
~ MESTNA OBCINA KRANJ Zupan 15. 
Siovenski trg 1, 4000 Kranj 
T: 04 2373 101 F: 04 2373 106 
E: tajnistvo,zupana@kranj.si S: www.kranj.si 

Svetnice in svetniki 
Mestni svet 

Stevilka: 
Datum: 

Zadeva: 

I.UVOD 

224-1/2018-1-4401 
9.5.2018 

Ocena izvajanja Obeinskega programa varnosti Mestne obeine Kranj v letu 2017 

1. RAZLOG ZA SPREJEM OCENE 

Obeinski program varnosti Mestne obcine Kranj (v nadaljevanju OPV) doloea, da mora mestni svet enkrat 
letno oceniti njegovo izvajanje. 

2. OCENA STANJA 

OPV doloea strateska in operativne cilje, izvaja pa ga Medobcinski inspektorat Kranj s svojim organom 

medobeinsko redarstvo. 

Strateska cilja sta: 

dvig kakovosti zivljenja in dela obcanov; 
dvig stopnje jayne varnosti in javnega reda ter varnosti na sploh. 

Za dosego ciljev OPV doloea naslednje aktivnosti in ukrepe: 

upostevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo va most cestnega 
prometa, javnega red a in miru ter naravne in kulturne dediSCine; 
upostevanje programskih usmeritev Ministrstva za promet glede varnosti v cestnem prometu, 
Ministrstva za notranje zadeve in Policije glede varnosti v cestnem prometu, varnosti javnega 
reda in miru, preprecevanja kriminalnih pojavov ter varovanja Ijudi in premozenja; 
izvajanje operativnih ciljev (opisanih v nadaljevanju); 
preprecevanje prekrskov, kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj; 
obvladovarije varnostnih tveganj; 
zmanjsevanje posledic (skod in izgub) nastalih zaradi izrednih dogodkov kot so naravne nesreee, 
prometne nesreee, onesnazevanje okolja, poskodovanje javnih zgradb ter poskodovanje 
objektov s statusom naravne in kulturne dediseine; 
uvajanje standardov kakovosti varovanja Ijudi, premozenja, javnega prostara, javnih zgradb, 

okolja ter naravne in kulturne dediscine; 
vzpostavitev strokovnega izobrazevanja obcinskih redarjev, ki bo omogocalo pridobitev 
potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih sluzb 
in pooblastil redarjev kot pooblaseenih uradnih oseb. 
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OPV operativne cilje doloca pri sledecih podrocjih dela: 

varnost cestnega prometa; 
varstvo javnega reda in mira; 
varnost obcinskih javnih poti in rekreacijskih povrsin; 
pretocnost interveneijskih poti; 
varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediscine; 
varstvo okolja. 

Med vrstami in obsegom nalog pa poleg navedenih podrocij del a OPV doloca se naloge na: 

podrocju preprecevanja kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj. 

Naloge in cilji se medsebojno prepletajo, lahko pa jih strnemo po naslednjih podrocjih dela: 

zagotavljanje varnosti eestnega prometa; 
vzdrzevanje javnega red a in zagotavljanje splosne varnosti Ijudi in premozenja; 
preprecevanje kriminalitete in drugih kaznivih ravnanj. 

Zagotavljanje varnosti eestnega prometa 

Po OPV so operativni eilji na podrocju zagotavljanja varnosti eestnega prometa: 

zmanjsanje stevila prometnih nesrec in njihovih posledie; 
zmanjsanje prometnih prekrskov na eestah v naseljih in na obcinskih eestah izven naselij; 
zagotovitev prevoznosti in prehodnosti interveneijskih poti ter povecanje pretocnosti prometa. 

Leta 2017 se je na obmocju Policijske postaje Kranj (PP Kranj) zgodilo manj prometnih nesrec kot v 
preteklem obdobju in sieer 753 (812 v 2016), poslediee Ie teh pa so bile milejse, saj je bilo bistveno manj 

telesno poskodovanih in sieer 226 (315 v 2016), zal pa je 5 udelezeneev umrlo (1 v 2016). Od leta 2010 je 
zaznan trend upadanja prometnih nesrec in njihovih posledie, kar je pokazatelj, da tako policija kot 
medobCinsko redarstvo ter Svet za preventivo in vzgojo v eestnem prometu, nenazadnje pa tudi obcina z 
izboljsanje eestne infrastrukture, izvajajo pravilne ukrepe 5 katerim dvigujejo raven prometne varnosti. Da 
so ukrepi, ki jih izvajajo vsi nasteti subjekti pravilni, kaze tudi dejstvo, da se je v letu 2017 po letih rasti, 
znizalo stevilo prometnih nesrec katerih vzrok je bila neprilagojena hitrost in sieer se jih je zgodilo 100 
(127 v 2016). Oeenjujemo, da je pray to dejstvo posledicno zmanjsalo stevilo telesno poskodovanih saj je 
znano, da so v prometnih nesrecah z vzrokom neprilagojene hitrosti pogoste posledice telesne poskodbe. 

V 2017 so se na stirih mestih v MOK izvajale meritve hitrosti 5 stacionarnim radarjem, sprva za statisticne 
namene, ob 1. septembra dalje pa so se pricele izrekati tudi predpisane sankcije. V casu izvajanja 

statisticnih meritev smo na teh lokaeijah ugotavljali veliko stevilo prekoracitev in visoke hitrosti, kar pa se 
je z dnem izrekanja glob drasticno spremenilo. Hitrosti so se umirile, stevilo prekoracitev pa je padlo na 
priblizno 1% vseh vozil. 

Preko eelega leta so se izvajale tudi radarske meritve hitrosti z obstojecim radarjem namescenem vvozilu. 

Od uveljavitve novega odloka 0 prometu v MOK se je bistveno zmanjsalo stevilo prekrskov v starem 
Kranju, zato tudi statisticni podatki izkazujejo manj ugotovljenih krsitev na podrocju mirujocega prometa. 

Medobcinsko redarstvo je nadziralo tudi prevoznost intervencijski potl ter sodelovalo v preventivnih 
akcijah SPV-ja MOK in Komisije varno kolesarim. 

Varnostne razmere na podrocju prometne varnosti oeenjujemo kot dobre in stabilne. 
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Vzdrzevanje javnega reda in zagotavljanje splosne varnosti Ijudi in premozenja 

Po OPV so temeljni eilji tega podrocja sledeci: 

zagotoviti fizicno prisotnost redarjev na javnih obmocjih in prostorih na nacin, ki je v skladu z 
varnostno politiko, Deena varnostnih razmer ter 5 pravnimi predpisi in varnostno stroka. 
v okviru preprecevanja ogrozenosti naravne in kulturne dediscine (zgradb, spomenikov ipd.) in 
napadov nanjo je cilj zagotovi ustrezno varnost navedenih zgradb in drugih objektov naravne in 
kulturne dediscine. 
v okviru varnostnega obvladovanja javnih poti in rekreacijskih povrsin je eilj zagotoviti na teh 
poteh in povrsinah prisotnost redarjev, ob strokovni pomoci policistov. 
v okviru svojih pristojnosti skrbeti za varovanje okolje. 

PP Kranj ugotavlja: »stanje glede na prejsnja obdobja pray tako ugodno in stabilno ter v skladu s 
pricakovanji. Ugotovljeno je bilo primerljivo stevilo krsitev, s posameznimi statisticnimi odstopanji, 
dolgorocno pa se stevilo krsitev zmanjsuje, kar je predvsem posledica aktivnega ter kvalitetnega dela oz. 
ugotavljanja krsitev z lastno dejavnostjo ter opravljanjem eiljno usmerjenih nalog na krajih in v casu, kjer 
smo s sprotnimi analizami belezili povecano stevilo dolocenih krsitev. V letu 2017 je bilo skupno 
ugotovljeno 901 krsitev (2016: 806) javnega reda, kar sieer predstavlja 11,8 % povecanje, vendar gre za 
minimalna poveeanja po posameznih predpisih, ki sama po sebi ne predstavljajo poslabsanje varnostnih 
razmer. Najveeji delez predstavljajo predvsem krsitve Zakona 0 varstvu javnega reda in miru, katerih je 
bilo ugotovljenih 539, kar predstavlja 2,5 % poveeanje (2016; 526). 

Medobeinsko redarstvo izvaja vse naloge predpisane z OPV, varnostno pomembnih dogodkov s tega 
podrocja, pa pri svojem delu v I. 2017 ni zaznalo. 

Preprecevanje kriminalitete 

OPV kot naloge na podrocju preprecevanja kriminalnih pojavov doloea naloge, 5 katerimi se preprecuje 
izvrsevanje kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, kamor med drugim sodijo tudi prekrski ter krsitve 
financnih, davcnih in drugih predpisov. 

Posebnih zakonskih pristojnosti za preprecevanje kriminalitete medobcinsko redarstvo sieer nima, razen 
obveznosti, da sme na kraju kaznivega dejanja zadrzati osebo zaloteno pri storitvi kaznivega dejanja in 
sieer do prihoda polieije, vendar najvee enD uro. Redar je tudi dolzan v skladu z dolocbami zakona, ki ureja 
kazenski postopek, obvestiti polieijo (Iahko tudi drzavno tozilstvo), ce pri opravljanju svojih nalog ugotovi, 
da se pripravlja, izvrsuje ali je ze izvrseno kaznivo dejanje, za katerega se storilee preganja po uradni 
dolznosti ali na predlog. 

Kljub temu, da redarstvo nima pristojnosti preiskovanja kaznivih dejanja, pa lahko s svojim zadrzevanjem, 
opazovanje in patruljiranem na varnostno obremenjenih obmocjih, preprecuje premozenjsko 
kriminaliteto, predvsem tatvine, tatvine motornih vozil, vlome, poskodovanja tuje stvari in podobna 
kazniva dejanja. 

Medobcinsko redarstvo tako redno izvaja svoje naloge na varnostno obremenjenih okolisih z namenom 
prepreeevanja kaznivih dejanj. 

Podatki PP Kranj izkazujejo dobre varnostne razmere tudi na podrocju preprecevanja kriminalitete. Stevilo 
kaznivih dejanj je v upadu, pray tako je dobra njihova preiskanost. 

Ocena sosveta za varnost MOK 

Sosvet za varnost MOK, se je na 3. seji 7.5.2017 seznanil s poroeili 0 delu in oeeni varnostnih razmer 
Policijske postaje Kranj, Medobcinskega inspektorata Kranj, Upravne enote Kranj, Sluzbe za zaseito in 
resevanje MOK, Gasilsko resevalne sluzbe Kranj in Zdravstvenega doma Kranj. 
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Sasvet varnastne razmere acenjuje kat dabre in stabilne, acenil je, da se abeinski pragram varnasti izvaja 

dabra in na padlagi tega predlaga mestnemu svetu sprejem sklepa, da se abeinski pragram varnasti izvaja 

dabra in skladna s sprejetim Obeinskim pragramam varnastni MOK. 

3. PRAVNA PODLAGA 

Zakan a abeinskem redarstvu (Ur. I. RS st. 139/2006, 9/2017) dalaea v 1. adstavku 6. elena, da Obeinski 
svet na predlag zupana sprejme abeinski pragram varnasti, s katerim na padlagi acene varnastnih razmer 
v abeini padrabneje dalaei vrsta in abseg nalag abeinskega redarstva. 

Obeinski pragram varnasti, ki je bil sprejet na Mestnem svetu Mestne abeine Kranj septembra 2009 in 
naveliran v letu 2010, 2011 in 2012 dalaea, da mara Mestni svet enkrat letna aceniti njegava izvajanje. 

4. POSTOPEK ZA SPREJEM OCENE 

Mestnemu svetu se predstavi izvajanje pragrama varnasti in Paraeila Medabeinskega inspektarata Kranj 
a delu za leta 2017 in Infarmacija a varnastni prablematiki v MOK s strani Palicijske pastaje Kranj. Mestni 
svet se seznani s predlagam sasveta za varnast. 

Predlaga se sprejem sklepa, da se je Obeinski pragram varnasti MOK v letu 2017 izvajal dabra ter skladna 
z zastavljenimi dljL 

5. FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE 

Finanenih ali drugih pasledic zaradi sprejema acene izvajanja Obeinskega pragrama varnasti ne ba. 

II. PREDLOG SKLEPA 

Mestnemu svetu Mestne abeine Kranj predlagama v sprejem naslednji 

SKLEP: 

ObCinski program varnasti Mestne abCine Kranj, se je v letu 2017 izvajal dobro ter sklodno z zastavljenimi 
c1lji. 

~
: eZrak,s.ec. 

kretar 
vadja medabeinskega inspektarata in redarstva 
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Paraeila a delavanju Medabeinskega inspektarata Kranj za leta 2017 '\ 
Paslana: 

Mestni svet Mestne abeine Kranj 
zbirka dakumentarnega gradiva 

" 
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