
W
REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTHSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
POLICIJA

POLICIJSKA UPRAVA KRANJ

POLICIJSKA POSTAJA JESEN ICE
Cesta rnardala Ti ta 9,427O JESENICE

Telefon: 04 581 38 O0; telefaks: 04 596 17 70
E-pcSta: ppjesenrce-pukr@policija.si; http:,/lwww.policija.sr

stevirka: 032-61200812 (3CGg2-28)

Datrm: 19. 1 1. 2008

oBctNA zrnovrulcl
Breznica 3

4274 a\ROVN|CA

ZADEVA: POBUDI OBEINSKIH SVETNIKOV NA 16. REDNISEJI - ODGOVOR
ZYEZA: Va5 dokument, z dne 10. 11. 2008

V zvezi z va5im dokumentom, navedenim pod zvezo, Vas obveidamo, da smo pri pregledu
nase evidence klicev ugotovili, da so obcani Sela pri Zirovnici inZabreznice, na PP Jesenice
poklicali le enkrat, zaradi hrupa v lokalu TENIS PUB, pri 6emer je bila opravljena kontrola
okolice lokala, kjer kr5itve ni bilo ugotovljene. Po navedenem so policisti opravili 5e kontrolo
samega lokala, pri demer je bilo ugotovljeno, da le-ta obratuje v skladu z dovoljenjem o
obratovanju v podaljianem delavnem dasu.

Na obmocju celotne obcine Zirovnica pa smo poleg Ze omenjenega klica prejeli 5e Stiri klice
obcanov in sicer:

- 1 klic iz obmodja Most - obdana je motilo delo na gradbiscu
- 2 klica z obmocja Zirovnice - obdana je motila igra tenisa na igri5cu TVD Partizana

- obdana je motil hrup iz lokala Ka5ar
- 1 klic z obmodja Rodin - obdana je motil hrup na igriSiu v Rodinah

Na vse klice povezane s hrupom se je policija odzvala, vendar pri kontroli ni zaznala kr5itev
pozitivne zakonodaje.

Glede druge pobude obdinskega svetnika gospoda ZUPANA pa vas obve5camo, da smo v
letu 2008 na obmodju obdine Zirovnica sprqeli naslednje prijave povezane z nevarnimi
Zivalmi:

1 klic z obmocja Most - obcan je poklical po preteku daljiega dasa od dogodka in v
vednost naznanil, da je sredal nevarnega psa, ko je bil na sprehodu s svojim - kr$itve
ni bi lo

1 klic z obmodja Vrbe - obdan je podal obvestilo, da ga ogroZa nevaren pes, zaradi
desar je bi l  izdan pladilni nalog in porodilo na VURS

2 klica z obmodja Zabreznice - obcana je motil sosedov pes, ki je bil na njegovi
parceli  - kr5itve ni bi lo

- obcan je z lokom strel jal na psa in ga ranil  - izdan
placi lni nalog
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- 1 kl ic iz obmodja Zirovnice - obdana sta napadla dva psa - podano porodilo na VURS
in pladi ln i  nalog

Glede na intervencije in prijave z obmocja Zirovnice lahko sklepamo, da v bliZini Sole in vrtca
ni nevarnosti, ki bi jih povzrocali psi stanovalcev z okolice 5ole, ki je izralena iz vpra5anja
ob6inskega svetnika.

O podatkih lastnikov psov nevarnih pasem pa Vas obve5damo, da policija tovrstnih podatkov
ne zbira.

V zvezi z va5im pisanjem gled.e nadzora nevarnih Zivali pa bi vas pozvali, da o morebitnih
kr5itvah na obmodju Obdine Zirovnica pridobite podatke tudi od veterinarskih, kmetijskih,
toy9.[ih1n in5pektorjev za ohranjanje narave, ki so prav tako pristojni za izvajanle Zakona o
za5citi Zivali.
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