil, zimskih 
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razmer) smo javnost seznanjali z nevarnostmi preko lokalnih medijev. Periodično smo 
obiskovali stanodajalce in odgovorne osebe opozarjali na dosledno prijavljanje gostov, na 
pozornost glede izkazovanja identitete s ponarejenimi ali prirejenimi listinami in na 
obveščanje o okoliščinah, ki kažejo na zlorabo legalnega bivanja tujcev za ilegalni prehod 
državne meje.  
 
Aktivno se udeležujemo sestankov Lokalne akcijske skupine Občine Bled, za preprečevanje 
odvisnosti od vseh oblik zasvojenosti.  
 
Veliko pozornosti posvečamo tudi izobraževanju otrok v OŠ Bled in v obeh podružnicah. Ob 
začetku šolskega leta se s prvošolčki sprehodimo po Bledu in jih sproti seznanjamo in 
opozarjamo na nevarne dele cest, na varno hojo in prečkanje ceste. Učence drugih razredov 
povabimo na Policijski oddelek, kjer jim predstavimo delo policije, opremo in vozila. Za 
učence petih razredov pa imamo organizirana predavanja za opravljanje kolesarskih izpitov, 
pred novoletnimi prazniki pa učence opozorimo (prav tako s predavanji) na škodljivost in 
nevarnost uporabe pirotehničnih izdelkov.  
 
 
ZAČETEK LETA 2008 

Trenutne varnostne razmere v prvi četrtini leta 2008 so stabilne. Še vedno pa izstopajo 
kršitve javnega reda in miru ter kazniva dejanja z elementi nasilja v in pred nočnimi lokali v 
centru Bleda. Ponovno so se pričele pojavljati tudi določene oblike vandalizma, kot so 
metanje klopic v jezero, prevračanje cvetličnih korit in podobno. Najhujša oblika vandalizma 
pa je bila poškodovanje oziroma uničenje javnih sanitarij, kjer je bila povzročena tudi velika 
materialna škoda. V mesecu aprilu smo storilce izsledili in zoper njih podali kazenske ovadbe 
za kaznivo dejanje Poškodovanje tuje stvari. Lokalno skupnost smo ves čas opozarjali, da je 
delna rešitev trenutne situacije ob vikendih v centru Bleda tudi skrajšanje obratovalnih časov 
do največ 03.00. Z dnem, ko je Občina Bled obratovalne čase vsem lokalom skrajšala na 
03.00, smo zabeležili upad kršitev po vseh področjih dela kar pomeni, da se stanje zaenkrat 
nekoliko umirja in izboljšuje.  
 
 
 
 

 

 

 Po pooblastilu komandirja policijske postaje 

 
Milan KARBA 

KOMANDIR POLICIJSKEGA ODDELKA 
VIŠJI POLICIST I 

 


