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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJSKE POSTAJE BLED ZA LETO 2017 
 

Značilnosti dela Policijske postaje Bled (v nadaljevanju PP Bled) se v letu 2017 ni bistveno razlikovala od 
okoliščin delovanja preteklih let. Predvsem je bila enota občutneje obremenjena od sredine junija do 
začetka oktobra, zaradi močnega navala turistov.  
 
Število obravnavanih kaznivih dejanj se je v letu 2017, glede na preteklo leto, povečalo, prav tako se je 
povečala materialna škoda, ki je bila posledica storitve kaznivih dejanj. Preiskanost kaznivih dejanj znaša 
27,6 %, predvsem zaradi zelo visokega odstotka premoženjskih kaznivih dejanj, med katerimi prevladujejo 
tatvine in velike tatvine, kjer je dokazovanje in odkrivanje storilcev le teh, zahtevno in dolgotrajno. Pri tem 
je potrebno izpostaviti odlično preventivo delo z romsko problematiko v času letne turistične sezone, ko 
smo z intenzivnim delom in z vključevanjem drugih enot, zagotovo preprečili večje število premoženjskih 
kaznivih dejanj (vlomov v OA na območju Save). V letu 2017 se je zmanjšalo število kaznivih dejanj zoper 
življenje in telo, prav tako se je zmanjšal delež gospodarske kriminalitete in s tem tudi povzročena 
materialna škoda. S področja prepovedanih drog smo obravnavali deset kaznivih dejanj, v primerjavi s 
preteklim letom, pa smo obravnavali manj prekrškov s področja prepovedanih drog. Glede na preteklo leto, 
se je povečalo število kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, ter ogrožanja varnosti kot 
so grožnje, izsiljevanja in protipravnega odvzema prostosti.  
 
Z fleksibilnostjo in prilagajanjem trenutni problematiki smo intenzivno zbirali obvestila, opravljali oglede 
krajev kaznivih dejanj in opravljali poostrene nadzore na kritičnih mestih, ter s tem preprečevali še večje 
število tovrstnih kaznivih dejanj. Zaradi velikega števila obravnavanih kaznivih dejanj in velikega deleža 
premoženjskih kaznivih dejanj, je bilo ob nadaljujočemu trendu zviševanja dokaznih standardov potrebno 
preiskovanju kaznivih dejanj posvetiti še več časa, načrtno pristopati k raziskavi in ustrezno konstantno 
sodelovati z drugimi policijskimi enotami, strokovnimi službami PU Kranj, tožilstvi in preiskovalnimi sodniki. 
Z intenzivnim delom na področju kriminalitete bomo nadaljevali, predvsem pa je potrebno še bolj okrepiti 
sodelovanje z drugimi policijskimi enotami in službami.  
 
Kršitve javnega reda in miru so bile v tem obdobju omejene predvsem na gostinske lokale z njihovo okolico. 
Številčno smo beležili manj kršitev javnega reda kot v preteklem letu, prav tako je bilo manj ugotovljen ih 
kršitev drugih predpisov s področja javnega reda. V času letne turistične sezone so zaradi prijavljenih 
kršitev JRM izstopali predvsem lokali v trgovsko poslovnem centru Bled. V času letne turistične sezone 
smo beležili enormen porast dnevnih turistov in nadaljevalni trend pojava »backpackerjev« iz Anglije, Irske 
in skandinavskih držav. Gre za specifično populacijo mlajših gostov, ki so usmerjeni predvsem v popivanje 
v gostinskih lokalih, povezujemo pa jih z nočnim hrupom in vandalizmom v nočnem času. Na številnih 
množičnih javnih prireditvah, ki so zahtevale načrtovano izvedbo varovanja,  nam je uspelo z racionalnim 
načrtovanjem kadra in materialnih sredstev, zagotoviti ugodne varnostne razmere. Vse večje tradicionalne 
prireditve so minile brez hujših kršitev, obravnavali pa smo več kršitev zakonodaje s strani organizatorja. 
Izvedenih je bilo več iskalnih akcij, pri čemer izstopa območje Pokljuke in okolice Triglava, v iskalne akcije 
pa smo vključevali različne službe.  
 
Stanje prometne varnosti je bilo, glede na enako obdobje preteklega leta, nekoliko slabše, kljub manjšemu 
številu prometnih nesreč, vendar so bile posledice težje. Enako število je bilo hudo telesno poškodovanih 
udeležencev prometnih nesreč, več pa z lahkimi poškodbami. V letu 2017 nismo beležili prometne nesreče 
s smrtnim izidom. Vse to lahko pripisujemo v največji meri izredno dobri letni turistični sezoni, lepemu 
vremenu in močno povečanem prometu na cestah kjer nadzor izvaja PP Bled. Gostota prometa je bila na 
območju PP Bled glede na enaka obdobja preteklega leta večja.   
 
Območje dela policijske postaje Bled je veliko in specifično, saj praktično skozi vse leto poteka turistična 
sezona.  
 
V spomladanskem in poletnem času težavo predstavlja slaba cestno-prometna infrastruktura predvsem na 
relaciji Lesce-Bled-Bohinj, veliko število turistov in s tem povezane problematike. Veliko obremenjenost 
enote pomeni tudi pokrivanje več smučišč v zimskem času, predvsem pokrivanje smučišča Vogel, ki po 
raznih dogodkih (smučarske nesreče, kazniva dejanja na smučišču, javne prireditve v visokogorju,…) 
najbolj izstopa. Pokrivamo dve bolj ali manj oddaljeni občini Bohinj in Gorje, kjer potekajo tudi večje javne 
prireditve. Področja dela policije in število varnostnih pojavov, ki zahtevajo posredovanje policije, se vsako 
leto povečujejo.   
 
Angažiranost pri teh posredovanjih še dodatno zmanjšuje prisotnost policistov v smislu preventivnega 
delovanja in občasno onemogoča tudi izvedbo interventnih nalog policije. Kljub temu so bile naloge, glede 
na razpoložljive kadrovske in materialne resurse, izvršene optimalno in učinkovito. 
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2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 
 
2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 

 
2.1.1 PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE  
 
V letu 2017 smo policisti PP Bled v primerjavi z lanskim letom obravnavali več zadev in sicer 362 (306). 
Državnemu tožilstvu smo podali 174 (162) kazenskih ovadb, kar je za 7,4 % več kot prejšnje leto, število 
poročil o dejanjih brez pravne podlage za pregon pa se je povečalo na 28 (26), število kazenskih ovadb po 
skrajšanem postopku se je povečalo na 190 (108). Za 26,7 % manj je bilo napisanih poročil v dopolnitev 
kazenske ovadbe in sicer 44 (60). V 37 (31) primerih so oškodovanci odstopili od pregona kaznivega 
dejanja. 
 
Po oceni policije so storilci s kaznivimi dejanji povzročili za 441 (367) tisoč EUR škode. Iz razlogov 
utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj smo vložili kazenske ovadbe in poročila v njihovo dopolnitev 
zoper 74 (72) oseb. 
 
Policisti PP Bled so z lastno dejavnostjo odkrili 15 (19) kaznivih dejanj, kar znaša 4,2 % (6,2 %). Enota je 
preiskala 100 (100) kaznivih dejanj ali 27,6 % (32,7 %).  
 
Raziskanost kaznivih dejanj zoper premoženje znaša 16,9 % (19,1 %), kljub temu da se je enota zaradi 
močno povečanega števila in odstotka premoženjskih kaznivih dejanj, osredotočila predvsem na delo po 
tem področju. Pri tem je potrebno poudariti, da so se naloge večinoma izvajale v okviru intervencijske 
patrulje in samo dveh policistov kriminalistov.  
 
V letu 2017 smo policisti PP Bled obravnavali 312 (258) kaznivih dejanj s področja splošne kriminalitete. 
Med njimi je največ premoženjskih kaznivih dejanj in sicer 257 (209), kar pomeni 23,0 % porasta, preiskali 
smo 42 (40) kaznivih dejanj zoper premoženje, kar predstavlja 16,3 % (19,1%). Največ smo obravnavali 
tatvin in sicer 135 (90) ter velikih tatvin 60 (79). Obravnavali smo 14 (7) zatajitev, 18 (9) goljufij 3 (1) in 21 
(17) poškodovanj tujih stvari. Pri raziskavi kaznivih dejanj sodelujemo z ostalimi enotami, predvsem  s PP 
Radovljica in PP Jesenice ter s SKP PU Kranj. 
 
Obravnavali smo 9 (10) kaznivih dejanj zoper življenje in telo, raziskanost le teh pa znaša 100 % (100 %). 
Obravnavali smo dve (1) hudi telesni poškodbi in 7 (8) lahkih telesnih poškodb. 
 
Povezanih kaznivih dejanj z motornimi vozili je bilo 1 (6), od tega je bilo najdenih 1 (2).  
 
Glede zlorab drog smo obravnavali 10 (11) kaznivih dejanj, pri tem pa je bilo ovadenih 10 (11) osumljencev. 
Največ je bilo zasežene konoplje, sledijo ji amfetamini in ekstazi. Enota pri svojem delu na terenu, pri 
preiskavi kaznivih dejanj povezanih s prepovedano drogo, s službo carine ni sodelovala, prav tako pa na 
svojem območju ne beležimo smrtnih primerov zaradi domnevne zastrupitve s prepovedanimi drogami.  
 
Enota je obravnavala 7 (13) kaznivih dejanji, katerih storitve so bili osumljeni mladoletniki. Na PP Bled smo 
obravnavali 1 (11) kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, 3 (0) omogočanj uživanja 
prepovedanih drog in 1 (0) hudo telesno poškodbo, ki so jih povzročili mladoletniki. Za omenjena kazniva 
dejanja so bili ovadeni 5 (4) mladoletniki. 
 
Obravnavali smo 7 (5) kaznivih dejanj nasilja v družini, 1 (1) zanemarjanje mladoletne osebe in surovo 
ravnanje, 1 (4) neplačevanja preživnine. Prav tako smo obravnavali 14 (10) groženj, en (0) protipraven 
odvzem prostosti in 3 (1) izsiljevanja. 
 
Obseg obravnavane gospodarske kriminalitete se je povečal na 50 (48) kaznivih dejanj. Največji delež tega 
predstavljajo kazniva dejanja ponarejanje denarja 24 (21), kršitve temeljnih pravic delavcev 2 (5), poslovne 
goljufije 4 (4) in uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva 10 (4). Gospodarska 
kriminaliteta je v letu 2017 povzročila za 32,17 (47,31) tisoč EUR materialne škode. Na podlagi zakona o 
odgovornosti pravnih oseb smo obravnavali 4 (10) kaznivih dejanj. 
 
Policisti PP Bled v preteklem letu nismo obravnavali kaznivih dejanj s področja nedovoljene proizvodnje in 
prometa orožja ali eksplozivov, zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi, spolne nedotakljivosti ter ilegalnih 
migracij. 
 
V sklopu računalniške kriminalitete beležimo 2 (4) napada na informacijski sistem,. 
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Na področju protiteroristične dejavnosti posebnosti na našem območju ne beležimo. Pri svojem delu na 
terenu intenzivno zbiramo podatke za preprečevanje financiranja terorizma.  

 
2.1.2 VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN PREMOŽENJA 

 
Osnovno vodilo za delo na področju javnega reda so bile naloge, ki smo jih opredelili v letnem delovnem 
načrtu. Načrtovane naloge smo izvajali, posebno pozornost pa smo posvetili varnostnim pojavom z 
elementi nasilja, predvsem družinskega, kršitvam v katerih je udeleženo več oseb, ugotavljanju kršitev na 
podlagi lastne dejavnosti in nalogam povezanim z varnostjo na javnih prireditvah in varnostno obremenjenih 
območji.  
Veliko truda je bilo vloženega v sodelovanje z organi lokalne skupnosti, saj smo poleti organizirali skupno 
delo z medobčinskim redarstvom, policist in medobčinski redar, pa sta delo opravljala s kolesom. Tak način 
dela se je pokazal kot zelo učinkovit iz preventivnega vidika ter dobro sprejet s strani širše javnosti, 
predvsem turistov. Zelo dobro smo predvsem v času letne turistične sezone sodelovali z varnostnimi 
subjekti, ki na območju PP skrbijo za splošno varnost. Pri tem je potrebno izpostaviti dobro sodelovanje in 
delo varnostne službe »Stinger«, ki na podlagi pogodbe z Občino Bled, skrbi za red v okolici gostinskih 
lokalov ter na najbolj obremenjenih krajih (Grajska cesta, promenada). 
Zaradi še vedno slabih razmer v svetu (terorizem), smo ob sprejemu prijav za večje javne prireditve, še bolj 
sodelovali z organizatorjem in jih opozarjali tudi na možnost terorističnega napada.  
Na območju delovanja enote še vedno ne beležimo organiziranih navijaških skupin in neformalnih skupin 
za izvrševanje kršitev javnega reda.      
 
V letu 2017 smo policisti PP Bled v primerjavi z lanskim letom obravnavali nekoliko večje število kršitev 
predpisov o javnem redu  kot v preteklem letu, in sicer 85 (104). Pri smo na strokovnih posvetih komandirja 
analizirali ter policiste na odpravah na delo opozarjali tudi na okoliščine, ki povzročajo konfliktne situacije.  
 
Pri obravnavanju kršitev drugih predpisov v letu 2017 smo obravnavali 15 (34) kršitev določb zakona o 
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, ter 7 (11) kršitev določb Zakona o prijavi prebivališča.  
Poleg tega smo obravnavali tudi 10 (13) kršitev Zakona o zaščiti živali, 4 (5) kršitev Zakona o javnih zbiranjih 
in 0 (1) kršitvi Zakona o orožju.  
 
Zabeleženih je bilo skupno 149 (170) prijav javnih prireditev. Naloge na javnih prireditvah smo opravljali ob 
rednem delu ali na podlagi izdelanih načrtov ali opomnikov. Za zmanjšanje varnostne problematike na 
javnih prireditvah, smo se udeleževali ustnih obravnav, za več javnih prireditev, pa smo sklenili soglasje z 
organizatorjem za plačilo storitev policije. Na tem področju smo okrepili sodelovanje z MIR Bled in Jesenice.  
 
V letu 2017 smo policisti PP Bled obravnavali 7 (2) dogodkov v gorah. Na smučiščih smo v skladu z določili 
ZKP v tem obdobju opravili 14 (6) ogledov kraja dogodka. Obravnavali smo 4 (6) samomorov in 0 (0) 
poskusa samomora. Obravnavali smo tudi 31 (27) požarov, 11 (6) delovnih nesreč, 3 (0) nesreče z zračnim 
plovilom, izvedli smo 5 (5) iskalnih akcij pogrešanih oseb in 1 (0) onesnaženje okolja.   
 
Tudi v letu 2017 smo skupaj s PPIU in MIR Bled ugotavljali in nadzirali črna prenočišča, kakor tudi delo in 
zaposlovanje brez ustreznih dovoljenj, a hujših kršitev na tem področju nismo beležili. Opravljeno je bilo 
poročanje ustreznim službam. V zvezi obvladovanja te problematike smo poleg problematičnih gostinskih 
lokalov, opravili tudi kontrole gradbišč in relacije do njih.  
 

2.1.3 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

 
Policisti smo v letu 2017 izvedli številne poostrene nadzore prometa, ki so bili načrtovani z regijskega in 
državnega nivoja, nekaj poostrenih nadzorov pa smo načrtovali in izvedli tudi sami. Usmerjeni so bili v tiste 
dejavnike, ki so po ugotovitvah periodičnih analiz in ugotovljenih trendih slabšanja prometne varnosti najbolj 
vplivali na prometno varnost.  
 
V letu 2017 smo policisti PP Bled v primerjavi z lanskim letom obravnavali  138 (151)  prometnih nesreč. 
Vseh kršitev pri nadzoru cestnega prometa je bilo ugotovljenih 585 (381), kar je – 53,5% kršitev več kot v 
lanskem letu. Povečanje v porastu ukrepov je v tem, da smo zaradi velikega povečanja in izstopanja stopnje 
alkoholiziranosti pri povzročiteljih prometnih nesreč, napore ob kontrolah prometa usmerili v ugotavljanje 
hujših kršitev prometnih predpisov,  prisotnosti alkohola in drog ter psihoaktivnih snovi, s čimer smo želeli 
tudi znižati povprečno stopnjo alkoholiziranosti pri povzročiteljih prometnih nesreč. To je razvidno iz 
velikega števila opravljenih alkotestov in uporabi hitrih testov za droge, ki smo jih pridobili v letošnjem letu. 
Hudo telesno poškodovanih je bilo 10 (10). Število lahko telesno poškodovanih je bilo 58 (43). Najpogostejši 
vzroki prometnih nesreč so, nepravilna stran oziroma smer vožnje, neprilagojena hitrost, neupoštevanje 
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prednosti, nepravilni premiki z vozilom, nepravilno prehitevanje in neustrezna varnostna razdalja. V letu 
2017 smo beležili 24 (17) prometnih nesreč s pobegi od tega je bil 1 (1) udeleženec telesno poškodovan.  
 
V letu 2017 smo v primerjavi z lanskim letom odredili 1.658 (1.192) alkotestov.  Odrejenih je bilo 11 (15) 
strokovnih pregledov zaradi alkohola. Odrejenih je bilo 7 (10) strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod 
vplivom prepovedanih drog. V letu 2017 smo beležili 14 (20) alkoholiziranih povzročiteljev prometnih 
nesreč. Povprečna stopnja alkoholiziranih voznikov v letu 2017 je bila 1,21 (1,32). 
 
Na podlagi ZPrCP je bilo leta 2017 pridržanih 5 (3) kršiteljev. Po ZPrCP je bilo v letu 2017 zaseženih 14 
(8) vozil.  
 
Izvajali smo nadzor prometa nad vozniki skupaj z delavci MIR Jesenice na območju Gorij, doline Radovne 
in Bleda. Sodelovali smo tudi pri zavarovanju javnih prireditev na cestah, ki so potekale na območju enote. 
 
Enota je sodelovala v postopkih odločanja na upravnih enotah pri izdajanju odločb organizatorjem športnih 
prireditev in opravljali tudi predhodne terenske oglede in določali oblike varovanj. 
 
Policisti smo promet urejali tam, kjer obstoječa prometna ureditev, za katero so pristojni upravljavci cest, ni 
zagotavljala ustrezne varnosti ali pretočnosti. Odreagirali smo na vsako  posebnost v prometu, tako da smo 
fizično urejali promet na cestah in v križiščih ob zgostitvah, prireditvah na cesti in drugih dogodkih, ki so 
zahtevali začasno spremembo prometne ureditve. Urejanje prometa je postalo, skoraj da nemogoče, saj 
zaradi ogromnega števila prihajajočih in odhajajočih vozil in slabe pretočnosti cest, pomanjkanja parkirnih 
in vsakodnevnih zastojev na vseh cestah Bleda z okolico, še posebej ob vikendih in prometnih konicah.   
 
Na regionalni cesti, št. 209, odsekih 1088, 1089 in 1092 Lesce - Boh. Bistrica-jezero, je bila v letu 2017, 
prometna situacija tako kot prejšnja leta najbolj zaskrbljujoča, saj je bil promet izredno gost, potekal je 
počasi v strnjenih kolonah, prav tako pa je prihajalo do daljših zastojev. Omenjena relacija je bila tudi v letu 
2016 zelo priljubljena med vozniki motornih koles, na tem odseku smo v prejšnjih letih že beležili smrtne 
žrtve - motorista. Posamezni vozniki motornih koles z veliko hitrostjo in nevarno vožnjo ogrožajo sebe in 
ostale udeležence v prometu. Policisti smo poostrili kontrolo prometa na tej relaciji in opravili več poostrenih 
nadzorov na teh odsekih, na način da smo od postaje prometne policije dobili na uporabo motorno kolo, s 
katerim se je vsakodnevno vršil nadzor na omenjeni relaciji. Da je to primer dobre prakse se je pokazalo 
ob pridobivanju povratnih informacij gostincev, ki imajo na območju Bohinja lokale.  
  

Podobna težava se je pričela pojavil tudi na regionalni cesti Bled - Gorje – Pokljuka, vendar se je situacija 
s povečano prisotnostjo patrulj in nadzori prometa situacija izboljšala. 

 
2.1.4 NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH  

 
PP Bled na svojem terenu nima mejnega prehoda, zaradi tega policisti opravljamo naloge s področja mejnih 
zadev v notranjosti. Z zbiranjem obvestil nismo prišli do podatkov, ki bi kazali na to, da preko območja 
policijske postaje Bled prehajajo ilegalne migracije. Prav tako s področja mejnih zadev in tujcev, po 
predhodno izdelanih načrtih, opravljamo mesečne in občasne skupinske nadzore delovišč v zvezi z 
zaposlovanjem tujcev, delom na črno, statusom tujcev in prijavo prebivališč. Dobro je tudi sodelovanje z 
Upravno enoto Radovljica, skupaj s PP Radovljica imamo večkrat letno organizirane delovne posvete.  
 
Opravljamo regionalne in lokalne nadzore na deloviščih in pri poslovnih subjektih, kjer so zaposleni tujci.  
 
Prav tako smo sodelovali s PPIU Kranj in medobčinskim redarstvom v poostrenih nadzorih glede prebivanja 
in zaposlovanja tujcev ter prijavno odjavne službe.  
 
Večina tujcev, ki prihajajo na območje PP Bled, se nahaja v turističnih centrih Bled, Bohinj in Pokljuka, z 
urejenim prenočiščem in prijavo prebivališča, kar stalno nadzorujemo v okviru rednih policijskih nalog.  
Pri številnih športnih prireditvah, katerih se udeležujejo tudi tuji športniki, posebnosti prav tako nismo 
beležili. 
 
V letu 2017 smo izvedli 6 (5) ukrepov po Zakonu o tujcih.  
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2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 

 
2.2.1 V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO 

 
Naloge, načrtovane z letnim delovnim načrtom, so bile realizirane. Splošna ugotovitev je, da preventivne 
akcije oziroma preventivne dejavnosti, dosegajo svoj namen. Več preventivnih aktivnosti je bilo načrtovanih 
tudi s konkretizacijami dela enote tekom turističnih sezon, prazniki in večjimi prireditvami na našem 
območju. Preventivne aktivnosti smo prilagajali trenutnim varnostnim razmeram, s ciljem, da varnostne 
probleme v kar največji možni meri preprečimo oziroma, da drugi subjekti vplivajo na zmanjševanje 
škodljivih posledic. V razgovorih z lokalnimi predstavniki, v vseh treh občinah, smo izpostavili varnostne 
probleme, na katere lahko vplivajo. Aktivno smo delovali tudi v okviru ustanovljenih sosvetov za varnost.  
 
V letu 2017 smo izvedli 57 (35) preventivnih dejavnosti. V delu preventivnih nalog na področju kriminalitete 
smo med zimsko in poletno turistično sezono aktivnosti usmerili k obveščanju o samozaščitnih ravnanjih, 
spodbujanju občanov za obveščanje policistov o vseh pojavih, za katere smo že v preteklosti ugotavljali, 
da negativno vplivajo na kriminaliteto. Odgovorne osebe finančnih in poslovnih institucij smo prav tako 
opozarjali na samozaščitna ravnanja, 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 preventivne naloge na področju javnega reda s tem, da smo sodelovali z organizatorji 
številčnejših in večjih tradicionalnih javnih zbiranj. Gostinskim delavcem oz. lastnikom lokalov smo 
svetovali, kaj lahko sami storijo oz. s svojimi ukrepi pripomorejo k izboljšanju samega stanja v lokalih, lokalni 
skupnosti pa smo podali tudi mnenja glede izdaje dovoljenj o podaljšanju obratovalnih časov. Na temo 
kršitev javnega reda s strani tujih gostov je bilo izvedenih več »ad hoc« sestankov z organi lokalne 
skupnosti, gostinci in lastniki hostlov. Na lokalni ravni smo stalno sodelovali z lokalnimi turističnimi 
organizacijami in Turističnim društvom Bled in Bohinj.  
Na področju cestnega prometa in tujcev smo izvedli več preventivnih nalog. V času pred spremembami 
voznih razmer (povečanja prometa, sezone uporabe enoslednih vozil ipd..), smo javnost seznanjali z 
nevarnostmi preko lokalnih časopisov in drugih medijev. Periodično smo obiskovali stanodajalce in 
odgovorne osebe opozarjali na dosledno prijavo tujcev, na pozornost glede izkazovanja identitete s 
ponarejenimi ali prirejenimi listinami in na obveščanje o okoliščinah, ki kažejo na zlorabo legalnega bivanja 
tujcev za ilegalni prehod državne meje. Odgovorne osebe na ŽP in AP so bile opozorjene na obveščanje 
o morebitnem pojavu sumljivih oseb, ki bi lahko pripotovale na našo območje po ilegalnem prestopu 
državne meje.  
 
Policisti smučarji so v času zimske turistične izvajali preventivne aktivnosti na smučiščih, policisti vodje 
policijskih okolišev (v nadaljevanju VPO-ji) pa so preventivne aktivnosti izvajali v šolah, vrtcih in v domu 
starejših občanov. Pred pričetkom letne turističen sezone so obiskali planšarije in planinske koče na 
območju Bohinja in Pokljuke. Opravili so razgovore s stanodajalci, hotelirji in gostinci. Policist VPO za 
območje Bohinja  izvaja dejavnosti v Policijski pisarni v Bohinjski Bistrici, kjer je najmanj trikrat tedensko 
prisoten v pisarni v času uradnih ur. V primeru, da je odsoten pa ga nadomesti drug VPO ali patrulja.   
 
Izvajali smo preventivni projekt »POLICIST LEON«, v okviru katerega so VPO-ji po šolah izvajali 
preventivne aktivnosti iz različnih področij dela.  
 
Organizirana je bila tradicionalna maša za policiste v Srednji vasi v Bohinju. Maše so se udeležili policisti 
in vodstveni delavci iz različnih policijskih enot ter veliko domačinov z območja Bohinja. Po maši se je delil 
preventivni material in predstavila oprema ter delo policistov.  
 

2.2.2 OPERATIVNO - KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST  
 

V letu 2017 smo se odzvali na 1.536 (1.413) interventnih dogodkov. Povprečni reakcijski čas je bil 14.31 
minut. Najhitreje smo se odzvali na vse interventne klice, patrulje pa so v vseh primerih odšle na kraj, kjer 
so policisti sami ugotavljali ali obstaja pravna podlaga za nadaljnje ukrepanje. Kadar je bilo ugotovljeno, da 
ukrepanje s področja dela policije ni bilo mogoče, je bilo podano poročilo pristojnim inšpekcijskim službam 
oziroma predlog drugemu prekrškovnemu organu. S sprotnim preverjanjem in analiziranjem varnostnih 
razmer smo ugotavljali časovne in krajevne gostitve varnostnih problemov in v kritičnih časih na določene 
kraje odrejali policiste k opravljanju službe, s čemer smo sledili k čim krajšim reakcijskim časom. Kljub 
trudu, je reakcijski čas glede na veliko območje, ki ga pokriva ena patrulja, težko skrajšati. Pri tem je 
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potrebno izpostaviti večje število interventnih dogodkov na območju Bohinja, kjer je za prihod patrulje na 
kraj potreben daljši čas.  
 

 

 

 

 



 

159 

Priloga 1 Informacija o delu PP Bled za leto 2017 v Občini Gorje  
 
1. Značilnosti dela Policijske postaje Bled na območju občine Gorje za leto 2017 
 
Obseg in značilnosti dela policistov Policijske postaje Bled na območju občine Gorje se v letu 2017 
bistveno ne razlikujejo bolj kot prejšnja leta. Kazniva dejanja so bila v letu 2017 tako kot v letu 2016 
konkretno v upadu na pretekla leta. V letu 2017 sicer beležimo za 4,2% več kaznivih dejanj kot v 
letu 2016. Še vedno tako kot prejšnja leta pa še vedno izstopa premoženjska kriminaliteta, ki se je 
na leto 2016 dvignila za 46,2 %. Pri obravnavi kaznivih dejanj je ob že znanem in nadaljujočem 
trendu zviševanja dokaznih standardov, potrebno preiskovanju posvetiti bistveno več časa, pristopati 
načrtno k raziskavi in stalno sodelovati s pristojnimi strokovnimi službami, tožilstvom in 
preiskovalnimi sodniki ter samimi občani. 
 

Glede kršitev javnega reda in miru na območju občine Gorje smo beležili upad kršitev, kjer so v letu 

2017 izstopale kršitve predvsem v zasebnih prostorih, oziroma v družinah, upadlo pa je število 

kršitev v gostinskih lokalih. Pri obravnavi navedenih kršitev za vse še vedno velja ničelne toleranca 

policijskega dela do tovrstnih kršitev, predvsem za prekrške z elementi nasilja. Policisti policijske 

postaje Bled smo Izvajali stalne kontrole gostinskih lokalov in poostrene nadzore. Pri svojem delu 

pa ugotavljamo, da na območju občine Gorje ni gostinskega lokala, ki bi izrazito izstopal. Na območju 

večjih javnih prireditev razen Jurijevega sejma in Otroškega Pokljuškega maratona ni bilo. Vse 

prireditve so potekale mirno in brez večjih kršitev, v sodelovanju organizatorjev in policistov PP Bled. 

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 2017 nismo obravnavali prometne nesreče s smrtnim izidom. 

Ob prometnih kontrolah smo ugotovili, da vozniki večinoma spoštujejo pravila cestnega prometa. 

Kljub izvajanju gradbenih del na območju, kjer se je urejala cestna infrastruktura večjih  kršitev 

povezanih z ureditvijo obvoza in zapore nismo beležili. Največje težave se tako kot prejšnja leta 

pojavljajo pri vožnji turistov, ki jih je iz leta večje število, kar se pozna tudi pri samem prometu na 

območju občine, najbolj v času obeh turističnih sezon.  

 

Omeniti moramo, da se na območju celotne PP Bled z vključenimi občinami 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, gostom in obiskovalcem občine Gorje 

zagotovljena visoka stopnja varnosti. 
 
2. Delo po posameznih delovnih področjih 
 
2.1. Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete: 

 

V letu 2017 smo na območju občine Gorje obravnavali  25 (lani 24) kaznivih dejanj. Skladno z 9. in 

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

tožilstvo podanih 23 kazenskih ovadb in 2 poročili (lani 19  in 5). Preiskanih je bilo 28% (lani 42,11 

%) kaznivih dejanj. Glede na leto 2016 se je število kaznivih dejanj povečalo za 4,2 %, kjer pa se je 

zmanjšala preiskanost predvsem na povečano število premoženjske kriminalitete. Kljub dobremu 

sodelovanju z občani opažamo, da se slednji po večini še vedno ne želijo izpostavljati, zato so z 

podanimi informacijami včasih nekoliko zadržani in skopi. 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 lahko konkretno preiskovali 

kazniva dejanja in s tem preprečili kriminaliteto. Med kaznivimi dejanji več kot dve tretjini 

predstavljajo premoženjska kazniva dejanja 19 (predlani 13). Beležimo sicer večje število kaznivih 

dejanj, velike tatvine - vlomi 12 (predlani 9), nekoliko se je povečalo število navadnih tatvin 4 

(predlani 2). S področja premoženjskih deliktov v letu 2017 nismo obravnavali napada na 

računalniški sistem, obravnavali smo kaznivi dejanji povzročitev splošne nevarnosti in kaznivo 



 

160 

dejanje zoper življenje in telo 2, kaznivo dejanje neplačevanje preživnine  (predlani 2), obravnavali 

smo 2 kaznivi dejanji goljufije (predlani 1). 

 

V zadnjem času opažamo, da se časi vlomov izvršujejo v nedoločenem časovnem obdobju, kjer pa 

storilci še vedno delujejo v skupinah. Število velikih tatvin se je povečalo v času praznikov, kljub 

povečanemu deležu preventivnih dejavnosti policistov in samozaščitnih ravnanj občanov.  

 

Na področju gospodarske kriminalitete smo obravnavali dve kaznivi dejanji, ponarejanje denarja in 

eno uporabo ponarejanja negotovinskega plačila. V letu 2017 nismo obravnavali kaznivega dejanja 

lahke telesne poškodbe (predlani 2) in nasilja v družini (predlani 1), obravnavali smo 1 kaznivo 

dejanje neplačevanje preživnine (predlani 2), 2 kaznivi dejanji grožnje (predlani 1). V letu 2017 smo 

obravnavali kaznivo dejanje Poškodovanje tuje stvari na škodo občine Gorje. V danem primeru gre 

za mladoletnike, kjer pa je zaskrbljujoče dejstvo, da se opušča zavedanje družbene lastnine, ki je v 

lasti prebivalcev.  

 

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 policistov 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, da se storilci navedenih kaznivih dejanj v poletnih mesecih 

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

dejanj. 

 

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. Pri te, pa je potrebno 

izpostaviti, da so v postopkih vedno bolj udeleženi mlajše osebe.   

 

2.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 

 

Posebno pozornost smo posvetili varnostnim pojavom z elementi nasilja, predvsem družinskega 

nasilja, nasilja nad mladoletnimi, otroki, 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 2017 zaznati zmanjšanje števila prekrškov, saj smo jih obravnavali 

11 (20). Delno zmanjšanje lahko povezujemo z upadom kršitev v gostinskih lokalih. Kljub temu do 

nasilja še naprej pristopamo z ničelno toleranco. Največkrat 7  (15) je bil kršen Zakon o varnosti 

javnega reda in miru, od tega so bile kršitve v zasebnem prostoru 4 (7), sledijo gostinski lokali  1 (3) 

in drugi kraji 2 (1). S pravilnim pristopom (ničelna toleranca) smo občutno zmanjšali kršitve z elementi 

nasilja v zasebnih prostorih, kjer se je zmanjšalo število primerov z nasiljem v družini. Med kršitvami 

ZJRM izstopajo kršitve prepiranja, nedostojnega vedenja in vpitja ter pretepanjem. Zmanjšali so se 

prekrški z elementi nasilja v družini, kjer nismo obravnavali družinskega nasilja (1), kar je posledica 

že zgoraj navedenih dejstev. V letu 2017 nismo beležili kršitve po Zakonu o orožju in prekoračitve 

obratovalnega časa gostinskih lokalov. Beležili smo kršitev po Zakonu o zaščiti živali 4  (2). Na 

območju občine Gorje 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  4 (5), delovni nesreči 1 (1), nenadnih smrti 1 (2), 

samomoru 1 (1) in dogodkov s telesnimi poškodbami 3 (5). V letu 2017 nismo beležili naravne 
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nesreče (predlani 1), beležili smo gorsko nesrečo s smrtnim izidom ter bili prisotni pri iskalnih akcijah 

3. 

 

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

 

2.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 

 

V letu 2017 smo nadzirali predvsem problematiko, ki je na podlagi analiz iz preteklih let 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 

in izven urejenih cest izvajali nevarno in agresivno vožnjo med rednim prometom. V reševanje 

omenjene zadeve smo vključili tudi medobčinsko redarstvo in policiste Prometne policijske postaje 

PU Kranj. Prav tako smo se v letu 2017 osredotočili na vožnjo voznikov motornih koles v naravnem 

okolju izven urejenih poti predvsem v območju TNP (vozniki moto kros). V reševanje omenjene 

zadeve smo aktivno vključili medobčinsko redarstvo, policiste Prometne policijske postaje PU Kranj, 

policiste Letalske policijske enote.  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 2017 obravnavali  12 (17) prometnih nesreč, od tega 7 (2) s 

telesnimi poškodbami. Za posledicami prometne nesreče nismo beležili smrtnega izida, nobene huje 

telesno poškodovanega, lažje telesno poškodovane 7 (2). Glede na podatke iz prejšnjih let se je 

število prometnih nesreč rahlo povečalo, kjer beležimo povečano število udeležbe kolesarjev. 

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. 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 52 (64) 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 šolskih otrok. 

 

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 povečano število obiska in nočitev, prijavo  gostov. Na 

območju občine Gorje v letu 2017 nismo beležili kršitev po zakonu o tujcih in po zakonu o prijavi 

prebivališča. 
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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 in kaznivih dejanj 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 gostinskih 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 

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.  

 

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 petega razreda smo 

organizirali predavanja za opravljanje kolesarskih izpitov, pred novoletnimi prazniki pa smo učence 

opozarjali na škodljivost in nevarnosti, ki nastanejo ob uporabi pirotehničnih izdelkov. V letu 2017 

smo v sklopu preventivnih aktivnosti v sodelovanju z OŠ Gorje, učiteljico g. Melito Gerdej, organizirali 

in pripravili koncert manjši koncert policijskega orkestra, katerega so se udeležili učenci prve triade 

OŠ Gorje. V šolskem letu 2016/2017 v šoli izvajamo vseslovenski projekt »POLICIST LEON 

SVETUJE«. 
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Priloga 2 Statistični podatki – območje celotne PP Bled 

 

ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE  
 
 
Kazniva dejanja, za katera je policija vložila kazensko ovadbo ali poročilo v dopolnitev kazenske 
ovadbe 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Število kaznivih dejanj 460 402 438 306 362 

Število preiskanih kaznivih dejanj 174 128 143 100 100 

Delež preiskanih kaznivih dejanj (v %) 37,8 31,8 32,6 32,7 27,6 

Število kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija 18 13 34 19 15 

Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija (v %) 3,9 3,2 7,8 6,2 4,1 

 
Kazniva dejanja iz prejšnjih let* 

Vrsta kriminalitete Število kaznivih dejanj 
Število preiskanih kaznivih 

dejanj 
Škoda 

[v 1.000 EUR] 

Celotna 16 9 1,1 

   Splošna 13 7 1,1 

   Gospodarska 3 2 - 

 
*Kazniva dejanja, statistično prikazana v prejšnjih obdobjih, katerih preiskovanje se je 
nadaljevalo v 2016.  

 
Kazniva dejanja 

Enota 

Število kaznivih 
dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število 
preiskanih 

kaznivih dejanj 

Delež 
preiskanih 

kaznivih dejanj 
[v %] 

Število kaznivih 
dejanj, ki jih je 
odkrila policija 

Delež kaznivih 
dejanj, ki jih je 
odkrila policija  

[v %] 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

PP BLED 306 362 18,3 100 100 32,7 27,6 19 15 6,2 4,1 

SKUPAJ 306 362 18,3 100 100 32,7 27,6 19 15 6,2 4,1 

 
Posledice kaznivih dejanj  

Posledice 2013 2014 2015 2016 2017 

Število hudo poškodovanih 1 1 4 3 1 

Število lahko poškodovanih 14 6 18 8 6 

Škoda (v 1.000 EUR) 1.057 2.264 399 367 441 

   gospodarska kriminaliteta (v 1.000 EUR) 296 1.225 86 47 32 

   delež škode gospodarske kriminalitete (v %) 28,0 54,1 21,6 12,9 7,3 

 
Kazniva dejanja brez pravne podlage za pregon 

Vrsta kriminalitete 2013 2014 2015 2016 2017 

Celotna 34 36 24 27 29 

    splošna 32 30 20 25 27 

   gospodarska 2 6 4 2 2 

Mladoletniška 2 - - - 1 

 
Vrste kriminalitete 

Vrsta kriminalitete 2013 2014 2015 2016 2017 

Celotna 460 402 438 306 362 

  splošna 391 355 381 258 312 

  gospodarska 69 47 57 48 50 

Organizirana 1 - - 2 - 

Mladoletniška 4 2 17 13 7 
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Kazniva dejanja zoper življenje in telo 

Vrsta kaznivega dejanja 

Število kaznivih 
dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število 
preiskanih 

kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj  

[v %] 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Posebno huda telesna poškodba 1 -  - 1 - 100,0 0,0 

Huda telesna poškodba 1 2 - 1 2 100,0 100,0 

Lahka telesna poškodba 8 7 - 8 7 100,0 100,0 

Skupaj 10 9 - 10 9 100,0 100,0 

 
Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke 

Vrsta kaznivega dejanja 

Število kaznivih 
dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 2016 2017 

Nasilje v družini 5 7 - 

Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje 1 1 - 

Neplačevanje preživnine 4 1 - 

Skupaj 10 9  

 
Kazniva dejanja zoper premoženje*  

Vrsta kaznivega dejanja 
Število kaznivih dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število preiskanih 
kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj 

[v %] 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Poškodovanje tuje stvari 17 21 - 4 4 23,5 19,0 

Tatvina - skupaj** 171 198 15,8 23 16 13,5 8,1 

  vlom 79 60 -24,1 3 4 3,8 6,7 

  drzna tatvina 1 3 - - - 0 - 

  druge tatvine 91 135 48,8 20 12 22,0 8,9 

Rop - -  - - - - - 

Zatajitev 7 - - 2 7 28,6 50,0 

Klasična goljufija 9 14 - 8 12 88,9 66,7 

Požig - - - - - - - 

Druga kazniva dejanja 5 6 - 3 3 60,0 50,0 

Skupaj 209 257 23,0 40 42 19,1 16,3 

 
* Kazniva dejanja zoper premoženje, brez istovrstnih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. 
** Kazniva dejanja po 204. in 205. čl. Kazenskega zakonika. 

 
Mladoletniška kriminaliteta 

Vrsta kaznivega dejanja 

Število kaznivih 
dejanj 

2016 2017 

Lahka telesna poškodba 1 - 

Huda telesna poškodba - 1 

Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi 
v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog 

11 1 

Omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu 1 3 

Druga kazniva dejanja - 2 

Skupaj 13 7 
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Gospodarska kriminaliteta 

Vrsta kaznivega dejanja 

Število kaznivih 
dejanj 

Škoda  
[v 1.000 EUR] 

2016 2017 2016 2017 

Poslovna goljufija 4 4 37,79 24,24 

Kršitev temeljnih pravic delavcev 5 2 2,20 2,00 

Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic 1 1 2,00 1,94 

Uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva 4 10 0,77 1,61 

Ponarejanje denarja 21 24 1,70 1,07 

Druga kazniva dejanja 13 9 2,85 1,31 

Skupaj 48 50 47,31 32,17 

 
Računalniška kriminaliteta 

Kazniva dejanja računalniške kriminalitete  

Število 
kaznivih 
dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število 
ovadenih 

osumljencev 
Porast/upad 

[v %] 

2016 2017 2016 2017 

Napad na informacijski sistem 4 2  1 1  

Skupaj 4 2  1 1  

 
Zloraba prepovedanih drog 

Kazniva dejanja zlorabe prepovedanih drog 

Število 
kaznivih 
dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število 
ovadenih 

osumljencev 

Porast/
upad 
[v %]  

2016 2017 2016 2017 

Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi 
drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi 
sestavinami za izdelavo prepovedanih drog 

11 7 - 11 7 - 

Omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih 
snovi v športu 

- 3 - - 3 - 

Skupaj 11 10 - 11 10 - 

 
Oblike ogrožanja varnosti 

Oblike ogrožanja varnosti 

Število 
kaznivih 
dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število 
ovadenih 

osumljencev 
Porast/upad 

[v %]  

2016 2017 2016 2017 

Protipraven odvzem prostosti - 1 - - 1 - 

Grožnje 10 14 - 9 11 - 

Izsiljevanje 1 3 - 0 - - 

Povzročitev splošne nevarnosti 2 -  - 4 - - 

Samovoljnost 1 - - 1 - - 

Skupaj 14 18 - 14 12 - 
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Zasežene prepovedane droge 

Vrsta prepovedane droge Merska enota 
Zasežene droge 

2016 2017 

Amfetamin  

g 5,2 6,0 

ml   

tbl 10,0  

Ekstazi  
g 1,0 2,0 

tbl 39,0  

Heroin 
g 1,0  

ml   

Konoplja – rastlina  
g   

kos 45,9 59,3 

Kokain  g  0,1 

Konoplja – smola [hašiš]  
g 0,5  

ml   

 

 

VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 
PREMOŽENJA 
 

Kršitve predpisov o javnem redu 

Število kršitev predpisov o javnem redu 2013 2014 2015 2016 2017 

Število kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru 121 135 113 104 85 

Število kršitev drugih predpisov* 54 122 66 95 50 

Skupaj 175 257 179 199 135 
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Kršitve predpisov o javnem redu 

 
 
Kršitve predpisov o javnem redu po enotah 

Enota 

Število kršitev 
Zakona o 

varstvu javnega 
reda in miru 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število kršitev 
drugih 

predpisov* 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Skupaj Porast/ upad 
[v %] 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

PP BLED 104 85 -18,3 95 50 -47,4 199 135 -32,2 

SKUPAJ 104 85 -18,3 95 50 -47,4 199 135 -32,2 

 
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 

 
Kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru 

Kršitve  
Število kršitev 

Porast/upad [v %] 
2016 2017 

Izzivanje ali spodbujanje k pretepu (6/1 ZJRM-1) 14 16 - 

Udarjanje (6/2 ZJRM-1) 18 6 - 

Pretepanje (6/3 ZJRM-1) 2 2 - 

Nasilje v družini (6/4 ZJRM-1 v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 ZJRM-1) 7 13 - 

Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje (7/1 ZJRM-1) 21 17 - 

Nedostojno vedenje do uradne osebe (7/2 ZJRM-1) 4 8 - 

Motenje nočnega miru s hrupom (8/1 ZJRM-1) - 1 - 

Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati (8/2 ZJRM-1) 5 1 - 

Prenočevanje na javnem kraju (10 ZJRM-1) 3 2 - 

Vandalizem (16 ZJRM-1) 1 2 - 

Neupoštevanje odredbe uradne osebe (22/1 ZJRM-1) 3 8 - 

Druge kršitve 26 9 - 

Skupaj 104 85 -18,3 
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Kraj kršitev Zakona o varstvu javnega redu in miru 

Kraj  
Število kršitev 

Porast/upad [v %] 
2016 2017 

Cesta, ulica, trg 36 31 - 

Stanovanje 16 11 - 

Gostinski objekt 16 18 - 

Javni shod, prireditev 7 2 - 

Drug kraj 29 23 - 

Skupaj 104 85 -18,3 

 
Kršitve drugih predpisov o javnem redu 

Predpisi 
Število kršitev Porast/upad 

[v %] 2016 2017 

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 34 15 - 

Zakon o osebni izkaznici 7 3 - 

Zakon o prijavi prebivališča 11 7 - 

Zakon o zaščiti živali 13 10 - 

Zakon o javnih zbiranjih 5 4 - 

Zakon o orožju 1 - - 

Zakon o osebnem imenu 1 - - 

Zakon o zasebnem varovanju 5 - - 

Drugi predpisi * 18 11 - 

Skupaj 95 50 -47,4 

 
* Ker je Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju prenehala veljati 8. 7. 2014, podatki o 
kršitvah drugih predpisov za 2014 in 2015 niso primerljivi. 
 
Kršitve javnega reda in postopki policije po Zakonu o prekrških  

Postopki 

Število kršitev  
Zakona o varstvu javnega 

 reda in miru 

Število kršitev drugih 
predpisov o javnem 

redu* 
Skupaj Porast/upad  

[v %] 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Opozorilo 8 2 12 4 20 6 - 

Plačilni nalog 94 78 30 13 124 91 -26,6 

Odločba v hitrem postopku 2 - 33 - 35 - - 

Odločba o hitrem postopku (brez 
obrazložitve) 

- - 2 15 2 15  

Obdolžilni predlog - 5 8 7 8 12 - 

Predlog drugemu prekrškovnemu 
organu 

- - 10 11 10 11 - 

 
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
 

Nesreče in drugi dogodki 
Vrsta dogodka 2016 2017 

Število požarov 27 27 

Število nesreč na smučiščih 6 6 

Število delovnih nesreč 6 11 

Število samomorov 6 4 

Število iskanj pogrešanih oseb 5 5 

Število gorskih nesreč 2 4 

Število nesreč v zračnem prostoru 2 3 

Število poskusov samomora 1 6 

* Po določbah Zakona o varnosti na smučiščih je upravljavec smučišča dolžan obveščati policijo 
samo o tistih dogodkih, v katerih so bili udeleženci hudo telesno poškodovani ali so umrli. Vključene 
so tudi nesreče na smučiščih z lahkimi telesnimi poškodbami, o katerih je bila obveščena policija. 
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Sodelovanje policije pri varovanju javnih zbiranj 
 

 
Število  

2016 2017 

Javni shodi 12 13 

Javne prireditve 170 149 

Skupaj 182 162 
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ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
 
Kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa po enotah 
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PP BLED 

2016 497 13 35 4 - - - - - 549 

2017 700 18 40 3 - - - - - 761 

porast/upad [v %] 40,8 - - - - - - - - 38,6 

Skupaj  

2016 497 13 35 4 - - - - - 549 

2017 700 18 40 3 - - - - - 761 

porast/upad [v %] 40,8 - - - - - - - - 38,6 

 

Kršitve prometne zakonodaje in postopki policije po Zakonu o prekrških 

Postopek 
Število kršitev Porast/upa

d [v %] 2016 2017 

Opozorilo 88 107 21,6 

Plačilni nalog 381 585 53,5 

Obvestilo o prekršku  - 14 - 

Odločba o hitrem postopku 7 - - 

Odločba o hitrem postopku (brez obrazložitve)  - 4 - 

Obdolžilni predlog  70 50 -27,1 

Predlog drugemu prekrškovnemu organu  3 - - 

 

Najpogostejši ukrepi policistov pri nadzoru cestnega prometa 

Vrsta ukrepa 2016 2017 
Porast/upad [v 

%] 

Število odrejenih alkotestov 1192 1658 39,1 

  Pozitiven 77 93 20,8 

  Negativen 1109 1564 41 

  Odklonjen 2 - - 

Število odrejenih strokovnih pregledov zaradi alkohola 15 11 - 

  Pozitiven 8 5 - 

  Negativen 4 4 - 

  Odklonjen 1 1 - 

Število odrejenih strokovnih pregledov zaradi prepovedanih drog 10 7 - 

  Pozitiven 4 3 - 

  Negativen 3 2 - 

  Odklonjen 1 - - 

Število pridržanj 3 5 - 

- po ZPrCP 3 5 - 

Število začasnih odvzemov vozniških dovoljenj 26 50 - 
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Število zasegov motornih vozil 8 14 - 

- po ZPrCP 8 6 - 

- po ZP-1 - 8 - 

 
Prometne nesreče in posledice 

Leto 

Prometne nesreče Posledice 

število 
nesreč 

število 
nesreč s 
smrtnim 
izidom 

število 
nesreč s 
telesnimi 
poškod. 

število 
nesreč z 
mater. 
škodo 

število 
mrtvih 

število 
hudo 

telesno 
poškod. 

število 
lahko 

telesno 
poškod. 

2013 114 - 40 74 - 11 32 

2014 125 1 32 92 1 7 28 

2015 161 1 40 120 1 15 26 

2016 151 - 50 101 - 10 43 

2017 138 - 61 77 - 10 58 

Porast/upad  
2016/2017(v %) 

-8,6 - 22 -23,8 - - 34,9 

 
Mrtvi in poškodovani v prometnih nesrečah 
 

 
 

 

Prometne nesreče in posledice na območju policijskih enot 

Območje Leto 

Prometne nesreče Posledice 

število 
vseh 

nesreč 

število nesreč s 
smrtnim izidom 

število 
nesreč s 
telesnimi 
poškod. 

število 
nesreč z 
mater. 
škodo 

število 
mrtvih 

število 
hudo 

telesno 
poškod. 

število 
lahko 

telesno 
poškod. 

PP BLED 
2016 151 - 50 101 - 10 43 

2017 138 - 61 77 - 10 58 

Skupaj 
2016 151 - 50 101 - 10 43 

2017 138 - 61 77 - 10 58 
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Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč in povprečna stopnja alkoholiziranosti 

Nesreče 

Število vseh 
povzročiteljev 

Število 
alkoholiziranih 
povzročiteljev 

Delež 
alkoholiziranih 

povzročiteljev [v 
%] 

Povprečna 
stopnja alkohola 

[g/kg] 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

S telesno poškodbo 47 57 9 6 19,1 10,5 1,31 1,23 

Z materialno škodo 93 64 11 8 11,8 12,5 1,33 1,19 

Skupaj 140 121 20 14 14,3 11,6 1,32 1,21 

 
Posledice prometnih nesreč glede na vrsto ceste 

Vrsta ceste 
Število mrtvih 

Število hudo telesno 
poškodovanih 

Število lahko 
telesno 

poškodovanih 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Regionalna cesta - - 5 5 12 16 

Lokalna cesta - - - - 1 - 

Naselje z uličnim sistemom - - 4 1 22 25 

Naselje brez uličnega sistema - - - 3 5 10 

Turistična cesta - - 1 1 3 7 

Skupaj - - 10 10 43 58 

 
Posledice prometnih nesreč glede na vzrok 

Vzrok 
Število mrtvih 

Število hudo 
telesno 

poškodovanih 

Število lahko 
telesno 

poškodovanih 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Neprilagojena hitrost - - 3 6 18 20 

Nepravilna stran/smer - - 2 1 10 12 

Neupoštevanje prednosti - - 1 1 3 4 

Nepravilno prehitevanje - - - 1 1 6 

Nepravilni premiki z vozilom - - 1 - 1 1 

Neustrezna varnostna razdalja - - - - 3 2 

Nepravilno ravnanje pešcev - - 1 - 2 3 

 
Posledice prometnih nesreč glede na vrsto udeležencev  

Udeleženci 

Število 
mrtvih 

Število hudo 
telesno 

poškodovanih 

Število lahko 
telesno 

poškodovanih 

Število 
udeležencev 
brez poškodb 

Skupaj 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Vozniki osebnih 
avtomobilov 

- - 4 - 14 18 166 112 184 130 

Potniki - - - 1 2 1 1 - 3 2 

Pešci - - 1 - 7 4 1 - 9 4 

Vozniki motornih koles - - 2 4 3 7 2 3 7 14 

Kolesarji - - 3 4 13 25 2 3 18 32 

Drugi udeleženci - - - 1 4 3 28 35 32 39 

Skupaj - - 10 10 43 58 200 153 253 221 

 
Prometne nesreče s pobegom 

 
Število nesreč Porast/upad 

[v %] 2016 2017 

Vse prometne nesreče 17 24 - 

Prometne nesreče z mrtvimi in telesno poškodovanimi 1 1 - 

Neraziskane nesreče z mrtvimi in telesno poškodovanimi - 1 - 
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NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 
 
predhodnih obdobij zaradi vstopa Hrvaške v EU 1. 7. 2013. 
 
Kršitve Zakona o tujcih in Zakona o nadzoru državne meje 
 

Predpisi 
Število kršitev Porast/upad 

2015/2016 
[v %] 

2013 2014 2015 2016 2017 

Zakon o tujcih  - - 2 5 6  

Skupaj  - - 2 5 6  

 

POLICIJSKO DELO V SKUPNOSTI 
 

Preventivne dejavnosti 
 

 
 
 
Področja preventivnega in policijskega dela v skupnosti po policijskih enotah 

Policijske enote 
Kriminaliteta Javni red in mir Prometna varnost Drugo 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

PP BLED 4 6 8 10 20 35 3 6 

Skupaj 4 6 8 10 20 35 3 6 

 

OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 
 
Klici na interventno številko 113 in interventni dogodki po policijskih enotah 

Enota 
Število klicev Število interventnih dogodkov 

2016 2017 2016 2017 

PP BLED 1276 1364 1413 1536 

Skupaj 1276 1364 1413 1536 

 
Povprečni reakcijski časi po policijskih enotah 

Enota 
Vsi interventni dogodki [mm:ss] Nujni interventni dogodki [mm:ss] 

2016 2017 2016 2017 

PP BLED 21:38 20:14 17:52 14:31 
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