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E) POLICIJSKA POSTAJA BLED 
 
1. Značilnosti dela Policijske postaje Bled na območju občine Gorje za leto 2016 
 

Značilnosti dela policistov Policijske postaje Bled na območju občine Gorje se v letu 2016 ne razlikujejo bolj 
kot prejšnja leta. Kazniva dejanja so bila v letu 2016 konkretno v upadu, kljub temu pa še vedno izstopa 
premoženjska kriminaliteta. Pri obravnavi kaznivih dejanj, je ob nadaljujočemu trendu zviševanja dokaznih 
standardov, potrebno preiskovanju posvetiti še več časa, načrtno pristopati k raziskavi in stalno sodelovati s 
strokovnimi službami, tožilstvom in preiskovalnimi sodniki ter občani. 

 
Zabeležili smo povečanje kršitev javnega reda in miru, predvsem v zasebnih prostorih oziroma družinah in 
gostinskih lokalih, kjer je še vedno ničelne toleranca policijskega dela do tovrstnega nasilja. Izvajali smo 
stalne kontrole gostinskih lokalov in poostrene nadzore, kjer ugotavljamo, da gostinskega lokala, ki bi izrazito 
izstopal ni. Na območju občine Gorje večjih javnih prireditev ni bilo razen Jurijevega sejma. Vse prireditve so 
potekale mirno in brez večjih kršitev. V primerih družinskega nasilja smo zgledno sodelovali z OŠ Gorje in s 
CSD Radovljica, kjer smo v sklopu medinstitucionalnega tima konkretno obravnavali posamezne primere. 

 

Na področju prometne varnosti v preteklem letu ponovno beležimo upad prometnih nesreč, z občutno 

manjšimi posledicami. V letu 2016 nismo obravnavali prometne nesreče s smrtnim izidom. Ob prometnih 

kontrolah smo ugotovili, da vozniki večinoma spoštujejo postavljeno prometno signalizacijo. Zaznali smo le 

nekaj več kršitev povezanih z ureditvijo obvoza glede gradbenih del na območju Občine Bled in ceste pod 

Višelnice, kjer pa se je z osveščanjem prebivalcev zadeva uredila. Največje težave so se pojavile pri vožnji 

turistov. Vse skupaj pa je v letu 2016 še bolj obremenilo regionalni cesti skozi Gorje, najbolj v času obeh 

turističnih sezon.  

 
Omeniti moramo le, da se na območju celotne PP Bled  vsakoletno povečuje število varnostnih pojavov, 
gostov in področij dela, ki zahtevajo posredovanje policije. Angažiranost policistov pri posredovanjih še 
dodatno zmanjšuje prisotnost policistov na območju Gorij v smislu preventivnega delovanja. Splošna 
ugotovitev je, da so bile vse naloge izvršene optimalno, strokovno in učinkovito, hkrati pa je bila stalnim 
prebivalcem in obiskovalcem občine Gorje zagotovljena visoka stopnja varnosti. 

 
2. Delo po posameznih delovnih področjih 

 
2.1. Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete: 

V letu 2016 smo na območju občine Gorje obravnavali 28 (lani 45) kaznivih dejanj. Skladno z 9. in 10. 

odstavkom 148. členom Zakona o kazenskem postopku je bilo na pristojno Okrožno državno tožilstvo 

podanih 22 kazenskih ovadb in 6 poročil. Preiskanih je bilo 42,11 % (23 %) kaznivih dejanj. Glede na leto 

2015 se je število kaznivih dejanj zmanjšalo za približno tretjino, kjer pa se je povečala preiskanost. Kljub 

dobremu sodelovanju z občani opažamo, da se slednji po večini nočejo izpostavljati, zato so z informacijami 

včasih nekoliko skopi, zadržani. Z preventivnim delom, sodelovanjem z lokalno skupnostjo in z ozaveščanjem 

pa slednje poskušamo spodbuditi k temu, da o negativnostih obveščajo policiste, policijo saj bomo le s 

konkretnim sodelovanjem preprečili kriminaliteto. Med kaznivimi dejanji več kot dve tretjini predstavljajo 

premoženjska kazniva dejanja (17). Občutno so je zmanjšalo število kaznivih dejanj, velike tatvine - vlomi (4, 

predlani 23), nekoliko se je povečalo število navadnih tatvin (9, predlani 6). S področja premoženjskih deliktov 

smo obravnavali tri napade na računalniški sistem, izstopata pa kaznivo dejanje neplačevanje preživnine 3 

(predlani 0) in kaznivo dejanje zoper življenje in telo 3 (predlani 1).  

 

V zadnjem času smo opazili, da se časi vlomov izvršujejo v nedoločenem časovnem obdobju, kjer pa storilci 

še vedno delujejo v skupinah. Število velikih tatvin se je zmanjšalo predvsem  zaradi večjega deleža 

preventivnih dejavnosti policistov, samozaščitnega ravnanja občanov. Na področju gospodarske kriminaliteta 

smo obravnavali tri kazniva dejanja, dve ponarejanji denarja in eno uporabo ponarejanja negotovinskega 

plačila. Obravnavali smo eno kaznivo dejanja lahke telesne poškodbe, eno grožnjo in eno nasilje v družini.  

 

Med letno turistično sezono je bilo občutno manj vlomov v vozila na območju Pokljuke, Mežaklje in Radovne. 

Pri tem je potrebno izpostaviti odlično preventivo delo s problematičnimi skupinami v času letne turistične 

sezone, ko smo z intenzivnim delom in z vključevanjem drugih enot in služb (MIR, nadzorniki TNP, ribiči ..) 

zagotovo preprečili večje število vlomov v vozila. Kljub osveščanju ljudi po samozaščitnem ravnanju, nekateri 

še vedno puščajo vrednejše stvari v vozilih oz. na vidnih mestih. Ugotavljamo tudi, da se storilci v poletnih 

mesecih pripeljejo iz različnih krajev Slovenije na območje občine Gorje zgolj z namenom izvrševanja 

kaznivih dejanj. 



 

140 

Na področju prepovedanih drog nismo obravnavali kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa 

s prepovedanimi drogami in nedovoljenimi snovmi v športu.  Občina Gorje na promet s prepovedanimi 

drogami in njenim uživanjem ni imuna, saj smo predvsem na območju Bleda in Gorij več občanom Gorij 

zasegli prepovedano drogo - konopljo. Zoper njih so bili uvedeni postopki v zvezi kršitev določil Zakona o 

proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.  

 
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. 

 
Na območju občine Gorje je v letu 2016 zaznati povečano število prekrškov, saj smo jih obravnavali 20 (14). 
Delni porast lahko povezujemo z upadom kaznivih dejanj z elementi nasilja. Kljub temu do nasilja še naprej 
pristopamo z ničelno toleranco. Največkrat 16 (11) je bil kršen Zakon o varnosti javnega reda in miru, pri tem 
so izstopale kršitve v zasebnem prostoru 7 (1), sledijo gostinski lokali 3 (2) in 1 kršitev v gozdu. S pravilnim 
pristopom (ničelna toleranca) smo občutno zmanjšali kršitve z elementi nasilja v zasebnih prostorih, kjer se 
je zmanjšalo  primerov za nasilje v družinah. Med kršitvami ZJRM izstopajo kršitve prepiranja, nedostojnega 
vedenja in vpitja ter udarjanja. Zmanjšali so se prekrški z elementi nasilja v družini 1 (1), kar je posledica že 
zgoraj navedenih dejstev. V letu 2016 nismo beležili kršitve po Zakonu o orožju in prekoračitve obratovalnega 
časa gostinskih lokalov. Beležili smo kršitev po Zakonu o zaščiti živali 1 (2). Na območju Gorij po ugotovljenih 
dejstvih ni izstopajočega gostinskega, kljub temu pa redno opravljamo kontrolo predvsem v smislu 
ugotavljanja kršitev Zakona o omejevanju uporabe alkohola in obratovalnega časa. Število ugotovljenih 
kršitev je na območju Občine Gorje povsem primerljivo s stanjem na terenu.  
 
Sodelovanje s CSD v Radovljici je dobro, kjer si redno izmenjujemo informacije o nastalih problemih oziroma 
sodelujemo v medinstitucionalnih timih, kjer obravnavamo konkretne situacije. 

 
Navzoči smo bili pri obravnavanju požarov 5 (3), naravni nesreči 1 (0), delovni nesreči 1 (2), nenadnih smrti 
2 (2), samomoru 1 (0) in dogodkov s telesnimi poškodbami 5 (5).  

 

Ugotavljali in nadzirali smo črna prenočišča, kakor tudi delo in zaposlovanje brez ustreznih dovoljenj. 

 
2.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 

V letu 2016 smo nadzirali predvsem problematiko, ki je na podlagi analiz najbolj vplivala na prometno varnost 

in sicer: alkohol, hitrost, vožnja voznikov motornih koles, kolesarjev, uporaba varnostnega pasu, naprav in 

opreme, ki voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila  in ravnanje šibkejših 

udeležencev. Med temi smo se najbolj osredotočili na vožnjo pod vplivom alkohola in vožnjo enoslednih 

motornih vozil, ki so v preteklih letih na Zatrniku izvajali nevarno in agresivno vožnjo med rednim prometom. 

V reševanje omenjene zadeve smo aktivno vključili tudi medobčinsko redarstvo in policiste Prometne 

policijske postaje PU Kranj.  Vsi poostreni nadzori so bili usmerjeni v tiste dejavnike, ki so po ugotovitvah 

analiz in ugotovljenih trendih slabšanja prometne varnosti najbolj vplivali na prometno varnost.  

 

Na območju občine Gorje smo v letu 2016 obravnavali 20 (27) prometnih nesreč, od tega 2 (8) s telesnimi 

poškodbami. Za posledicami nismo beležili smrtnega izida, nobene huje telesno poškodovanega, 2 (3) lažje 

in 29 (35) brez telesnih poškodb. Glede na podatke iz prejšnjih let se je število prometnih zmanjšalo. V 

prometni nesreči je bil v 1 (4) primeru voznik povzročitelj tudi alkoholizirani. Nobena starostna skupina pri 

povzročiteljih prometnih nesreč s prisotnostjo alkohola ne izstopa. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je 

bilo neupoštevanje strani oz. smeri vožnje in neprilagojena hitrost. Na lokalnih cestah se je zgodilo 16 (13), 

na državnih pa 11 (3) prometnih nesreč. Glede na navedeno bomo v letošnjem letu opravljali kontrole 

prometa s poudarkom na najpogostejših vzrokih hudih prometnih nesreč, predvsem neprilagojena hitrost, 

nepravilna stran in smer vožnje ter vožnje pod vplivom alkohola. 

 

Ugotovljenih je bilo 73 (98) kršitev cestno prometnih predpisov. Največ izrečenih ukrepov je bilo zaradi 

neuporaba varnostnega pasu, neupoštevanja prometne signalizacije in vožnje pod vplivom alkohola. 

Pojavljajo se tudi vožnje vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pa vožnja neregistriranih vozil.   
 
Skupaj s Postajo prometne policije PU Kranj in MIR Jesenice smo izvajali nadzor nad tovornimi vozili (prevoz 
lesa s Pokljuke in Mežaklje), ki vključuje predvsem ugotavljanje prekrškov glede prekoračitve dovoljene teže 
tovora. Z omenjeno prakso bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu. Kontrolirali smo tudi avtobuse in voznike, 
ki opravljajo prevoze otrok. 
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Sodelovali smo tudi pri zavarovanju javnih prireditev na cesti, ki so potekala na območju Gorij. 

 
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. Ob obeh sezonah smo na območju Občine Gorje 

beležili prijavo 4768 gostov (predlani 3818). Na območju občine Gorje v letu 2016 nismo beležili kršitev po 

zakonu o tujcih in po zakonu o prijavi prebivališča. 

 
3. Druge dejavnosti 
3.1 Policijsko delo v skupnosti 

Splošna ugotovitev je, da preventivne akcije policije dosegajo svoj namen. Več preventivnih aktivnosti smo 

načrtovali 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. 

Pri pripravi letnega načrta smo kot prejšnja leta pozvali organe Občine Gorje naj predlagajo svoje vidike 

varnostne problematike v svojem okolju, saj bi se policisti s tem lahko še bolj ciljno usmerili v reševanje 

tovrstnih težav. 

 

Na področju cestnega prometa smo izvedli veliko preventivnih nalog, zlasti v času pred spremembami voznih 

razmer (povečanje prometa, sezone uporabe enoslednih vozil, zimskih razmer). Aktivno se udeležujemo tudi 

sestankov SPV Bled – Gorje.  

 

Izvedenih je bilo več preventivnih 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. Sobodajalce 

smo opozarjali na dosledno prijavljanje gostov, na pozornost glede izkazovanja identitete s ponarejenimi ali 

prirejenimi listinami in na obveščanje o okoliščinah, ki kažejo na zlorabo bivanja tujcev. 

 

V delu preventivnih nalog na področju kriminalitete smo med zimsko in poletno turistično sezono aktivnost i 

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 ravnanje, 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.  

 

Veliko pozornosti posvečamo izobraževanju otrok v OŠ Gorje. Ob začetku šolskega leta smo se s prvošolčki 

sprehodili po Gorjah in jih seznanjali ter opozarjali na nevarne dele cest, na varno hojo in prečkanje ceste. 

Starše smo sproti seznanjali z varno potjo v šolo in obveznostmi, ki jo imajo kot starši v cestnem prometu. 

Učencem prve triade smo predstavili opremo in delovanje policije in jih hkrati opozarjali na nevarnosti v 

prometu in pred neznanci. Za učence petih razredov smo organizirali predavanja za opravljanje kolesarskih 

izpitov, pred novoletnimi prazniki pa smo učence opozorili na škodljivost in nevarnost uporabe pirotehničnih 

izdelkov. V šolskem letu 2015/2016 v šoli izvajamo vseslovenski projekt »POLICIST LEON SVETUJE«.  
 
Poročilo pripravil vodja policijskega okoliša Gorje, Gašper Franc.  
 
S spoštovanjem, 

       Robert Mencin 

       komandir  

       policijski inšpektor I 


