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II.6) 
 

 

 

V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 
32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14), vam v prilogi pošiljam v 
obravnavo in sprejem 
 

 

 

OCENO IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI 
 
 

 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji občinskega sveta sodeloval poročevalec Gregor 
Jarkovič, občinski inšpektor. 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti. 

 
 
 
 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 
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OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI 
 

Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu postala soodgovorna za stanje 
javne varnosti ter javnega reda in miru na svojem območju. Zakon o lokalni samoupravi v 21. 
členu določa, da občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med drugim opravlja tudi 
naloge občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzora. Občine Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in 
Žirovnica so sprejele Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter v skladu s prvim odstavkom 6. člena Zakona o 
občinskem redarstvu pripravile in sprejele občinske programe varnosti. Z občinskimi programi 
varnosti so na podlagi ocene varnostnih razmer v občini, podrobneje določile vrsto in obseg 
nalog občinskega redarstva ter drugih služb, ki lahko pomagajo k dvigu kakovosti življenja in 
bivanja občanov ter večji stopnji varnosti javnega prostora v lokalni skupnosti. Občinski 
program varnosti in ocena njegovega izvajanja morata tako postati izhodišče za operativne 
načrte vseh služb, ki zasledujejo zgoraj opisani cilj. 
 
Občinski program varnosti je sestavljen iz: 

1. Posnetka stanja oz. statističnega prikaza občine 
2. Ocene varnostnih razmer 
3. Opredelitev varnostnih potreb občine 
4. Ciljev občinskega programa varnosti 
5. Organiziranost in način dela medobčinskega redarstva 

 
V skladu z drugim odstavkom 6. člena Zakona o občinskem redarstvu morajo občinski organi 
najmanj enkrat letno oceniti izvajanje občinskega programa varnosti. Ocena izvajanja 
občinskega programa varnosti v letu 2014 temelji na podlagi poročila policije o oceni varnosti, 
letnega poročila medobčinskega inšpektorata in redarstva ter načrtovanih in opravljenih 
nalogah ostalih občinskih organov. 
 
1. POSNETEK STANJA OZ. STATISTIČNI PRIKAZ OBČINE 
Pri opisu občine, njeni organiziranosti in pri statističnih podatkov občine ni sprememb, ki bi 
vplivale na varnostne razmere, potrebe in cilje občine ter na organiziranost in način dela 
upravnih in nadzornih služb.  
 
2. OCENA VARNOSTNIH RAZMER 
Ocena stanja varnosti se podaja na podlagi poročila Policijske postaje Bled za območje občine 
Gorje za leto 2014. V nadaljevanju je na podlagi statističnih podatkov poročil podana ocena po 
posameznih področjih: 
 

2.1. Ogroženost od naravnih nesreč 
Število intervencij in klicev za nujno medicinsko pomoč za leto 2014 še ni znano. 
 
V letu 2014 sta bila najbolj odmevna dogodka žledolom in obilne snežne padavine. 
 

2.2. Ogroženost cestnega prometa v naseljih in izven naselja  
Na področju prometne varnosti se je število obravnavanih prometnih nesreč povečalo, policija 
je obravnavala 16 (12-2013) prometnih nesreč. V nesrečah so se tri osebe (6) telesno 
poškodovale, in sicer ena (3) huje in dve (3) lažje. V lanskem letu so se posledice v prometnih 
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nesrečah, kljub večjemu številu obravnavanih nesreč zmanjšale in potrjujejo trend izboljšanja 
prometne varnosti v občini.  
 
Velik del nadzora policije in občinskega redarstva je bil še vedno namenjen cestni povezavi in 
prepovedi prometa v času prihodov/odhodov šolarjev na cesti pod Višelnico. Zaradi prepovedi 
vožnje pod Višelnico, povečanega nadzora in možnosti izogibanja prometnim zastojem v času 
turistične sezone, se je povečal promet skozi novo naselje v Spodnjih Gorjah. Tako stanje na 
tem območju zagotovo ne pripomore k večji varnosti stanovalcev, povečan promet pa zagotovo 
vpliva tudi na samo kakovost bivanja.  
 
Policija je velik del pozornosti namenila nadzoru na relaciji Zg. Gorje – Krnica – Zatrnik, in sicer 
vožnji pod vplivom alkohola in agresivni vožnji z motornimi kolesi. 
 

2.3. Ogroženost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin 
Število posegov v občinske ceste in javne poti še vedno predstavljajo največji del inšpekcijskega 
nadzora. Težav s parkiranjem ob množičnem obisku Vintgarja je manj, a za ustrezno ureditev 
dostopa in parkiranja obiskovalcev ter nadaljnji turistični razvoj, bi bilo potrebno širše območje 
celostno prometno urediti. Po ureditvi območja Krede je evidentiranih težav bistveno manj, 
obisk je bil v preteklem letu slabši tudi zaradi vremenskih razmer. 
 

2.4. Ogroženost javnih zgradb in objektov naravne in kulture dediščine  
Pri objektih kulturne in naravne dediščine se je nadaljeval nadzor nad območji Pokljuške Luknje, 
doline Radovne in soteske Vintgar. Stanje se zaradi sprememb prometne ureditve izboljšuje, 
tako da se beležijo le še posamezne kršitve povezane z vplivi na naravno okolje (kampiranje, 
prenočevanje in odlaganje odpadkov). 
 

2.5. Ogroženost od kriminalnih pojavov – kriminalna ogroženost  
Število obravnavanih kaznivih dejanj se povečuje tretjo leto zapored, saj so policisti obravnavali 
56 kaznivih dejanj (50-2013, 39-2012). Pri kriminalnih dejanjih še vedno največji delež zajemajo 
premoženjski delikti kamor spadajo vlomi, tatvine, poškodovanja… Delež preiskanosti kaznivih 
dejanj je nizek (manj kot 30% kaznivih dejanj je raziskanih), kar ima lahko slab vpliv na občutek 
varnosti občanov. 
 
Varnostna služba Sintal na območju občine zagotavlja tehnično varovanje 15 pravnim in fizičnim 
osebam. Služba je v letu 2014 na omenjenih objektih posredovala dvakrat.  
 

2.6. Ogroženost javnega reda in miru  
Število obravnavanih kršitev javnega reda in miru se je v preteklem letu povečalo za 83% (2014-
33, 2013-18). Kršitve se največkrat dogajajo v zasebnih prostorih (več 40%) in na javnih krajih na 
prostem (36%). V gostinskih lokalnih je bilo obravnavanih šest kršitev (18%). Poleg kršitev 
povezanih z varstvom javnega reda in miru, je policija obravnavala tudi kršitve povezane s 
prepovedanimi drogami, orožjem, omejevanem porabe alkohola in javnimi zbiranji.  
 

2.7. Ogroženost na javnih shodih in prireditvah  
Največja prireditev je bila »Jurjev smenj«, kjer pa posebnosti povezane s kršitvami javnega reda 
in miru niso bile zaznane. 
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2.8. Ogroženost okolja 
Okoljska osveščenost se zvišuje in tako tudi pričakovanja občanov po urejenem bivalnem 
okolju.  
 
V preteklem letu občinska inšpekcija ni odkrila in obravnavala črnih odlagališč, zaznati pa je 
mogoče večje opozarjanje na težave s pasjimi iztrebki tako kmetovalcev kot občanov. Občinska 
inšpekcija je bila obveščena tudi o sumu onesnaženja reke Radovne, a kljub takojšnjemu odzivu 
in ogledu onesnaženja ni bilo moč potrditi. 
 
Nadaljujejo se aktivnosti občinske uprave pri vzpostavitvi ustrezne komunalne urejenosti 
odpadnih voda. Sem sodi nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema in opremljanje z 
malimi čistilnimi napravami. Ureditev izpusta odpadnih komunalnih vod do leta 2017 in nadzor 
sta nujna ukrepa za preprečevanje onesnaževanja okolja.  
 

2.9. Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah 
Vplivi negativnih varnostnih razmer v sosednjih občinah se kažejo na področju kaznivih dejanj vlomov. 
 

KLJUČNE UGOTOVITVE 
Stanje na področju varnosti cestnega prometa se je izboljšalo, na področju javnega reda in na 
področju kriminala je moč ugotoviti poslabšanje stanja, ki ima lahko vpliv na občutek varnosti 
občanov.  
 

3. OPREDELITEV VARNOSTNIH POTREB OBČINE 
Zadovoljevanje varnostnih potreb občine temelji na delu policije ter na sodelovanju 
medobčinskega redarstva in inšpekcije, ki izvajata naloge po pooblastilu in v skladu z možnostmi 
ukrepanja na podlagi veljavne zakonodaje. V manjši meri se varnostne potrebe zadovoljujejo 
preko drugih služb (nadzorniki TNP, varnostne službe, državne inšpekcije). Vsebina že 
načrtovanih varnostnih potreb občine Gorje, se ne spreminja (gl. OPV-2009).  
 
Za občane občine Gorje bo pomembno zagotavljati varnost in urejenost bivalnega okolja, ki 
imata velik vpliv na kakovost življenja. To je povezano zlasti z učinkovitostjo in sodelovanjem 
služb, ki skrbijo za varnost in red (policija, redarstvo, inšpekcija, nadzorniki TNP, varnostne 
službe) ter s skrbjo za okolje in javno infrastrukturo (javne zgradbe, javne ceste in poti, 
rekreacijske in druge javne površine).  
 
Glede na usmerjanje občine v turizem in s tem obstojem potrebe po varovanju okolja ter 
zagotovitvi javnega reda, je potrebno izboljšati stanje na področju kriminalitete ter vzpostaviti 
in vzdrževati javno infrastrukturo.  
 

4. CILJI OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI 
Cilji občinskega programa varnosti so razdeljeni na strateške in operativne cilje. Strateški cilji 
kažejo na splošno varnostno potrebo lokalne skupnosti in se v obravnavanem obdobju ne 
spreminjajo. Se pa pojavljajo potrebe po uvajanju novih aktivnosti in ukrepov pri operativnih 
ciljih. Neizpolnjevanje teh ciljev se neposredno kaže pri varnosti in zadovoljstvu občanov, in 
sicer na področjih: varovanje okolja in varnost naravne in kulturne dediščine, varstvo javnega 
reda in miru, varnosti cestnega prometa in urejenem videzu kraja.  
 
V letu 2013 so bile z oceno OPV določene nove aktivnosti. Za aktivnosti na področju varnosti 
cestnega prometa lahko rečemo, da so bile naloge izpolnjene, medtem ko sodelovanje na 
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področju javnega reda in miru in na področju kriminalitete na terenu ne kaže zadovoljivih 
rezultatov (1. Večje sodelovanje MIR in policije pri izvajanju nalog preventivne prisotnosti na 
javnih mestih, 2. Skupaj s strokovnjaki na področju varovanja premoženja in policijo, javnosti 
predstaviti škodo, ki je družbi povzročena s kaznivimi dejanji zoper premoženje ter seznaniti 
podjetja in občane z možnostmi in rešitvami samozaščitnega ukrepanja na področju varovanja 
premoženja). Tema dvema aktivnostima bo zagotovo potrebno posvetiti več pozornosti. 
 

5. ORGANIZIRANOST IN NAČIN DELA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 
V letu 2014 ni bilo sprejetih predpisov, ki bi posegali v organiziranost. V letu 2014 je na delo 
vplivala selitev Policijske postaje Jesenice na območje platoja Karavanke. Povečalo se je število 
postopkov z občani in tudi njihova pričakovanja po ukrepanju MIR.  
 
Povečanje obsega dela, tako po količini kot tudi po vsebini zahteva povečanje kadrovske 
zasedbe v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu. Na to zahtevo najbolj vplivajo potrebe 
občine Kranjska Gora, kot turističnega kraja, kjer potrebe pogojujejo turistični obiski, ko se 
število ljudi na območju občine poveča za nekajkrat in morebitne potrebe po večji aktivnosti 
MIR na področju javnega reda in miru na območju občine Jesenice. 
 
Občinski svet ima možnost vplivanja na izboljšanje stanja v lokalni skupnosti, ne samo preko 
občinskega redarstva in občinske inšpekcije, temveč tudi policije. Z Zakonom o organiziranosti 
in delu v policiji je občinam in občinskim svetom dana možnost vplivanja na delo policije in 
pridobivanje informacij o stanju varnosti. Tako zakon v 27. členu v poglavju »območna policijska 
postaja« določa, da območna policijska postaja pred pripravo letnega načrta dela pozove 
občino, na območju katere izvaja naloge, da poda predloge prioritetnih nalog pri zagotavljanju 
varnosti. Te predloge območna policijska postaja preuči in jih po oceni vključi v letni načrt. Če je 
potreba, komandir območne policijske postaje občinski svet obvešča o varnostnih razmerah na 
območju občine, vendar ne sme poročati o konkretnih zadevah, o katerih poteka predkazenski 
ali prekrškovni postopek. 
 
 
Številka: ………………… 
Gorje, ……………………. 
 
 
 
 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 
 


