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II.4) 
 
 
 

V skladu s 24. členom Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
13/17), vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem 

 
 
 

OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI 
 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji občinskega sveta sodeloval poročevalec Boštjan Omerzel, 
vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva. 
 
 
 

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 (MIR) 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. Opredelitve varnostnih potreb občine 
4. Ciljev občinskega programa varnosti 
5. Organiziranosti in načina 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 2017 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 podatkih 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 2017. V nadaljevanju je na podlagi statističnih podatkov poročil podana ocena po 
posameznih področjih: 
 

2.1. Ogroženost od naravnih nesreč 
Uprava za zaščito in reševanje je na območju občine v letu 2017 evidentirala 37 dogodkov.  
 
V teh dogodkih je bilo zajetih 14 nesreč v gorah, osem nesreč v cestnem prometu, pet požarov ter 
šest posredovanj zaradi poplavnih vod (28.4., 24.7. in 11.12.2017).  
 

2.2. Ogroženost cestnega prometa v naseljih in izven naselja  
Na področju prometne varnosti se je število obravnavanih prometnih nesreč zmanjšalo, policija je 
obravnavala 12 (20-2016) prometnih nesreč. V nesrečah tako kot v letu 2016 ni bilo smrtnih žrtev 
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in hudo telesno poškodovanih, bile pa so v sedmih (2) prometnih nesrečah tri (2) osebe 
poškodovane. Z izjemo leta 2015 je stanje prometne varnosti dobro. 
 
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. Opravljen je bil tudi nadzor 
voženj v naravnem okolju. Redarstvo je nadaljevalo z rednimi meritvami hitrosti. Zaznanih 
nepravilnosti glede nedovoljenega parkiranja (Vintgar, Kreda) je bilo manj, rezultati nadzora in 
meritev hitrosti pa kažejo na zadovoljivo spoštovanje cestnoprometnih predpisov o hitrosti vožnje. 
Delež prehitrih voznikov ob zadnjem merjenju znaša 1,52% (1%-2016) in negativno odstopa od 
deleža na celotnem področju delovanja MIR (1,25%). 
 
Kljub manjšemu številu ugotovljenih kršitev povezanih z nepravilnim parkiranjem na območju 
Vintgarja (večina tujcev), se še vedno kaže potreba po celovitejši ureditvi prometa in parkiranja za 
potrebe obiskovalcev soteske. 
 

2.3. Ogroženost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin 
Posegi v občinske ceste in javne poti še vedno predstavljajo redno obliko dela inšpekcijskega 
nadzora. Posegi v občinske ceste in javne poti se preverjajo preko zaznav občinske uprave ter 
nadzorov redarske in inšpekcijske službe. Zaznane nepravilnosti se rešujejo sproti s postopki 
redarjev in občinske inšpekcije. V preteklem letu so obvozi na območju občine, kot tudi na območju 
sosednje Občine Bled, vplivali na potek prometnih tokov. Ustreznost rešitev in primerna ureditev 
za uporabnike cest bo ob prihodnjih rekonstrukcijah mogoča z dobrim informiranjem in 
sodelovanjem občanov ter sosednjih občin.  
 
Občani vedno bolj opozarjajo na onesnaženost javnih poti s pasjimi iztrebki. Z nadzorom občinski 
redarji nadaljujejo, vendar obseg nadzora še ni zadovoljiv. Potrebno bo povečati obseg nadzorov, 
ki bo vključeval tudi nadzor nad ustreznim privezovanjem psov.  
 

2.4. Ogroženost javnih zgradb in objektov naravne in kulture dediščine  
Pri varovanju objektov kulturne in naravne dediščine se nadaljuje z nadzori območij Pokljuške 
luknje, doline Radovne in soteske Vintgar. Stanje se je izboljšalo, tako da se beleži 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 je v preteklem letu ponovno zmanjšalo (45-2015, 28-2016, 
25-2017). Pri kriminalnih dejanjih še vedno največji delež zajemajo premoženjski delikti, kamor 
spadajo vlomi, tatvine, poškodovanja. Delež raziskanosti kaznivih dejanj se je zmanjšal (22,22%-
2015, 42,11%-2016, 28%-2017). 
 
Varnostna služba Sintal na območju občine zagotavlja tehnično varovanje 15 pravnim in fizičnim 
osebam. Služba v letu 2017 na omenjenih objektih ni posredovala.  
 

2.6. Ogroženost javnega reda in miru  
Število obravnavanih kršitev javnega reda in miru se je v preteklem letu zmanjšalo za 45% (2016-
20, 2017-11). Kršitve se največkrat dogajajo v stanovanjih (4), na javnih krajih na prostem (2) in v 
gostinskih lokalih (1). Poleg kršitev povezanih z varstvom javnega reda in miru, je policija 
obravnavala tudi kršitve povezane z zaščito živali (4).  
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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. 
 

2.8. Ogroženost okolja 
Okoljska osveščenost se zvišuje in tako tudi pričakovanja občanov po urejenem bivalnem okolju.  
 
V preteklem letu je občinska inšpekcija obravnavala le posamezna nelegalna odlaganja odpadkov.  
 
Nadaljujejo se aktivnosti občinske uprave pri vzpostavitvi ustrezne komunalne urejenosti odpadnih 
voda. Sem sodi nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema. Ureditev izpusta odpadnih 
komunalnih vod se mora v skladu z novo državno uredbo urediti najkasneje do leta 2021.  
 

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

KLJUČNE UGOTOVITVE 
Stanje na področju varnosti cestnega prometa je dobro, na področju kriminala pa podatki kažejo 
na zmanjševanje raziskanosti kaznivih dejanj. K povečanju učinkovitosti policije pri raziskovanju 
kaznivih dejanj (zlasti pri prepovedanih drogah in vlomih) bi lahko pripomoglo večje sodelovanje 
občanov.  
 
Zagotavljanje neoporečnosti vodne oskrbe iz zajetja Ovčja jama še vedno predstavlja pomembno 
nalogo vseh občinskih organov, zato na področju pravne ureditve, upravljanja in vzdrževanja 
vodnega vira ter nadzora opravljajo vse naloge, da ne bi prišlo do onesnaženja. Zelo pomembno 
bo pri tem sodelovanje sosednjih občin, ki za potrebe svojih občanov uporabljajo skupaj z Občino 
Gorje tudi ta vodni vir. 
 
Nadaljevati oz. povečati bo potrebno nadzor nad odgovornim vedenjem lastnikov psov ter 
onesnaževanjem s pasjimi iztrebki, tako na kmetijskih površinah, kot na površinah v javni rabi. 
 
3. OPREDELITEV VARNOSTNIH POTREB OBČINE 
 
Zadovoljevanje varnostnih potreb občine temelji na delu policije ter na sodelovanju 
medobčinskega redarstva in inšpekcije. V manjši meri se varnostne potrebe zadovoljujejo preko 
drugih služb (varnostne službe, državne inšpekcije, naravovarstveni nadzorniki).  
 
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 (oskrba s pitno vodo, 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 vzpostaviti in vzdrževati javno infrastrukturo ter več 
pozornosti nameniti trajnostnemu razvoju občine (odpadki, odpadne vode, prometna ureditev).  
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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, 
varnost cestnega prometa in urejen videz kraja.  
 
Pri aktivnostih policije ni moč pričakovati povečanja obsega nadzora, pri aktivnostih MIR pa se 
zaradi povečane kadrovske zasedbe pričakuje večja prisotnost. Do večje aktivnosti služb in 
sodelovanja med njimi prihaja zlasti v času letne turistične sezone, na javnih prireditvah in 
posameznih preventivnih akcijah. V preteklem letu varnostnih dogodkov, ki bi zahtevali nujne 
ukrepe in povečani obseg nadzora s sodelovanjem večjega števila služb, ni bilo. 
 
Občinska uprava (skupaj z nadzorom) je s sprejemom nove zakonodaje na področju urejanja 
prostora in gradnje objektov, z dobrimi praksami na področju trajnostne mobilnosti, dobila 
možnost po celostni ureditvi izgleda krajine ter vzpostavitvi boljše prometne politike z izvedbo 
ukrepov na področju prometne ureditve in trajne mobilnosti. 
 
5. ORGANIZIRANOST IN NAČIN DELA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 
 
V letu 2017 sta bila sprejeta dva predpisa, ki sta močno posegla v organiziranost skupne občinske 
uprave, način organizacije dela in notranjega nadzora nad delom.  
 
Gre za spremembo Zakona o občinskem redarstvu, ki je vpeljal spremembe na področju pooblastil, 
ki ob ustrezni usposobljenosti občinskih redarjev omogočajo učinkovitejšo izvajanje postopkov. 
Tak način dela je postavil tudi nove zahteve po izobraževanju, vzpostavitvi novih evidenc ter 
doslednejšim nadzorom nad strokovnostjo in zakonitostjo ukrepov občinskih redarjev na terenu. 
 
Drug predpis, ki je vplival na organizacijo je Sprememba odloka o ustanovitvi medobčinskega 
inšpektorata in redarstva, ki je na novo določil razmerja med občinami ustanoviteljicami. S hkratno 
spremembo kadrovskega načrta je načrtovana bistveno večja prisotnost občinskih redarjev na 
območju občine Kranjska Gora, medtem ko bi prisotnost občinskih redarjev v preostalih občinah 
ostala praktično enaka. 
 
V delovne procese je posegla kadrovska sprememba (odhod občinskega redarja) in odsotnost na 
novo zaposlenih dveh občinskih redarjev zaradi trajanja postopka javnega natečaja in udeležbe na 
osnovnem usposabljanju, ki je pogoj za samostojno opravljanje dela. 
 
Zagotovljen večji obseg dela z začetkom leta 2018, bo najbolj vplival na potrebe občine Kranjska 
Gora, kjer večjo prisotnost občinskih redarjev in inšpektorjev pogojujejo redni turistični obiski in 
obiski največjih javnih prireditev v državi, ko se število ljudi na območju občine poveča za nekajkrat. 
 
Gorje, 5. 4. 2018 
 

Župan Občine Gorje 
Peter Torkar 

 


