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G) POLICIJSKA POSTAJA BLED 
 

1. Značilnosti dela Policijske postaje Bled na območju občine Gorje za leto 2014  
Značilnosti dela Policijske postaje Bled na območju občine Gorje so v letu 2014 podobne kot v 

preteklih letih. Kazniva dejanja so v porastu, zlasti pa izstopa premoženjska kriminaliteta. 

Zaznanih je bilo več kaznivih dejanj z lasno dejavnostjo policistov, kot v enakem obdobju 

lanskega leta, kar kaže na povečano angažiranost policistov pri preiskovanju kriminalitete. 

Približno polovica storilcev kaznivih dejanj prihaja z območja policijske postaje, ostala polovica 

pa prihaja na območje Gorij zgolj zaradi izvrševanja kaznivih dejanj. 
 

Zabeležili smo porast kršitev javnega reda in miru, tako na javnem kraju kot tudi v zasebnih 

prostorih oziroma družinah, kar je posledica ničelne toleranca policijskega dela do tovrstnega 

nasilja. Izvajali smo konstantne kontrole gostinskih lokalov in poostrene nadzore, pri tem 

ugotovljeno, da po kršitvah izstopa en gostinski lokal. Na območju občine Gorje večjih javnih 

prireditev ni bilo, razen Jurijevega sejma. Vse prireditve so potekale mirno in brez večjih kršitev. 

 

Prometni znak na cesti pod Višelnico, ki prepoveduje vožnjo vozilom v določenih urah, ostaja še 

naprej. Vozniki so se na zaporo že navadili, kljub temu pa smo mnenja, da je potrebno na 

omenjenem odseku čim prej pričeti z gradnjo pločnika. V letu 2014 beležimo porast števila 

prometnih nesreč, spodbudno pa je, da so telesne posledice blažje. Se pa v obeh turističnih 

sezonah pozna povečan tranzit proti Pokljuki. Močno je povečan tudi promet tovornih vozil, 

zlasti vozil za prevoz lesa. Prometna gneča posledično vpliva tudi na kvaliteto življenja krajanov 

Gorij.  
 

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. Oblika policijskega 

dela »POLICIST KOLESAR«, se je tudi v lanskem letu izkazala za pozitivno in dobro sprejeto v 

lokalnem okolju. Z omenjenim načinom dela, bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu. 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 2014 smo na območju občine Gorje obravnavali 56 (lani 50) kaznivih dejanj. 51 

kazenskih ovadb in pet poročil je bilo skladno z 9. in 10. odstavkom 148. členom Zakona o 

kazenskem postopku, podanih na pristojno Okrožno državno tožilstvo. Preiskanih je bilo 29,5 % 

(36 %) kaznivih dejanj. Glede na leto 2013 se je število kaznivih dejanj povečalo, žal pa je 

preiskanost le teh nekoliko manjša. Kljub dobremu sodelovanju z občani, bo potrebno pridobiti 

še več vsebinsko kvalitetnih informacij, ki so nujno potrebna pri preiskovanju.    

 

Med kaznivimi dejanji prevladujejo premoženjska kazniva dejanja (več kot dve tretjini vseh). 

Število velikih tatvin (18, predlani 17) in navadnih tatvine (14, predlani 15) je enako kot v 

preteklem obdobju, povečala pa so de kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari (7, predlani 3). 

Prevladujejo predvsem vlomi v stanovanjske hiše, tatvine barvnih kovin in pa priložnostne 

tatvine. Močno se je znižala gospodarska kriminaliteta 2 (7), saj v lanskem letu nismo zaznali 

kaznivega dejanja poslovne goljufije (predlani kar 5), sta se pa na novo pojavila dva primera 

ponarejanja in uničenja poslovnih listin. Kaznivih dejanj nasilja v družini lansko leto nismo 

obravnavali, smo pa obravnavali kaznivo dejanje spolnega nasilja. Po obravnavanih kaznivih 
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dejanjih so najbolj obremenjujoči meseci junij (6), julij (7) in avgust (8), sledita pa jim januar in 

februar, pri tem je nastala materialna škoda približno 92.000 EUR. 

 

Med letno turistično sezono je bilo izvršenih več vlomov na območju Mežaklje in Radovne, 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 Gorje, zgolj z namenom izvrševanja kaznivih dejanj. 

 

Na področju prepovedanih drog smo obravnavali 7 (1) kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje 

in promet s prepovedanimi drogami in nedovoljenimi snovmi v športu. Povečano število 

kaznivih dejanj z omenjenega področja kaže, da občina Gorje na njih ni imuna, zato bomo temu 

področju v letošnjem letu namenili več pozornosti.  

 

Pri obravnavi kaznivih dejanj, je ob nadaljujočemu trendu zviševanja dokaznih standardov, 

potrebno preiskovanju kaznivih dejanj posvetiti še več časa, načrtno pristopati k raziskavi in 

ustrezno konstantno sodelovati s strokovnimi službami, tožilstvom in preiskovalnimi sodniki. 

 

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 2014 zaznati močan porast prekrškov, saj smo jih obravnavali 

33 (18). Največkrat 24 (14) je bil kršen Zakon o varnosti javnega reda in miru, pri tem so 

izstopale kršitve v zasebnih prostorih 12 (5), sledijo jim javni kraji 8 (5) in pa gostinski lokali 4 

(4). Izstopajo kršitve nedostojnega, drznega in nasilnega vedenja, ter vpitja. Povečali pa so se 

prekrški z elementi nasilja v družini 6 (1), kar je predvsem posledica tega, da imamo policisti do 

nasilja ničelno toleranco. Kršitve so bile ugotovljene tudi po Zakonu o orožju 2 (1), Zakonu o 

omejevanju porabe alkohola 2 (0), Zakonu o javnih zbiranjih 1 (1) in Zakonu o zaščiti živali 2 

(1). Zaradi prekoračitve obratovalnega časa gostinskega lokala (Zakon o gostinstvu), je bila v 

treh primerih obveščena pristojna inšpekcijska služba. Na območju Gorij je bil glede kršitev 

izstopajoč en gostinski lokal, zato je bil z lastnico opravljen temeljit razgovor, nakar se je stanje 

izboljšalo.  

 

Obravnavali smo tudi dva prekrška v zvezi s posedovanjem prepovedane droge.  

 

Število ugotovljenih kršitev je povsem primerljivo s stanjem na terenu. 

 

Navzoči smo bili pri obravnavanju samomora 1 (2), požara 1 (4), delovne nesreče 1 (1), iskalnih 

akcijah 2 (0), nenadne smrti 1 (0), dogodkov s telesnimi poškodbami 4 (3) in nudenju asistence 

drugemu organu 1 (2). Vsi ti dogodki pa so terjali veliko kadrovskih resursov in angažiranosti 

policistov policijske postaje Bled. Sodelovanje s CSD v Radovljici je dobro, izmenjujemo si 

informacije o nastalih problemih oziroma sodelujemo v medinstitucionalnih timih, kjer 

obravnavamo konkretne situacije. 

 

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

dovoljenj. Po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlitve na črno, je bila ugotovljena ena kršitev. 
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2.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
Na območju občine Gorje smo v letu 2014 opravili številne poostrene nadzore prometa na 

relaciji Zg. Gorje – Krnica – Zatrnik, zaradi nevarne in agresivne vožnje voznikov motornih 

koles. Nadzirali smo predvsem problematiko, ki je na podlagi analiz najbolj vplivala na 

prometno varnost in sicer: alkohol, hitrost, vožnja voznikov motornih koles, kolesarjev, uporaba 

varnostnega pasu in ravnanje šibkejših udeležencev. Med temi smo se najbolj osredotočili na 

vožnjo pod vplivom alkohola in vožnjo enoslednih motornih vozil, ki so na Zatrniku izvajali 

nevarno in agresivno vožnjo med rednim prometom. V reševanje omenjene zadeve smo vključili 

tudi medobčinsko redarstvo.  

 

Na območju občine Gorje smo v letu 2014 obravnavali 16 (12) prometnih nesreč, od tega tri (6) s 

telesnimi poškodbami.  Glede na posledice je bilo 1 (3) oseb huje telesno poškodovanih, 2 (3) 

lažje in 25 (11) brez telesnih poškodb. Smrtnih žrtev ni bilo. Glede na podatke iz leta 2013, se je 

število prometnih nesreč povečalo za tretjino. Udeleženci prometnih nesreč so bili v 4 (3) 

primerih tudi alkoholizirani. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je bilo neupoštevanje pravil 

prednosti in stran oz. smer vožnje. Večina prometnih nesreč se je zgodila na lokalnih cestah. 

Večina povzročitelj prometnih nesreč pod vplivom alkohola spada v skupino voznikov med 25 in 

35 letom.  

 

Ugotovljenih je bilo 128 (113) kršitev cestno prometnih predpisov. Največ izrečenih ukrepov je 

bilo zaradi neuporaba varnostnega pasu, neupoštevanja prometne signalizacije, sledi vožnja pod 

vplivom alkohola in prekoračitve dovoljene hitrost. Glede na leto 2013 je zaznati povečano 

število ugotovljenih kršitev s hitrostjo, opažamo pa vpad kršitev neupoštevanja prometne 

signalizacije, saj so se vozniki že navadili na zaporo ceste pod Višelnico. Pojavljajo se tudi 

vožnje vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pa vožnja neregistriranih vozil. Zaseženi 

sta bila tudi dve vozila (kolo z motorjem in osebni avtomobil).  

 

Policisti PP Bled bomo še naprej preprečevali in ugotavljali kršitve, ki so najpogostejši vzroki 

hudih prometnih nesreč, predvsem neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje ter 

neupoštevanje pravil o prednosti s poudarkom na večkratnih kršilcih in kršilcih, ki vozijo pod 

vplivom alkohola.  

 

Cesta na Pokljuko se ponekod poseda in je v slabem stanju, kar je predvsem posledica prevoza 

lesa, ki zaradi teže izredno obremenjuje cestno infrastrukturo, V zvezi navedenega smo in še 

bomo, skupaj s Postajo prometne policije PU Kranj, izvajali nadzor nad tovornimi vozili, ki 

vključuje predvsem ugotavljanje prekrškov glede prekoračitve dovoljene teže tovora.   

 

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 Gorje v letu 2014 nismo beležili kršitev po zakonu o tujcih in po zakonu o 

prijavi prebivališča. 

 

 

3. Druge dejavnosti 
3.1 Preventivna dejavnost 
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. V razgovorih z lokalnimi 
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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 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.  

 

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. 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. 

 

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.  

 

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. Na prvem roditeljskem sestanku smo starše seznanili z varno potjo v 

šolo in obveznostmi, ki jo imajo kot starši v cestnem prometu. Učencem od 1. do 4. razreda, smo 

ob dnevu mobilnosti, 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, pred novoletnimi prazniki pa smo učence opozorili na 

škodljivost in nevarnost uporabe pirotehničnih izdelkov. V šolskem letu 2014/2015 v šoli 

izvajamo vseslovenski projekt »POLICIST LEON SVETUJE«.  

 

 

S spoštovanjem, 
 

      Robert Mencin 

      komandir policijske postaje 

      policijski inšpektor I 

 

Priloga: 

- statistične tabele  
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Priloga: Statistične tabele 

 
KAZNIVA DEJANJA (ovadbe in poročila) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ 49 59 39 50 56 

ŠTEVILO PREISKANIH KAZNIVIH DEJANJ 14 27 10 14 13 

DELEŽ KD ZOPER PREMOŽENJE (%) 57 71 77 76 73 

 

PREKRŠKI 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Izzivanje ali spodbujanje k pretepu; predrzno, nesramno ali 
nasilno vedenje (6/1 ZJRM-1) 

2 2 4 2 7 

Udarjanje (6/2 ZJRM-1) 2 2 1 1 1 

Pretepanje (6/3 ZJRM-1) 4 1 0 0 1 

Nasilje v družini (6/4 ZJRM-1) 3 13 1 2 6 

Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje (7/1 ZJRM-1) 4 4 6 8 3 

Ostalo (ZJRM-1) 6 7 2 1 6 

Ostali prekrški po drugih zakonih 18 11 4 4 9 

Skupaj 39 40 18 18 33 

* ZJRM-1 (Zakon o varnosti javnega reda in mira 
 

PROMETNE NESREČE IN POSLEDICE 

 

PROMETNE NESREČE POSLEDICE (število oseb) 

SKUPAJ 
SMRTNI 

IZID 
TELESNA 

POŠKODBA 
MATERIALNA 

ŠKODA 
MRTVI HTP LTP 

BREZ 
POŠKODB 

2010 11 (1) - 1 (1) 10 (0) - - 1 17 

2011 23 (7) - 9 (3) 14 (4) - 1 10 23 

2012 16 (4) - 11 (3) 5 (1) - 6 7 17 

2013 12 (3) - 6 (2) 6 (1) - 3 3 11 

2014 16 (4) - 3 (0) 13 (4) - 1 2 25 

* () – število alkoholiziranih povzročiteljev, HTP – huda telesna poškodba, LTP – lahka telesna poškodba 
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