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MESTNI SVET MESTNE OSCINE KRANJ

ZADEVA: Ocena izvajanja Obcinskega programa varnosti Mestne obcine Kranj v
letu 2016

I.UVOD

1. RAZLOG ZA SPREJEM OCENE
Obeinski program varnosti Mestne obeine Kranj (v nadaljevanju OPV) doloea, da mora
mestni svet enkrat letno oceniti njegovo izvajanje.

2. OCENA STANJA
OPV doloca strateska in operativne cilje, izvaja pa ga Medobeinski inspektorat Kranj
s svojim organom medobeinsko redarstvo.
Strateska cilja sta:
dvig kakovosti zivljenja in dela obeanov;
dvig stopnje jayne varnosti in javnega reda ter varnosti na sploh.
Za dosego ciljev OPV doloea naslednje aktivnosti in ukrepe:
upostevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost
cestnega prorneta, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediseine;
upostevanje programskih usmeritev Ministrstva za promet glede varnosti v
cestnem prometu, Ministrstva za notranje zadeve in Policije glede varnosti v
cestnem prometu, varnosti javnega reda in miru, preprecevanja kriminalnih
pojavov ter varovanja Ijudi in premozenja;
izvajanje operativnih ciljev (opisanih v nadaljevanju);
prepreeevanje prekrskov, kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj;
obvladovanje varnostnih tveganj;
zmanjsevanje posledic (skod in izgub) nastalih zaradi izrednih dogodkov kot
so naravne nesreee, prometne nesrece, onesnazevanje okolja, poskodovanje
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javnih zgradb ter poskodovanje objektov 5 statusom naravne in kulturne
dediscine;
uvajanje standardov kakovosti varovanja Ijudi, premozenja, javnega prostora,
javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediscine;
vzpostavitev strokovnega izobrazevanja obcinskih redarjev, ki bo omogocalo
pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje
pristojnosti redarskih sluzb in pooblastil redarjev kot pooblascenih urad nih
oseb.
OPV operativne cilje doloca pri sledecih podrocjih dela:
varnost cestnega prometa;
varstvo javnega reda in mira;
varnost obcinskih javnih poti in rekreacijskih povrsin;
pretocnost intervencijskih poti;
varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediscine;
varstvo okolja.
Med vrstami in obsegom nalog pa poleg navedenih podrocij dela OPV doloca se
naloge na:
podrocju preprecevanja kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj.
Naloge in cilji se medsebojno prepletajo, lahko pa jih strnemo po naslednjih podrocjih
dela:
zagotavljanje varnosti cestnega prometa;
vzdrzevanje javnega reda in zagotavljanje splosne varnosti Ijudi in
premozenja;
preprecevanje kriminalitete in drugih kaznivih ravnanj.
Zagotavljanje varnosti cestnega prom eta

Po OPV 50 operativni cilji na podrocju zagotavljanja varnosti cestnega prometa:
zmanjsanje stevila prometnih nesrec in njihovih posledic;
zmanjsanje prometnih prekrskov na cestah v naseljih in na obcinskih cestah
izven naselij;
zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povecanje
pretocnosti prometa.
Leta 2016 se je na obmocju Policijske postaje Kranj (PP Kranj) zgodilo manj
prometnih nesrec kot v preteklem obdobju in sicer 811, posledice Ie teh pa 50 bile
milejse, saj je bilo manj telesno poskodovanih, umrla pa je ena oseba. Od leta 2010
je zaznan trend upadanja prometnih nesrec in njihovih posledic, kar je pokazatelj, da
tako policija kot medobcinsko redarstvo ter Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, nenazadnje pa tudi obcina z izboljsanje cestne infrastrukture, izvajajo
pravilne ukrepe 5 katerim dvigujejo raven prometne varnosti.
Zaskrbljujoci pa 50 podatki izmerjeni 5 prikritimi meritvami hitrosti in stacionarnega
radarja, ki kazejo na nesprejemljivo ravnanje velikega deleza voznikov, ki ne
spostujejo omejitev hitrosti na mestih, kjer je to najpomembnejse, to je solskih poteh.
V Zabnici je bilo npr. ugotovljeno, da kar 80% voznikov ne uposteva omejitve hitrosti,
najvisja izmerjena hitrost pa je bila na tem mestu kar 141 km/h.
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Podobne hitrosti 50 bile izmerjene se na solskih poteh na Bleiweisovi cesti ter Cesti
Staneta Zagarja v Kranju, ter naselju Zabnica. Zaradi tega je MOK na teh lokacijah
postavila ohisja stacionarnih radarjev ter skupaj z MIK izvedla vrsto aktivnost za
ozavescanje voznikov. Rezultate teh prizadevanj preverjamo 5 spremljanjem hitrosti
od 1.6.2017 do 31.7.2017, ko bo opravljena analiza in sprejeti morebitni ukrepi za
izboljsanje stanja ob zacetku novega solskega leta.
Preko celega leta 50 se izvajale tudi radarske meritve hitrosti z obstojecim radarjem
namescenem v vozilu.
Ob koncu leta 2016 je medobcinsko redarstvo poostreno nadziralo promet v starem
Kranju in pri tem ugotovilo vecje stevilo prekrskov. Stanje se je po poostrenem
nadzoru bistveno izboljsalo, mesto je postalo prevoznejse, zaznanih je tudi bistveno
manj krsitev.
Medobcinsko redarstvo je nadziralo tudi prevoznost intervencijski poti ter sodelovalo
v preventivnih akcijah SPV-ja MOK in Komisije varno kolesarim.
Varnostne razmere na podrocju prometne varnosti ocenjujemo kot dobre in stabilne.

Vzdrzevanje javnega reda in zagotavljanje splosne varnosti Ijudi in premozenja
Po OPV 50 temeljni cilji tega podrocja sledeci:
zagotoviti fizicno prisotnost redarjev na javnih obmocjih in prostorih na nacin,
ki je v skladu z varnostno politiko, oceno varnostnih razmer ter 5 pravnimi
predpisi in varnostno stroko.
v okviru preprecevanja ogrozenosti naravne in kulturne dediscine (zgradb,
spomenikov ipd.) in napadov nanjo je cilj zagotovi ustrezno varnost navedenih
zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediscine.
v okviru varnostnega obvladovanja javnih poti in rekreacijskih povrsin je cilj
zagotoviti na teh poteh in povrsinah prisotnost redarjev, ob strokovni pomoci
policistov.
v okviru svojih pristojnosti skrbeti za varovanje okolje.
PP Kranj ugotavlja »na podrocju javnega reda in splosne varnosti Ijudi je stanje glede
na prejsnja obdobje prav tako ugodno in stabilno. Ugotovljeno je bilo manjse stevilo
krsitev, kar je predvsem posledica aktivnega ter kvalitetnega dela oz. ugotavljanja
krsitev z lastno dejavnostjo ter opravljanjem ciljno usmerjenih nalog na krajih in v
casu, kjer smo 5 sprotnimi analizami belezili povecano stevilo dolocenih krsitev. V letu
2016 je bilo skupaj ugotovljenih 1.100 krsitev (2015: 1.276) javnega reda, kar
predstavlja 13,8 % zmanjsanje« (ocena varnostnih razmer PP Kranj z dne 7.4.2017).
Medobcinsko redarstvo izvaja vse naloge predpisane z OPV, varnostno pomembnih
dogodkov 5 tega podrocja, pa pri svojem delu v I. 2016 ni zaznalo.
Preprecevanje kriminalitete
OPV kot naloge na podrocju preprecevanja kriminalnih pojavov doloca naloge, 5
katerimi se preprecuje izvrsevanje kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, kamor
med drugim sodijo tudi prekrski ter krsitve financnih, davcnih in drugih predpisov.
Posebnih zakonskih pristojnosti za preprecevanje kriminalitete medobcinsko
redarstvo sicer nima, razen obveznosti, da sme na kraju kaznivega dejanja zadrzati
osebo zaloteno pri storitvi kaznivega dejanja in sicer do prihoda policije, vendar najvec

3

enD uro. Redar je tudi dolzan v skladu z dolocbami zakona, ki ureja kazenski
postopek, obvestiti policijo (Iahko tudi drzavno tozilstvo), ce pri opravljanju svojih
nalog ugotovi, da se pripravlja, izvrsuje ali je ze izvrseno kaznivo dejanje, za katerega
se storilec preganja po uradni dolznosti ali na predlog.
Kljub temu, da redarstvo nima pristojnosti preiskovanja kaznivih dejanja, pa lahko s
svojim zadrzevanjem, opazovanje in patruljiranem na varnostno obremenjenih
obmocjih, preprecuje premozenjsko kriminaliteto, predvsem tatvine, tatvine motornih
vozil, vlome, poskodovanja tuje stvari in podobna kazniva dejanja.
Medobcinsko redarstvo tako redno izvaja svoje naloge na varnostno obremenjenih
okolisih z namenom preprecevanja kaznivih dejanj.
Podatki PP Kranj izkazujejo dobre varnostne razmere tudi na podrocju preprecevanja
kriminalitete. Stevilo kaznivih dejanj je v upadu, prav tako je dobra njihova
preiskanos!.
Sosvet za varnost MOK, se je na 2. seji 23.5.2017, seznanil s porocili 0 delu in oceni
varnostnih razmer Policijske postaje Kranj, Medobcinskega inspektorata Kranj, Upravne
enote Kranj, Sluzbe za zascito in resevanje MOK, Gasilsko resevalne sluzbe Kranj in
Zdravstvenega doma Kranj.
Sosvet varnostne razmere ocenjuje kot dobre in stabilne, ocenil je, da se obcinski
program varnosti izvaja dobro.
3. PRAVNA PODLAGA
Zakon 0 obcinskem redarstvu (Ur. I. RS S!. 139/2006, 9/2017) doloca v 1. odstavku 6.
elena, da Obcinski svet na predlog zupana sprejme obcinski program varnosti, s katerim
na podlagi ocene varnostnih razmer v obcini podrobneje doloci vrsto in obseg nalog
obcinskega redarstva.
Obcinski program varnosti, ki je bil sprejet na Mestnem svetu Mestne obcine Kranj
septembra 2009 in novel iran v letu 2010, 2011 in 2012 doloca, da mora Mestni svet
enkrat letno oceniti njegovo izvajanje.
4. POSTOPEK ZA SPREJEM OCENE
Mestnemu svetu se predstavi izvajanje programa varnosti in Porocilo Medobcinskega
inspektorata Kranj 0 delu za leto 2016 in Informacija 0 varnostni problematiki v MOK s
strani Policijske postaje Kranj. Mestni svet se seznani s predlogom sosveta za varnos!.
Predlaga se sprejem ski epa, da se je Obcinski program varnosti MOK v letu 2016 izvajal
dobro ter skladno z zastavljenimi cilji.
5. FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE
Financnih ali drugih posledic zaradi sprejema ocene izvajanja Obcinskega programa
varnosti ne boo
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•
II. PREDLOG SKLEPA

Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagamo v sprejem naslednji
SKLEP:

Obcinski program varnosti Mestne obcine Kranj, se je v letu 2016 izvajal dobro ter
skladno z zastavljenimi cilji.
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PRILOGA:
Porocilo 0 delovanju Medobcinskega inspektorata Kra
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