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UVOD 

 
 
Delo Policijske postaje Kranj (v nadaljnjem besedilu: PP Kranj) je tudi v letu 2015 temeljilo na 
oceni varnostnih razmer in izvajanju nalog, s katerimi smo dosegali cilje, ki so določeni v 
srednjeročnem načrtu razvoja in dela policije za obdobje 2013 – 2017, usmeritvah in obveznih 
navodilih ministrice za notranje zadeve za pripravo letnega načrta dela policije v letu 2015, načrtu 
dela policije za leto 2015, načrtu dela PU Kranj za leto 2015, temeljnih ciljih za delo policije po 
posameznih področjih dela, načrtu dela PP Kranj za leto 2015 in lastnih ugotovitvah ob realizaciji 
letnih načrtov dela PP Kranj preteklih let. 
 
V poročilu so zajeti nekateri segmenti inkriminiranih ravnanj, ki so bili obravnavani na območju 
Mestne občine Kranj. Osrednje težišče poročila je oprto na področje preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kriminalitete, vzdrževanja javnega reda in miru, zagotavljanja varnosti cestnega 
prometa, tujske problematike ter preventivne dejavnosti.  
 
Posebna značilnost območja Mestne občine Kranj je tudi njen značilen geografski položaj, 
različna stopnja poseljenosti območja, nenehno širjenje infrastrukture in naraščanje števila 
prebivalcev. Vse to pa nedvomno vpliva tudi na varnostne razmere, saj se frekvenca prebivalcev 
in ostalih prehodnih obiskovalcev povečuje. 
 
Sodelovanje z zunanjo javnostjo in subjekti, ki izvajajo naloge na področju varnosti, je potekalo 
permanentno in v načrtovanem obsegu. Vizija ter glavno vodilo PP Kranj je, da s sprotnim in 
pravočasnim prilagajanjem varnostnim okoliščinam, z razvojem obstoječih potencialov v 
organizaciji in z vzpostavljanjem partnerskih odnosov s prebivalci in ostalimi subjekti ter organi, 
soustvarja takšne varnostne razmere, ki omogočajo kakovostno življenje. 
 
S strokovnim in profesionalnim delom smo vsem, ki bivajo, so bivali ali se le začasno zadrževali 
na območju PP Kranj zagotavljali ugodno in stabilno stopnjo varnosti na celotnem območju 
Mestne občine Kranj.  
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1. ZNAČILNOSTI DELA POLICIJSKE POSTAJE KRANJ 

 
 
PP Kranj je v letu 2015 tako na območju Mestne občine Kranj, kot na ostalem območju, uspela 
zagotavljati primerljiv nivo varnosti kot v preteklih letih. Na podlagi statističnih podatkov in vsebine 
poročila, ki so vsekakor ključni pokazatelji varnostnih razmer, lahko ugotovimo ugodno in stabilno 
stopnjo varnosti na celotnem območju Mestne občine Kranj. Pri izvajanju svojih nalog smo 
neposredno sledili temeljnim ciljem, določenim z letnim delovnim načrtom PP Kranj za leto 2015, 
med katerimi so bili najpomembnejši naslednji: 
 

 USPEŠNO IN UČINKOVITO OMEJEVANJE KRIMINALITETE 
 
 USPEŠNO IN UČINKOVITO VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA TER ZMANJŠEVANJE 

NASILJA IN VANDALIZMA 
 
 URESNIČEVANJE NACIONALNIH CILJEV PRI NADZORU CESTNEGA PROMETA 
 
 USPEŠNO IN UČINKOVITO VAROVANJE DRŽAVNE MEJE IN PREPREČEVANJE 

NEDOVOLJENIH MIGRACIJ 
 

 RAZVIJANJE PARTNERSKEGA ODNOSA S POSAMEZNIKI IN SKUPNOSTMI 
 

 VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE VISOKE KAKOVOSTI POLICIJSKIH STORITEV 
 

 UVELJAVLJANJE NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH PRAVIL IN ETIČNIH NORM 
POLICIJSKEGA DELOVANJA 

 
 
Uspešnost in učinkovitost na lokalnem nivoju je bila odvisna od kvalitetno izvedenih temeljnih 
dejavnosti policije. Ob tem smo s podpornimi dejavnostmi organizirali in nadzirali učinkovitost 
opravljenega dela. Tako smo se lahko pravočasno odzivali na spremenjene varnostne razmere ter 
po potrebi pravočasno in pravilno dopolnili ali spremenili načrtovane naloge. 
 
Glede na navedeno lahko zapišemo, da so bili glavni cilji PP Kranj, ki so bili določeni z letnim 
delovnim načrtom, na območju Mestne občine Kranj v letu 2015 doseženi. 
 
Naloge, ki smo jih uslužbenci PP Kranj opravili v preteklem letu, lahko razdelimo v dve večji 
kategoriji: načrtovane in nenačrtovane. Prve so predstavljale okvir za konkretno operativno delo, 
za katerega smo predvidevali, da nam bo omogočilo boljšo učinkovitost. Druge, nenačrtovane, pa 
predstavljajo trenutne potrebe ožje in širše okolice. Največkrat je šlo za nujna opravila, ki jih ni bilo 
mogoče predvideti in načrtovati vnaprej. Kljub temu smo vse naloge, načrtovane in nenačrtovane 
opravili učinkovito in v okviru pričakovanj. 
 

2. TEMELJNE DEJAVNOSTI 

2. 1. PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE 

 
V nadaljevanju so predstavljeni posamezni statistični podatki za območje Mestne občine Kranj, pri 
čemer je potrebno poudariti, da so statistični podatki zajeti iz t.i. »žive baze«, ki se z obdelavo 
podatkov dnevno dopolnjujejo in spreminjajo. Prav tako se je zajemanje podatkov v posameznih 
segmentih skozi leta spreminjalo zaradi sprememb zakonodaje in načina statističnih obdelav, 
zaradi česar kot taki lahko predstavljajo le podatke informativne narave. Zaradi tega se lahko 
razlikujejo od podatkov lanskoletnega in predhodnih poročil, vendar pa v takšni obliki predstavljajo 
natančnejši odraz varnostnih razmer na posameznem področju obravnave.  
 
Na celotnem območju Mestne občine Kranj je bilo v letu 2015 skupno zaznanih 2.053 kaznivih 
dejanj, kar predstavlja 27 % zmanjšanje v primerjavi z letom 2014, ko je bilo zaznanih 2.829 
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kaznivih dejanj. Od tega je bilo v letu 2015 že podanih 1.794 kazenskih ovadb, v 58 primerih je 
bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da ne gre za kaznivo dejanje in je bilo podano poročilo na 
Okrožno državno tožilstvo, preostanek pa se še preiskuje. Skupna preiskanost vseh kaznivih 
dejanj v letu 2015 na območju MO Kranj trenutno znaša 46,77 %  (2014; 61,54 %). Pred letom 
2010 oz. 2012 je bil značilen trend naraščanja števila zaznanih kaznivih dejanj, po letu 2012 pa je 
trend negativen.  
 
 

 
 
 
Največ kaznivih dejanj predstavlja splošna kriminaliteta in sicer 1.808, kar je za 8 % manj kot v 
letu poprej (2014; 1.975). Na področju gospodarske kriminalitete, je bilo v letu 2015 zaznanih 245 
kaznivih dejanj kar predstavlja 71 % upad v primerjavi z letom 2014 (854). Tu gre predvsem 
omeniti, da smo v letu 2014 obravnavali in preiskali serijo kaznivih dejanj Poneverba in 
neupravičena uporaba tujega premoženja (557), kar je predstavljalo tolikšno povečanje.  
 
Na področju preiskovanja splošne kriminalitete smo od skupno 1.808 zaznanih kaznivih dejanj 
trenutno podali 1.593 kazenskih ovadb od katerih je preiskanih 675 zadev. Preiskanost torej 
znaša 42,37 % (2014; 45,27%).   
 
Na področju preiskovanja gospodarske kriminalitete smo od skupno 245 zaznanih kaznivih dejanj 
trenutno podali 201 kazensko ovadbo, od česar je preiskanih 164 zadev. Tako je trenutna 
preiskanost 81,59 % (2014; 97,08 %). 
 
Na področju splošne kriminalitete največji delež predstavljajo kazniva dejanja zoper premoženje 
(1.357), ki so se v primerjavi s predhodnim letom (1.971) zmanjšala za 31 %. Največji delež 
predstavljajo (navadne) tatvine, ki so se zmanjšale za 9,9 % iz 728 na 656. Kazniva dejanja 
velikih tatvin pa so se povečala za 27 % iz 219 na 278 kaznivih dejanj. Na področju gospodarske 
kriminalitete največji delež kaznivih dejanj predstavljajo KD Kršitev temeljnih pravic delavcev, 
Poslovna goljufija, Ponarejanje denarja, Zloraba negotovinskega plačilnega sredstva in Uporaba 
ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva. Slednji kaznivi dejanji sta pri obravnavah vse 
bolj prisotni (skeniranje in uporaba prenarejenih plačilnih kartic). 
 
Na splošno smo zadnja leta ugotavljali, da se je na celotnem območju Policijske postaje Kranj 
povečevalo število premoženjskih deliktov z manjšo materialno škodo (tatvine), kar pa se je v 
zadnjih letih ustalilo oz. celo nekoliko zmanjšalo. To so predvsem razne tatvine po trgovinah v 
času njihovega obratovanja in t.i. »bagatelna kriminaliteta«; tatvine goriva na bencinskih servisih, 
tatvine registrskih tablic (katere storilci uporabijo za izvrševanje npr. tatvin goriva, tatvin barvnih 
kovin, ipd.). Storilci tatvin največkrat ob storitvi kaznivega dejanja še niso znani, saj pogosto 
prihajajo iz drugih območij Slovenije ali tujine in jih je potrebno v procesu preiskovanja kaznivih 
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dejanj, z ustrezno taktiko in metodiko policijskega dela še identificirati in izslediti. Zaradi 
specifičnosti pri preiskovanju velikih (vlomnih) tatvin, se praviloma preiskujejo za nazaj in se 
neraziskana kazniva dejanja in storilci odkrijejo šele v nadaljnjem procesu preiskovanja.  
 
 

 
 
 
Zadnja leta se je povečevalo tudi število kaznivih dejanj velikih tatvin, predvsem vlomov v razne 
objekte. V letu 2015 smo podali 246 kazenskih ovadb (2014; 206) kar predstavlja 19 % 
povečanje. Predvsem in spet je na mestu opozarjanje in ozaveščanje občanov, saj na področju 
kriminalitete še vedno opažamo premajhno samozaščitno ravnanje, tako lastnikov nepremičnin, 
kakor tudi premičnin. Dejstvo je, da se bodo vlomi v stanovanja, gostinske in druge objekte ter 
vlomi v vozila, predvsem na izpostavljenih in odročnih krajih ter parkirnih prostorih nadaljevala, na 
nas pa je, da s skupnimi močmi poskušamo storiti vse, da bo teh dejanj čim manj in da bodo 
storilci identificirani in sankcionirani. 
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Premoženjska škoda povzročena s kaznivimi dejanji tatvin, praviloma ni bila velika, so pa tovrstna 
kazniva dejanja za občane zelo moteča, saj v posameznem okolju neposredno vplivajo na 
splošen občutek varnosti. Prav tako imajo velik vpliv na splošen občutek varnosti tudi kazniva 
dejanja ropov in roparskih tatvin, ki so se v letu 2015 zmanjšali za enega, in sicer iz 7 v letu 2014 
na 6 v letu 2015. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je bila povprečna preiskanost ropov zadnja 
leta kar okoli 50%, ali drugače povedano, da je bil vsak drugi storilec izsleden in sankcioniran, kar 
daje jasno sporočilo tudi storilcem.  
 
Kot vsa leta, tudi v letu 2015 opažamo, da storilci na kraju puščajo vse manj uporabnih sledov. Če 
smo še v preteklem obdobju ugotavljali, da največ storilcev lahko izsledimo in ovadimo na podlagi 
najdenih sledov obuval ali papilarnih linij prstnih sledov, sedaj ugotavljamo, da so taki primeri že 
zelo redki. Storilci na kraju delovanja uporabljajo rokavice, preko čevljev nadenejo nogavice ali 
PVC vrečke in s tem sledi obuval napravijo neuporabne, poleg tega pa čevlje po storitvi dejanja 
tudi odvržejo.  
 
Preiskovanje kaznivih dejanj, odkrivanje storilcev in njihovih sledov zato postaja vse zahtevnejše 
delo. Zaradi tega so potrebni novi pristopi, uporaba novih tehnik in spremenjene metodike, kar 
dosegamo predvsem z uvajanjem jemanja brisov ustne sluznice in dokazovanja s pomočjo 
opravljenih DNK analiz primerjalnih vzorcev.  
 
Primerjalno naj navedemo, da je bilo v letu 2015 na območju PP Kranj obravnavanih 2.816 
kaznivih dejanj. Kazniva dejanja, ki so bila storjena na območju Mestne občine Kranj predstavljajo 
72,90 % delež tovrstne problematike. Zaradi večje preglednosti v nadaljevanju podajamo grafični 
prikaz. 
 
 

 
  

 
2015 MO Kranj Šenčur Cerklje Naklo Preddvor Jezersko SKUPAJ  

št. KD 2.053 327 239 112 67 18 2.816 

št. prebiv. 56.108 8.543 7.406 5.300 3.568 634 81.559 

 
 
Poleg navedenih kaznivih dejanj smo na območju Mestne občine Kranj obravnavali tudi ostale 
dogodke, katerih oglede primarno opravljamo na podlagi Zakona o kazenskem postopku oz. 
Zakona o nalogah in pooblastilih policije.  
 
Skupaj smo obravnavali še 230 (2014; 279) različnih dogodkov med katerimi so bili najbolj 
številčni: 
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 2015 2014 2013 
- razpisi in iskanje oseb 85 110 176   (2012; 177) 
- ostali neopred. dogodki 70 77 78     (2012; 85) 
- požari 22 30 25     (2012; 18) 
- nenadna smrt 14 15 4       (2012; 17) 
- samomori 11 4 7       (2012; 12) 
- delovne nesreče 8 12 11     (2012; 11) 
- iskalna akcija 1 1 5       (2012; 2) 
- najdena trupla 0 0 1       (2012; 2) 
- dogodek na železnici 0 1 1       (2012; 2)  
 

 

 
Zaskrbljujoče je tudi število samomorov v zadnjih letih. Če primerjamo število mrtvih zaradi 
samomora, s številom žrtev prometnih nesreč, ugotovimo, da je od leta 2000 na območju Mestne 
občine Kranj storilo samomor še enkrat več (+ 105 %) oseb, kot je bilo žrtev v prometnih 
nesrečah. 

 

  
 
 
Kot smo navedli že v uvodu, na varnostno problematiko po posameznih področjih dela nedvomno 
vpliva tudi število in rast prebivalstva, vendar ne samo prebivalcev Mestne občine Kranj, temveč 
celotne regije, saj mesto Kranj kot Mestna občina na nek način predstavlja tudi prestolnico celotne 
Gorenjske. Kot je razvidno iz podatkov Statističnega urada RS se je samo prebivalstvo v Mestni 
občini Kranj v zadnjih letih povečalo za manjšo občino (+ 4.215 prebivalcev; + 8,12%).  
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2.2. VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI  IN 
PREMOŽENJA 

 

Na področju javnega reda in splošne varnosti ljudi je stanje glede na prejšnja obdobje prav tako 
ugodno in stabilno. Ugotovljeno je bilo manjše število kršitev, kar je predvsem posledica aktivnega 
ter kvalitetnega dela oz. ugotavljanja kršitev z lastno dejavnostjo ter opravljanjem nalog na 
vnaprej določenih krajih in času, kjer smo s sprotnimi analizami beležili povečano število 
določenih kršitev. V letu 2015 so bile skupaj ugotovljene 603 kršitve (2014: 739), kar predstavlja 
18 % zmanjšanje. Največji delež kršitev predstavljajo kršitve Zakona o varstvu javnega reda in 
miru, katerih je bilo ugotovljenih 455, kar tudi predstavlja 11 % zmanjšanje (2014; 512)  
 
Posebno pozornost smo namenili obravnavanju kršitev, ki so bile zajete v letnem načrtu dela. V 
okviru tega smo v letu 2015 ugotovili predvsem še naslednje kršitve zakonov: 
 
 
 2015 2014 2013 

 

- Zakon o varstvu javnega reda in miru 455 512 557 (2012; 518) 
- Zakon o osebni izkaznici 41 62 50   (2012; 45) 
- Zakon o proizv. in prom. s prep. drogami 36 73 84   (2012; 105) 
- Zakon o zaščiti živali 18 15 18   (2012; 8) 
- Zakon o zasebnem varovanju 15 10 1     (2012; 13) 
- Zakon o prijavi prebivališča 10 9 6     (2012; 18) 
- Zakon o orožju  7 5 10   (2012; 17) 
- Zakon o osebnem imenu 7 8 2     (2012; 2) 
- Zakon o tujcih 7 37 16   (2012; 23) 
- Zakon o omejevanju porabe alkohola 6 4 4     (2012; 9) 
- Zakon o javnih zbiranjih 0 5 12   (2012; 4) 
- Zakon o ekspl. in pirotehničnih izdelkih 1 1 1     (2012; 1) 

 

    
 
 

 
 
 
 
Ugotavljamo, da se je ponovno zmanjšal delež kršitev, ki so bile storjene v zasebnih prostorih 
(stanovanjih) in sicer za 15 % (iz 113 na 96 (2013: 119)). Delež kršitev v gostinskih obratih pa se 
je nekoliko povečal, saj smo obravnavali 81 kršitev (2014: 63). Razlog za povišanje števila kršitev 
v gostinskih obratih je v javnih prireditvah, ki so v porastu v posameznih gostinskih obratih.  
 



 
 

 11 

  
 

  
 
 
Na območju PP Kranj smo ob spremljanju dela identificirali tudi varnostno obremenjena območja 
in izvajali ukrepe za odpravo vzrokov zmanjšanih varnostnih razmer in delo usmerjali k 
vzpostavitvi kar največje stopnje varnosti za občane. V primeru, da smo na podlagi izvedenih 
analiz, sprejetih smernic in lastnih ugotovitev zaznali določena negativna odstopanja na področju 
javnega reda in splošne varnosti ljudi, smo takoj pristopili k odpravljanju le-teh z opravljanjem 
dodatnih ciljno usmerjenih nalog. Tudi na tem področju smo torej naše aktivnosti usmerjali 
vsebinsko, krajevno in časovno. 
 
Še vedno je mogoče opaziti nekoliko povečan pojav vsiljivega beračenja in nedovoljenega 
zbiranja prostovoljnih prispevkov pred trgovskimi centri, in »črne prodaje« raznih artiklov po 
naseljih. Kot storilci tovrstnih kršitev se zadnja leta največkrat pojavljajo državljani Slovaške, 
Romunije, Bolgarije in Madžarske. S proaktivnim pristopom k reševanju navedene problematike, 
smo v največji meri poskušali navedene kršitelje izslediti, jih identificirati ter sankcionirati za 
kršitve v pristojnosti policije, za kršitve iz pristojnosti drugih služb, pa smo obveščali za to pristojne 
prekrškovne in davčne organe.  
 
S celovitim izvajanjem vseh nalog smo zagotovili optimalno stopnjo varnosti na področju 
zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja ter zmanjšanja števila hujših kršitev. Prav tako 
smo načrtovali in tudi izvajali ciljno usmerjene poostrene nadzore. Te smo izvajali tako sami, kot 
tudi v sodelovanju s pristojnimi nadzornimi institucijami. 
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2.3. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

 
Delo na področju prometne varnosti je bilo predvsem usmerjeno k doseganju osnovnega cilja in 
sicer težnji po vzpostavitvi stabilnega stanja varnosti cestnega prometa in zmanjševanju števila 
mrtvih in telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah. Posebno pozornost smo posvečali 
ciljem kot so; umirjanje hitrosti na regionalnih, glavnih in lokalnih cestah ter na cestah v in izven 
naselij, uporabi varnostnega pasu, uporabi varnostne čelade, odkrivanju vožnje pod vplivom 
alkohola in mamil, kršitvam pešcev itd.. Tudi na področju preventive smo izvedli vse načrtovane 
aktivnosti (npr. »otrok policist za en dan«, »Policist Leon svetuje«, »varna pot v šolo«, »natakar 
taxi prosim«, »sprehod za vse«, »mami, neznanec me je povabil v avto«, ipd.). 
 
Na območju Mestne občine Kranj smo obravnavali 6 % več prometnih nesreč in sicer 563    
(2014: 531). Ugotavljamo, da je glede na nastale posledice v teh prometnih nesrečah stanje še 
vedno ugodno, kljub temu da se je zgodilo za 4,6 % več prometnih nesreč s telesnimi poškodbami 
in ena prometna nesreča več s smrtnim izidom kot leto prej. Od skupno 563 prometnih nesreč se 
je zgodilo 424 prometnih nesreč samo z materialno škodo (2014: 399), 136 s telesno poškodbo 
(2014: 130) in tri prometne nesreče, v katerih so štiri osebe izgubile življenje (2014: 2, 2013: 3,       
2012: 2). 
 
Ocenjujemo, da se prometna varnost na območju Mestne občine Kranj dolgoročno izboljšuje, kar 
izkazujejo tudi statistični pokazatelji, saj se kljub rasti prebivalstva in večjemu številu registriranih 
vozil in ostalih udeležencev v cestnem prometu, posledice v prometnih nesrečah zmanjšujejo. 
Hudo telesno poškodovanih je bilo 17 udeležencev (2014: 15, 2013: 19, 2012: 20) in lažje telesno 
poškodovanih 153 udeležencev (2014: 155, 2013: 155). 
 
Da so posledice v prometnih nesrečah zmanjšujejo je nedvomno vplivalo tudi usklajeno delovanje 
Policije, Medobčinskega inšpektorata in Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) 
pri aktivnostih usmerjenih v povečanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, tako 
preventivnih kakor tudi represivnih.  

 

  
 

 



 
 

 13 

 

  
 
 

  
 
 
Kot vzrok prometnih nesreč se pri povzročiteljih še vedno največkrat pojavlja neupoštevanje pravil 
prednosti 91 (2014; 72), sledi neustrezna varnostna razdalja 65 (2014: 66), neprilagojena hitrost 
58 (2014: 45), nepravilna stran ali smer vožnje 41 (2014; 40), nepravilno prehitevanje 5 (2014; 5). 
 
Razveseljivo je dejstvo, da se posledice v prometnih nesrečah, kljub povečanemu številu vozil in 
ostalih udeležencev v cestnem prometu z leti zmanjšujejo. Prav tako se zaradi vseh aktivnosti 
usmerjenih v zmanjševanje hitrosti, dolgoročno zmanjšuje tudi število in delež povzročiteljev 
zaradi neprilagojene hitrosti. 
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Prav tako se z leti zmanjšuje število povzročiteljev prometenih nesreč med kolesarji, pešci in 
vozniki enoslednih motornih vozil. Na število povzročiteljev prometnih nesreč med vozniki 
enoslednih vozil v veliki meri vplivajo tudi (ne)ugodne vremenske razmere, ki so z leta v leto 
drugačne. Kljub velikemu povečanju števila udeležecev tovrstnih vozil v cestnem prometu, pa se 
njihovo število med povzročitelji zmanjšuje. 

 
 

  
 
 

  
 
 
Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov smo v letu 2015 skupno izvedli 5.800 ukrepov (2014: 
6.603). Od tega smo izrekli za 15 % manj glob; 4.614 (2014; 5.400), izdali 54 odločb v hitrem 
postopku (2014; 26) ter podali 294 (2014; 313) obdolžilnih predlogov za uvedbo postopka o 
prekršku na Okrajno sodišče v Kranju.  
 
Razveseljivo je tudi dejstvo, da se je zmanjšalo število in delež alkoholiziranih povzročiteljev 
prometnih nesreč, še vedno pa je povprečna stopnja alkoholiziranosti pri povzročiteljih precej 
visoka, čeprav se tudi ta z leti zmanjšuje.  
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Nadzor prometa se je izvajal na cestah in odsekih, določenih na podlagi aktualne problematike, 
ugotovljene na podlagi mesečnih analiz, in sicer tam, kjer se je zgodilo največ prometnih nesreč, 
kjer so udeleženci najpogosteje kršili cestno prometne predpise in tam kjer so občani podali 
pobude. Intenzivno pa se je vršil nadzor predvsem tudi v bližini šol in vrtcev. Delo smo torej 
usmerjali vsebinsko, krajevno in časovno. 
 
Policisti so, po predhodnem obvestilu šol, redno kontrolirali tudi vozila, s katerimi se prevažajo 
skupine otrok. Ugotovljeno je bilo, da je stanje avtobusov in drugih vozil s katerimi se prevažajo 
otroci brezhibno, kršitve pri nadzorih niso bile ugotovljene.  
 
Preko celega leta smo stremeli k čim večji vidnosti, tako v represivnem smislu kot tudi s 
preventivnimi aktivnosti in medijsko dejavnostjo. Sledili smo akcijam razpisanih s strani generalne 
policijske uprave, policijske uprave in policijske postaje. Preventivne aktivnosti so potekale 
predvsem po vzgojno varstvenih ustanovah, domovih za ostarele, raznih prireditvah ipd., 
vsebinsko pa so se izvajale glede na letni čas in aktualno problematiko oz. varnostne razmere. 
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2.4. NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 

 

Stanje na področju splošne varnosti državne meje in izvajanja predpisov o tujcih v letu 2015 lahko 

ocenjujemo kot ugodno in stabilno. Kljub begunjskemu valu, ki smo mu bili priča ob koncu leta, je 

območje Mestne občine Kranj predstavljalo zgolj tranzitno vlogo na t.i. »balkanski poti« in sicer po 

železniških tirih in cestni relaciji (avtobusni prevozi po AC) v smeri meje z Republiko Avstrijo. Z 

analizami tveganja smo sprotno spremljali stanje na predmetnem delovnem področju pri čemer 

ugotavljamo, da je bila stopnja ogroženosti na našem območju še vedno majhna oz. nizka. V 

obravnavanem obdobju so bili opravljeni tudi številni poostreni in ciljno usmerjeni nadzori nad 

spoštovanjem področne zakonodaje na območju Mestne občine Kranj.  

 
V preteklem letu nas Postaja letališke policije Brnik ali druge mejne postaje niso obveščale o 
prihodu tujcev s prvim dovoljenjem za začasno prebivanje, kar potrjuje tudi trend preteklih let 
(2014: 0; 2013: 2, 2012: 6; 2011: 3; 2010: 104; 2009: 879). Vzrok je predvsem pokazatelj 
drugačnega načina pridobivanja dovoljenj, uvedbe vizumske liberalizacije, vstopa v Evropsko 
unijo (Hrvaška), kakor tudi, da se navedeni tujci odločajo za odhod v druge evropske države.  
 

Pri pregledu problematike po posameznih področjih dela ugotavljamo, da je delež tujih 

državljanov osumljenih kaznivih dejanj v upadu. Največ jih je bilo udeleženih v kaznivih dejanjih 

zoper premoženje in kaznivih dejanjih zoper gospodarstvo, pri čemer izstopajo državljani Kosova. 

Na področju varnosti cestnega prometa (cestno prometni prekrški in prometne nesreče) smo v 

postopkih obravnavali manj tujih državljanov oz. ugotovili manj prekrškov, ki so jih storili tuji 

državljani. (2015: 211; 2014: 216;). Na področju splošnih policijskih nalog smo tuje državljane 

obravnavali predvsem zaradi kršitev določil Zakona o prijavi prebivališča, Zakona o tujcih in 

Zakona o varstvu javnega reda in miru.  

 

Po Zakonu o prijavi prebivališča smo obravnavali 22 kršitev (2014: 18), pri čemer izstopajo kršitve 

določil prijave bivanja na policijski postaji. Največkrat so bili obravnavani državljani iz Makedonije, 

Hrvaške in Kosova. Po Zakonu o tujcih smo obravnavali 29 kršitev (2014: 28), pri čemer smo 

največkrat obravnavali kršitev, ko tujec ni izkazal svoje istovetnosti in nezakonito prebivanje. Kot 

kršitelji izstopajo državljani BiH in Kosova. Po Zakonu o varstvu javnega reda in miru smo 

obravnavali 5 kršitev nepravilnega zbiranja prostovoljnih prispevkov, pri čemer izstopajo državljani 

Romunije. Obravnavali smo tudi kršitve s področja Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, kot tudi 

kršitve pravic delavcev po Kazenskem zakoniku, pri čemer smo na pristojno Okrožno državno 

tožilstvo vložili kazenske ovadbe.   

 

Od Upravne enote Kranj smo bili obveščeni o 44 odločbah oziroma sklepih (2014: 49), s katerimi 
so odločali o dovoljenjih in statusih tujih državljanov.  
 
Na podlagi določil Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju ter Zakona o gospodarskih družbah, smo na pristojno registrsko sodišče podali več 
predlogov za izbris pravnih oseb ali s.p. iz registra. V večini primerov je sodišče našim predlogom 
sledilo.  
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2.5.  DRUGE DEJAVNOSTI – preventivne naloge 

 
Na področju preventivne dejavnosti smo sledili realizaciji nalog iz letnega načrta, ki so bile 
konkretizirane v mesečnih načrtih po policijskih okoliših. Pri tem smo razvijali partnerski odnos s 
posamezniki in skupnostmi in ob tem krepili vlogo vodje policijskega okoliša. 
 
Na področju preventivne dejavnosti smo v letu 2015 veliko pozornosti namenili predvsem vzgoji 
predšolskih in šoloobveznih otrok, saj so slednji najbolj občutljiva in ranljiva kategorija 
udeležencev cestnega prometa. Z njimi smo izvedli tudi obširne projekte, kjer je področni vodja 
policijskega okoliša, izvedel in še izvaja predavanja splošnih in sezonsko aktualnih tem kot so npr; 
pirotehnika, varna pot v šolo, stopimo iz teme, vandalizem, nasilje med vrstniki in drugo, ki so 
zajete predvsem v preventivnih projektih »Policist Leon svetuje« in »Otrok - policist za en dan«. 
 
Preventivne naloge na področju varnosti v prometu smo najobsežneje izvajali v okviru občinskih 
svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s šolami in vrtci. Vodje policijskih okolišev so 
po šolah sodelovali tudi v komisijah za opravljanje kolesarskih izpitov. Po izdelanih opomnikih in 
načrtih smo izvedli tudi vrsto ostalih preventivnih aktivnosti, kot so uporaba varnostnih pasov, 
odsevnih teles ter izvedli predavanja na temo »Varno na poti v šolo«. V okviru preventive so vodje 
policijskih okolišev opravljali kontrolo nad prevozniki otrok na razne ekskurzije in izlete, kjer pa ni  
bilo ugotovljenih nepravilnosti pri voznikih ali prevoznih sredstvih. Zaradi boljše vidnosti pešcev in 
s tem njihove varnosti, so se razdeljevale kresničke ter promocijske brošure.  
 
V poletnem času smo izvajali dela iz konkretizacije del v poletni turistični sezoni, v zimskem času 
pa naloge iz konkretizacije del zimske službe in zimske turistične sezone, kjer smo sodelovali tudi 
s tehničnimi pregledniki, ter kontrolirali opremljenost in pripravljenost vozil na zimske razmere. 
Prav tako, smo ob začetku šolskega leta, na zainteresiranih osnovnih šolah, kot vsako leto opravili 
predavanja o varni poti v šolo, uporabi varnostnih čelad, vožnji z enoslednimi vozili, ipd…. Poučili 
smo jih o pravilnem prečkanju vozišča ter ob tem razdelili več preventivnih artiklov (kresničke, 
letaki, zloženke..). Prav tako, so bili glede aktualne in izstopajoče varnostne problematike 
opravljeni posamezni preventivni razgovori z odgovornimi osebami drugih subjektov kot so banke, 
pošte, ipd. v smislu svetovanja in samozaščitnega delovanja.  
  
S področja preiskovanja in preprečevanja kriminalitete so bile preventivne dejavnosti usmerjene 
predvsem v svetovanje preko medijev, sodelovanje na predavanjih in »okroglih mizah«, ki jih je 
organizirala policija sama ali druge ustanove in organizacije. Ob tem smo občane seznanjali s 
posameznimi oblikami kriminalitete in možnostmi njenega preprečevanja. Prav tako smo 
razdeljevali preventivne zloženke tako v šolah, kakor tudi na policijski postaji in v njenih policijskih 
pisarnah. Velik del preventivnih dejavnosti pa je vsakodnevno izvajal tudi predstavnik za stike z 
javnostmi PU Kranj, glede na trenutno izstopajočo varnostno problematiko. 
 
V okviru policijskega dela v skupnosti smo se udeleževali tudi formalnih in neformalnih razgovorov 
s predstavniki lokalnih in krajevnih skupnosti z namenom zagotavljanja stabilnih in ugodnih 
varnostnih razmer v določenem okolju. Na posebnosti oz. spremenjene varnostne razmere smo 
se takoj odzvali in ustrezno ukrepali s ciljem odprave dejavnikov, ki so negativno vplivali na 
varnostne razmere. 
 
Kot smo že navedli, predvsem na področju kriminalitete še vedno opažamo premajhno 
samozaščitno ravnanje, tako lastnikov nepremičnin, kakor premičnin. Zaradi tega smo poskušali 
in še vedno poskušamo vplivati na večjo stopnjo ozaveščenosti občanov, tako pri rednem 
policijskem delu, kot s preventivnimi aktivnostmi in preko sredstev javnega obveščanja.  
 
 

 

 

 



 
 

 18 

 

3. PROGNOZA VARNOSTNIH RAZMER 

 
PP Kranj sistematično spremlja in analizira vse pojave, ki se zgodijo na posameznih policijskih 
okoliših na območju Mestne občine Kranj. Glede na izdelane analize in spremljanje stanja, v 
prihodnje ni pričakovati, da bodo varnostne razmere bistveno odstopale od obstoječih. Zaradi 
večanja števila prebivalstva, širjenja infrastrukture in ostalih dejavnikov, pa je tudi v letu 2016  
mogoče pričakovati, da se bo število vseh obravnavanih zadev povečalo. 
 
Glede na predviden porast, bo potrebno še več preventivne dejavnosti usmeriti predvsem tudi v 
področje ozaveščanja občanov in opozarjanja na samozaščitno ravnanje lastnikov premoženja, 
ter k temu pritegniti tudi vse ostale institucije, soodgovorne za ustvarjanje ugodnih in stabilnih 
varnostnih razmer. 
 
 
4. ZAKLJUČEK 
 
 
V okviru razpoložljivih resursov se bomo še naprej trudili zagotavljati visok nivo varnosti, s 
sprotnim spremljanjem in analiziranjem obstoječega stanja in primarnim ciljem, odprave vseh 
negativnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na poslabšanje varnostnih razmer.  
 
Vse to, pa bo možno v največji meri zagotavljati le z angažiranjem in sodelovanjem vseh ostalih 
subjektov in organov, ki so soodgovorni za zagotavljanje optimalnih oz. ugodnih varnostnih 
razmer in s tem čim bolj varnega počutja občanov. 
 

 
S spoštovanjem, 

 
 
 

 
Matjaž Završnik 
komandir policijske postaje 
višji policijski inšpektor III 

 

 

 


