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1. Značilnosti dela Policijske postaje Bled na območju občine Bled za leto 2015  

 
Značilnosti dela Policijske postaje Bled na območju občine Bled so v letu 2015 podobne 
kot v preteklih letih. Pri kaznivih dejanjih se nadaljuje trend upadanja, med kaznivimi 
dejanji pa izstopa premoženjska kriminaliteta, ki je odraz trenutnega gospodarskega 
položaja v Sloveniji.  
 
Kršitve javnega reda po vseh področjih in zakonih so bile omejene predvsem na javne 
kraje in so v porastu. Kršitev v zasebnih prostorih oziroma družinah pa so spet v porastu, 
še vedno imamo ničelno toleranco policijskega dela do tovrstnega nasilja. V občini se v 
zadnjih letih pojavljajo problemi s kršitvami javnega reda in miru v okolici gostinskih 
lokalov, Kršitve Zakona o varstvo javnega reda in miru so, glede na število iz prejšnjih let, 
v porastu. Veliko je tudi pritožb občanov, ki se pritožujejo tako nad hrupom kot tudi nad 
samo dolžino obratovalnih časov. Glede na povečano število prijav občanov se je povečalo 
tudi število izvedenih ukrepov po drugih predpisih od Zakona o gostinstvu, Zakona o 
javnih zbiranjih,  o Kršitve obratovalnih časov se pojavljajo občasno razen v določenih 
gostinskih lokalih. Glede prekoračitev obratovalnih časov smo zavzeli ničelno toleranco 
tako da smo v primeru ugotovljenih kršitev podali predloge ustreznemu prekrškovnemu 
organu v nekaj primerih pa tudi poročilo občini s predlogom za skrajšanje obratovalnega 
časa.  
 
Na območju občine Bled so se v zadnjem letu odvijale večje javne prireditve (Blejska noč, 
SP Biatlon na Pokljuki), ki pa so v veliki večini potekale mirno in brez kršenja pozitivne 
zakonodaje. 
 
Prometna problematika na območju občine Bled je v ponovnem porastu, kar je primerljivo 
z ostalimi območji v RS, število kršitev se je povečalo, število prometnih nesreč je v 
porastu, ravno tako tudi posledice prometnih nesreč. Problematika zgostitev prometa in 
gneče je bila v lanskem letu zaradi ugodnih vremenskih razmer, velika.  
 
Nenazadnje moramo omeniti še, da se področja dela policije in število varnostnih pojavov, 
ki zahtevajo posredovanje policije, vsako leto povečujejo. Angažiranost pri teh 
posredovanjih še dodatno zmanjšuje prisotnost policistov v smislu preventivnega 
delovanja. Svojo aktivnost in prisotnost na terenu poskušamo povečati z različnimi 
oblikami dela kot so policisti kolesarji, policisti motoristi ter policisti konjeniki. Z takšnim 
načinom dela, bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu in jih še intenzivirali.  
 
Smatramo, da je varnostna situacija v občini Bled dobra in da so bile vse naloge izvršene 
optimalno, strokovno in učinkovito, hkrati pa je bila stalnim prebivalcem in obiskovalcem 
občine Bled zagotovljena dobra stopnja varnosti.   



 

 
Našo trditev lahko podkrepimo z dejstvom, da Policijska postaja Bled, poleg stalnega 
prebivalstva pokriva preko 62 % vseh turistov, nastanjenih v turističnih objektih na 
Gorenjskem in preko 11% vseh turistov, nastanjenih v turističnih objektih na celotnem 
območju RS. 1 

2. Delo po posameznih delovnih področjih 

2.1. Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete: 

 
V letu 2015 smo na območju občine Bled obravnavali 276 (lani 342) kaznivih dejanj. 224 
kazenskih ovadb in 14 poročil je bilo skladno z 9. in 10. odstavkom 148. členom Zakona o 
kazenskem postopku, podanih na pristojno Okrožno državno tožilstvo, 38 kaznivih dejanj 
pa je še v fazi preiskave. Preiskanih je bilo  23,21 % (34,75 %) kaznivih dejanj. Glede na 
leto 2015 se je število kaznivih dejanj zmanjšalo, ravno tako raziskanost. Kljub dobremu 
sodelovanju z občani, bo potrebno pridobiti še več vsebinsko kvalitetnih informacij, ki so 
nujno potrebna pri preiskovanju (večja pokritost območja z nadzornimi kamerami).  
 
Med kaznivimi dejanji prevladujejo premoženjska kazniva dejanja (več kot dve tretjini 
vseh), 216 (lani 257). Število velikih tatvin je manj kot lani 66 (70), v upadu pa so tudi 
navadne tatvine 125 (100). Med velikimi tatvinami prevladujejo predvsem vlomi v 
stanovanjske hiše in gostinske lokale ter vozila in priložnostne tatvine. Gospodarska 
kriminaliteta je v porastu 24 (22), več kaznivih dejanj je še v fazi preiskave. Kazniva 
dejanja zoper življenje in telo so v upadu 3 (10). V porastu so kazniva dejanja z področja 
zoper človekovo zdravje 17 (lani 7). Kazniva dejanja s področja zakonske zveze družine in 
otroke  so v upadu 6 (lani 8), od tega so kazniva dejanja nasilja v družini v upadu 4 (5).  
  
Med letno turistično sezono je bilo izvršenih več vlomov na območju ob reki Savi, območju 
Pokljuke in ostalih parkirnih mestih izven urbanega območja (npr. turisti oz. pohodniki, ki 
pustijo svoje vozilo na neobljudenem kraju), kjer so bila parkirana osebna vozila. 
Predvsem gre za vlome v vozila, v katerih so obiskovalci na vidnih mestih pustili osebne 
predmete, kar je bil povod za kaznivo dejanje. Kljub osveščanju ljudi po samozaščitnem 
ravnanju, nekateri še vedno puščajo vrednejše stvari v vozilih oz. na vodnih mestih. 
Ugotavljamo tudi, da se storilci v poletnih mesecih pripeljejo iz različnih krajev Slovenije 
na območje občine Bled, zgolj z namenom izvrševanja kaznivih dejanj. Omenjene vlome in 
tatvine smo v zadnjem letu z usmerjenim policijskim delom (poostrenimi nadzori in 
policisti konjeniki) ter z dobrim sodelovanjem z lokalno skupnostjo (predvsem ribiči, TNP 
in turističnimi subjekti, ki dejavnosti opravljajo na teh krajih) uspeli močno zajeziti.   
 
Na področju prepovedanih drog smo obravnavali 1 kaznivo dejanje (18) neupravičena 
proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami in nedovoljenimi snovmi v športu in 
omogočanje uživanja prepovedanih drog. Nekaj kaznivih dejanj je še v fazi preiskave.  

2.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 

 
Posebno pozornost 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 ter v 
gostinskih lokalih.  
 
 

                                                      
1
 Podatki Statističnega urada iz leta 2014, v to niso všteti dnevni gosti in »neprijavljeni« gosti 

nastanjeni v raznih privatnih nastanitvenih objektih kot so vikendi in gorske koče, za leto 2015 so 

procenti še večji  



 

Na območju občine Bled smo v letu 2015 obravnavali manjše število kršitev povezanih z 
javnim redom in mirom kot v lanskem letu 138 (172). Manjšemu število zaznanih kršitev 
na področju javnega reda in miru gre pripisati intenziviranju našega dela na tem področju 
in večjega števila ukrepov zaznanih na podlagi lastne dejavnosti in sodelovanja z drugimi 
institucijami v lokalni skupnosti. Največ kršitev je bilo na javnem kraju, sledijo kršitve v 
gostinskih lokalih, kršitve na javnih prireditvah in kršitvi v poslovnih prostorih. Število 
kršitev ZJRM v zasebnih prostorih je v porastu 18 (12).  
 
Največji delež (63 %) kršitev je po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. Gre za kršitve 
kot so nedostojno vedenje na javnem kraju (vpitje, nespodobno vedenje, prepiranje…), 
pretepanje na javnem kraju, nedostojno vedenje do uradnih oseb in podobno. Kršitve so 
bile ugotovljene tudi po ostalih zakonih, ki urejajo javni red in sicer po  Zakonu o orožju, 
Zakonu o javnih zbiranjih, Zakonu o zaščiti živali, Zakonu o tujcih, Zakonu o omejevanju 
porabe alkohola ter Zakon o gostinstvu. Zaradi prekoračitve obratovalnega časa 
gostinskega lokala (Zakon o gostinstvu), je bil v 14 primerih podan predlog pristojnemu 
prekrškovnemu organu. Zaradi prekoračitve obratovalnih časov in kršitev v gostinskih 
lokalih povezanih s tem smo Občini Bled napisali tri predloge za skrajšanje obratovalnega 
časa.  
 
Prekrški iz omenjenega področja kažejo, da kljub ničelni toleranci in sodelovanju z 
drugimi službami na tem področju, problematika še vedno obstaja. Predvsem izstopa 
problematika v okolici  gostinskih lokalov v okolici TPC, na Cesti svobode in Grajski cesti.  
Kljub temu, da smo poleg preiskovanja kaznivih dejanj, področju javnega reda na javnem 
kraju, predvsem pa gostinskih lokalih (kršitve povezane z alkoholom obratovalni čas),  v 
preteklem let namenili največ pozornosti in vložili največ truda za izboljšanje stanja, bo v 
prihodnje potrebno storiti še več, predvsem v povezavi z lokalno skupnostjo.  
 
Navzoči smo tudi pri obravnavi vse večjega števila dogodkov, (javnih prireditev, 
samomorov, požarov, delovnih nesreč, iskalnih akcijah) in drugih dogodkov. Vsi ti dogodki 
pa so terjali veliko kadrovskih resursov in angažiranosti celotnega kolektiva Policijske 
postaje Bled.   
 
Ugotavljali in nadzirali smo črna prenočišča, kakor tudi delo in zaposlovanje brez 
ustreznih dovoljenj, ugotovljenih pa je bilo več kršitev na območju Občine Bled s področja 
Zakona o tujcih in Zakona o prijavi prebivališča.  
 
Pri delu smo zaznali oziroma odkrili tudi 7 prekrškov po Zakonu o proizvodnji in prometu 
s prepovedanimi drogami.  
 
Pri opravljanju rednih nalog in interveniranju je bila v več primerih ugotovljena tudi 
problematika iz pristojnosti centra za socialno delo in patronažne službe ministrstva za 
zdravje. Oba organa smo o ugotovljenih problematiki redno obveščali.  
 

2.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 

 
Na območju občine Bled smo v letu 2015 opravili številne poostrene nadzore prometa na 
relaciji Bled – Bohinj, predvsem zaradi nevarne in agresivne vožnje voznikov motornih 
koles in drugih voznikov motornih vozil. Nadzirali smo predvsem kršitve, ki so na podlagi 
opravljenih analiz najbolj vplivala na prometno varnost (alkohol, hitrost, vožnja voznikov 
motornih koles, kolesarjev, uporaba varnostnega pasu in ravnanje šibkejših udeležencev - 
pešcev). Med omenjenimi kršitvami smo se še posebej osredotočili na vožnjo pod vplivom 
alkohola in vožnjo enoslednih motornih vozil v povezavi z agresivno vožnjo. V reševanje 
omenjene problematike  smo uspešno vključili tudi medobčinsko redarstvo, ki tudi z 
nadzori hitrosti in mirujočega prometa uspešno opravlja svoje naloge in s tem pripomore 
k boljši prometne varnosti.  
 



 

Na območju občine Bled smo v letu 2015 obravnavali 92 (71) prometnih nesreč, od tega 
18 (18) s telesnimi poškodbami. Glede na posledice je bilo 6 (4) oseb huje telesno 
poškodovanih, 15 (14) lažje,  124  oseb pa v prometnih nesrečah ni bilo poškodovanih. 
Smrtnih žrtev v preteklem letu ni bilo. Glede na podatke iz leta 2014, se je število 
prometnih nesreč povečalo za 30 %. Udeleženci prometnih nesreč so bili v 1 (lani 9) 
primerih pod vplivom alkohola. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč so bili premiki z 
vozilom, na drugem mestu je bilo neupoštevanje pravil prednosti, na tretjem pa 
neprilagojena hitrost, sledijo pa stran in smer vožnje večina prometnih nesreč, pa se je 
zgodila na mestnih ulicah. Glede na navedene podatke lahko sklepamo, da gre v največ 
primerih za manjše prometne nesreče z manjšimi posledicami,  katerih vzrok so velika 
gneča na parkiriščih in mestnih ulicah. Ravno tako so v vse več primerih prometnih nesreč 
udeleženi kolesarji.   
 
Ugotovljenih je bilo 537 (563) kršitev cestno prometnih predpisov. Največ ukrepov je bilo 
izrečenih po Zakonu o pravilih cestnega prometa, 474 (499). Med posameznimi kršitvami 
so na prvem mestu globe zaradi prekoračitev dovoljene hitrosti, sledijo pa neuporaba 
varnostnega pasu in vožnja pod vplivom alkohola.  
 
Glede na leto 2014 je zaznati povečano število ugotovljenih kršitev v zvezi vožnje vozil 
pod vplivom alkohola. Pojavljajo se tudi vožnje vozil brez veljavnega vozniškega 
dovoljenja in vožnja neregistriranih vozil, v tej zvezi pa je bilo zaseženih več motornih 
vozil.   
 

2.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 

 
Policijska postaja Bled na svojem območju nima mejnih prehodov, zaradi tega policisti 
opravljajo delo s področja mejnih zadev v notranjosti. Policisti smo zbirali obvestila o 
ilegalnih migracijah, opravljali nadzore na deloviščih in ugotavljali kršitve v zvezi z 
bivanjem tujcev. Na območju občine Bled smo v letu 2015 beležili  5 kršitve Zakona o 
tujcih in 7 kršitev Zakona o prijavi prebivališča. Večje problematike na tem področju, kljub 
masovnemu turizmu in pretoku tujcev, ne zaznavamo. Manjše težave se pojavljajo na 
področju prijavno-odjavne službe, vendar se stanje izboljšuje, na tem področju pa 
sodelujemo tako z MIR-1 kot tudi z drugimi policijskimi enotami, ki odkrivajo in ukrepajo 
zoper kršitelje.  
 

3. Druge dejavnosti 

3.1 Preventivna dejavnost 

 
Splošna ugotovitev je, da preventivne akcije policije dosegajo svoj namen. Več 
preventivnih aktivnosti smo načrtovali predvsem med turističnima sezonama, prazniki in 
večjimi prireditvami. Preventivne aktivnosti smo prilagajali tudi trenutnim varnostnim 
razmeram s ciljem, da varnostne probleme v kar največji možni meri preprečimo oz. 
omilimo posledice. V razgovorih  s predstavniki lokalne skupnosti 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 (npr. puščanje 
vrednejših predmetov v vozilih). Odgovorne osebe finančnih in poslovnih institucij smo 
opozarjali na samozaščitno ravnanje, predvsem na previdnost ob zaključku obratovalnih 
časov in pri prenosu oziroma oddaji gotovine, ter na samo pristnost 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. Udeležili smo se tudi sestankov s 
sobodajalci, kjer smo jih opozarjali na dosledno prijavljanje gostov, na pozornost glede 
izkazovanja identitete s ponarejenimi ali prirejenimi listinami in na obveščanje o 
okoliščinah, ki kažejo na zlorabo bivalnih dovoljenj tujcev. 
 
Na področju cestnega prometa smo izvedli veliko preventivnih nalog, zlasti v času pred 
spremembami voznih razmer (pred zimsko sezono, povečanje prometa, sezona uporabe 
enoslednih vozil). Aktivno se udeležujemo tudi sestankov SPV Bled.  
Veliko aktivnosti za zagotavljanje varnosti udeležencev cestnega prometa usmerjamo tudi 
k odkrivanju nepravilnosti na prometni signalizaciji, prometni ureditvi na cestah ter 
poškodbam vozišča in drugim nevarnostim ter pristojne obveščamo in pozivamo k 
odpravi nepravilnosti in pomanjkljivosti.  
 
Veliko pozornosti posvečamo izobraževanju otrok v OŠ Bled. Ob začetku šolskega leta smo 
se z otroci prvih in drugih razredov OŠ sprehodili po Bledu in jih seznanjali ter opozarjali 
na nevarne dele cest, s poudarkom na varno hoji in prečkanju cest. Ob začetku šolskega 
leta smo starše in učence seznanili z varno potjo v šolo in obveznostmi, ki jo imajo kot 
udeleženci in starši v cestnem prometu. Ob odprtju novega dela Seliške ceste, kjer poteka 
tudi varna pot v šolo, smo aktivno sodelovali pri urejanju prometa ter odkrivanju in 
opozarjanju na nepravilnosti tako udeležencev kot tudi izvajalcev del. Učencem od 1. do 4. 
razreda, smo predstavili opremo in delovanje policije in jih hkrati opozarjali na nevarnosti, 
zlasti v prometu. Za učence petih razredov smo organizirali predavanja za opravljanje 
kolesarskih izpitov. 
 
Aktivno sodelujemo z združenjem ZŠAM Bled, ki se vključuje tudi v preventivne projekte 
in veliko pomaga ob preventivni akciji Varna pot v šolo in drugih.  
  
Prav tako v OŠ in POŠ izvajamo ostale, usmerjene preventivne dejavnosti, s katerimi 
skušamo vplivati na izstopajoča področja in jih s tem izboljšati.   
 
S spoštovanjem, 
 
 
 Robert Mencin 
 komandir policijske postaje 
 policijski inšpektor I 
 
  
 
 


