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UVOD 
 
Policijska postaja Kranj (v nadaljevanju PP Kranj) je v letu 2009 uspela zagotavljati primerljiv  
nivo varnosti kot v preteklih letih. Skupno smo preiskali sicer več kaznivih dejanj kot leto prej, 
kar kaže, da smo kljub porastu kaznivih dejanj, pri preiskovanju kriminalitete uspešni, kar 
kažejo predvsem podatki o številu preiskanih kaznivih dejanj vlomov in tatvin. Stanje na 
področju prometne varnosti v primerjavi z letom 2008 odstopa v pozitivno smer, stabilno pa 
je tudi stanje na področju izvajanja splošnih policijskih nalog ter na področju tujske 
problematike.   
 
Posebna značilnost območja Mestne občine Kranj je tudi njen značilen geografski 
položaj, različna stopnja poseljenosti območja, nenehno širjenje infrastrukture in 
samega števila prebivalcev. Vse to pa nedvomno vpliva na varnostne razmere, saj se 
frekvenca prebivalcev in ostalih prehodnih obiskovalcev povečuje. 
 
V poročilu so zajeti nekateri segmenti inkriminiranih ravnanj posameznikov in skupin, 
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.  
 
Sodelovanje z zunanjo javnostjo in subjekti, ki izvajajo naloge na področju varnosti je 
potekalo permanentno in v načrtovanem obsegu. Javnost sicer pričakuje večjo 
prisotnost policije v okolju, kar se je s prihodom novih policistov tudi povečalo, vendar 
pa administrativno delo policistov enako kot leto poprej oziroma celo večje. Vizija ter 
glavno vodilo Policijske postaje Kranj je, da s sprotnim in pravočasnim prilagajanjem 
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. 
 
Na podlagi statističnih podatkov in vsebine poročila, ki so vsekakor ključni pokazatelji 
varnostnih razmer, lahko ugotovimo ugodno stopnjo varnosti na celotnem območju 
Mestne občine Kranj.  
 
 



1. ZNAČILNOSTI DELA POLICIJSKE POSTAJE KRANJ 
 
 
Policijska postaja Kranj je v letu 2009 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 stopnjo varnosti na celotnem območju Mestne občine Kranj. Pri 
izvajanju svojih nalog smo sledili temeljnim ciljem, določenim z Letnim delovnim načrtom PP 
Kranj za leto 2009, 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 
trenutna negativna stanja 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 2009 doseženi v 
celoti. 
 
Naloge, ki smo jih uslužbenci Policijske postaje Kranj opravili v letu 2009, 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 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 kontekstu pričakovanj. 
 



 

2. TEMELJNE DEJAVNOSTI 

2. 1. PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE 

2.1.1. SKUPNE ZNAČILNOSTI 

 

Na celotnem območju Policijske postaje Kranj je bilo v letu 2009 zaznanih 3.274 
kaznivih dejanj, za katera so bile podane tudi kazenske ovadbe, v 481 primerih pa je 
bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da ne gre za kaznivo dejanje in je bilo podano 
poročilo na Okrožno državno tožilstvo. 
 
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 omogoča sprotno posodabljanje in se tako podatki lahko razlikujejo, 
glede na različne datume zajemanja. Uporabljeni statistični podatki so bili zajeti dne 
13. 5. 2010 in sicer glede na parameter časovnega obdobja zaznave kaznivih dejanj 
in ne na časovni parameter podanih kazenskih ovadb. Vsled temu se predstavljeni 
statistični podatki lahko malenkostno razlikujejo od podatkov iz lanskoletnega 
poročila, vendar pa v takšni obliki predstavljajo natančnejši in dejanski odraz 
trenutnih varnostnih razmer na področju kriminalitete.   
 
Na območju Mestne občine Kranj pa smo v letu 2009 zaznali 2.381 kaznivih dejanj, 
za katere so bile podane kazenske ovadbe (2008; 1.441), kar predstavlja 39.48 % 
porasta, v 371 primerih (2008; 426), ko ni bilo ugotovljenih vseh elementov kaznivega 
dejanja oz. je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da ne gre za kaznivo dejanje pa 
smo podali poročilo na okrožno državno tožilstvo, kar predstavlja 12,91 % upad. 
Največ teh kaznivih dejanj predstavlja splošna kriminaliteta in sicer 2.251 zaznav 
kaznivih dejanj (2008; 1.356), medtem ko beležimo porast gospodarske kriminalitete 
za 34.62 %, saj je bilo zaznanih 130 kaznivih dejanj (2008; 85). Preiskanost kaznivih 
dejanj na področju splošne kriminalitete znaša 55.00 %  (2008; 40.56%), preiskanost 
kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete pa znaša 98.46 % (2008; 95.29%), tako da 
je preiskanost skupnega števila vseh kaznivih dejanj v letu 2009 na območju MO 
Kranj 57.37 % (2008; 43.79%). Premoženjska kriminaliteta je še vedno v največji 
meri posledica t.i. sekundarne kriminalitete, ki jo izvršujejo odvisniki od prepovedanih 
drog s ciljem pridobitve sredstev za nakup prepovedanih drog. Ti storilci pa ob storitvi 
kaznivega dejanja še niso znani in jih je potrebno v procesu preiskovanja kaznivih 
dejanj, z ustrezno taktiko in metodiko policijskega dela še odkriti in izslediti.  
 
Na področju kriminalitete opažamo premajhno samozaščitno ravnanje, tako lastnikov 
nepremičnin, kakor premičnin, zaradi česar smo poskušali vplivati tudi na stopnjo 
ozaveščenosti občanov tako pri rednem policijskem delu, kot s preventivnimi 
aktivnostmi in preko sredstev javnega obveščanja. 
 
Največji delež splošne kriminalitete predstavljajo kazniva dejanja zoper premoženje, 
zaradi katerih smo v letu 2009 zaznali 1.343 kaznivih dejanj (2008; 1.040): 
 
KAZNIVO DEJANJE KAZENSKE 

OVADBE 
 POROČILO NA ODT 

- tatvina 774 (2008; 519) 114 (2008; 167) 



- velika tatvina 204 (2008; 280) 4     (2008; 2) 
- poškodovanje tuje stvari 150 (2008; 94) 94   (2008; 158) 
- goljufija 115 (2008; 70) 17   (2008; 6) 
- zatajitev 32   (2008; 25) 9     (2008; 5) 
- izsiljevanje 7     (2008; 18) 3     (2008; 2) 
- prikrivanje 10   (2008; 11) 0     (2008; 0) 
- odvzem motornega vozila 4     (2008; 6) 0     (2008; 0) 
- poneverba 15   (2008; 6) 0     (2008; 0) 
- rop 3     (2008; 2) 0     (2008; 0) 
- napad na informacijski 
sistem 

0     (2008; 1)  0     (2008; 0)  

- požig 1     (2008 ; 1) 1     (2008 ; 0) 
- izneverjenje 0     (2008; 1) 0     (2008; 1) 
 
 
V segmentu kaznivih dejanj zoper človekove pravice in svoboščine smo zaznali 75 
kaznivih dejanj (2008; 88): 
 
KAZNIVO DEJANJE KAZ. 

OVADDBE 
POROČILO NA ODT 

- protipraven odvzem prostosti 1    (2008; 1) 0    (2008; 0) 
- ogrožanje varnosti 66  (2008; 67) 25  (2008; 15) 
- krš. nedotakljivosti stanovanja 7   (2008; 20) 3    (2008; 7) 
- zloraba osebnih podatkov 1    (2008; 0) 1    (2008; 0) 
 
 
V segmentu kaznivih dejanj zoper gospodarstvo smo v letu 2009 zaznali 142 kaznivih 
dejanj (2008; 84): 
 
KAZNIVO DEJANJE KAZ. OVADBE POROČILO NA ODT 
- ponarejanje denarja 59   (2008; 33) 3    (2008; 5) 
- poslovna goljufija 46   (2008; 23) 8    (2008; 5) 
- ponared., uničenje poslovnih 
listin 

9     (2008; 11)  4     (2008; 1)  

- izdaja nekritega čeka,zloraba 
B.K. 

4     (2008; 11) 0     (2008; 0) 

- zloraba položaja pri gosp. 
dejavn. 

11   (2008; 6) 8     (2008; 4) 

- davčna zatajitev 11   (2008; 3) 8     (2008; 3) 
- uporaba ponarejene BK 2     (2008; 1) 0     (2008; 0) 
- neuprav. uporaba tujega izuma 0     (2008; 0)  1     (2008; 1)  
- nedovoljeno sprejemanje daril 0     (2008; 0) 1    (2008; 0) 
 
 
Po segmentih vrste kriminalitete zoper življenje in telo smo v letu 2009 zaznali 67 
(2008; 51) kaznivih dejanj: 
 
KAZNIVO DEJANJE KAZ. OVADBE POROČILO NA ODT 
- lahka telesna poškodba 48 (2008; 41) 22 (2008; 15) 
- ogrožanje z nevarnim orodjem 5   (2008; 5) 7 (2008; 7) 



- huda telesna poškodba 10 (2008; 5) 0   (2008; 0) 
- uboj (ostalo pri poskusu) 4   (2008; 0)  0   (2008; 0)  
 
 
V segmentu kaznivih dejanj zoper pravni promet smo v letu 2009 zaznali 20 (2008; 
50) kaznivih dejanj: 
 
KAZNIVO DEJANJE KAZ. OVADBE POROČILO NA ODT 
- ponarejanje listin 19   (2008; 45) 11   (2008; 1) 
- overitev lažne vsebine 0     (2008; 5)  0   (2008; 0)  
- pos. primeri ponarejanje listin 1     (2008; 0) 0   (2008; 0) 
 
 
V segmentu kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke smo zaznali 193 
kaznivih dejanj (2008; 36): 
 
KAZNIVO DEJANJE KAZ. OVADBE POROČILO NA ODT 
- neplačevanje preživnine 159  (2008; 23)  0   (2008; 0)  
- odvzem mladoletne osebe 14    (2008; 9) 9   (2008; 3) 
- zanemarjanje otroka in surovo 
ravnanje 

6     (2008; 3)  6   (2008; 3)  

- nasilje v družini 14    (2008; 4) 4   (2008; 0) 
- kršitev družinskih obveznosti 1     (2008; 1) 1   (2008; 1) 
 
 
V segmentu kaznivih dejanj zoper človekovo zdravje smo zaznali 491 kaznivih dejanj 
(2008; 28): 
 
KAZNIVO DEJANJE KAZ. OVADBE POROČILO NA ODT 
- neupravičena proizvodnja  in 
promet s prepovedanimi 
drogami 

477   (2008; 24) 16  (2008; 3)  

- omogočanje uživanja 
prepovedanih drog 

14     (2008; 4) 0   (2008; 0) 

 
 
V segmentu kaznivih dejanj zoper javni red in mir smo v letu 2009 zaznali 15 kaznivih 
dejanj (2008; 17): 
 
KAZNIVO DEJANJE KAZ. OVADBE POROČILO NA ODT 
- nasilništvo 3    (2008; 6) 0    (2008; 0) 
- preprečitev UD, maščevanje 
UO 

5    (2008; 4) 0    (2008; 0) 

- nedov. proizv., promet 
orožja,eks. 

2    (2008; 4) 0    (2008; 1) 

- odvzem, unič. uradnega 
pečata 

0    (2008; 1)  0    (2008; 0)  

- zloraba znamenj za pomoč 2    (2008; 1) 0    (2008; 0) 
- napad na uradno osebo 1    (2008; 1) 1    (2008; 0) 
- samovoljnost 1    (2008; 0) 0    (2008; 0) 



 
 
V segmentu kaznivih dejanj zoper pravosodje smo v letu 2009 zaznali 7 kaznivih 
dejanj (2008; 13): 
 
KAZNIVO DEJANJE KAZ. OVADBE POROČILO NA ODT 
- kriva ovadba 1   (2008; 9) 2   (2008; 1) 
- kriva izpovedba 2   (2008; 4) 1   (2008; 0) 
- preprečitev dokazovanja 1   (2008; 0) 0   (2008; 0) 
- pomoč storilcu po storitvi KD 1   (2008; 0) 0   (2008; 0) 
- oviranje pravosodnih organov 2   (2008; 0) 0   (2008; 0) 
 
 
V segmentu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varstvo smo v letu 
2009 zaznali in podali 1 kazensko ovadbo (2008; 11), in v letu 2009 zaznali in podali 
še 13 poročil na ODT v Kranju. 
 
 
V segmentu kaznivih dejanj zoper splošno varnost ljudi in premoženja smo v letu 
2009 zaznali 6 kaznivih dejanj (2008; 8): 
 
KAZNIVO DEJANJE KAZ. OVADBE POROČILO NA ODT 
- povzročitev splošne nevarnosti 6    (2008; 4) 0    (2008; 1) 
- pošk., uničenje javnih naprav 0    (2008; 4) 0    (2008; 0) 
 
 
V segmentu kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost smo v letu 2009 zaznali 14 
kaznivih dejanj (2008; 4): 
 
KAZNIVO DEJANJE KAZ. OVADBE POROČILO NA ODT 
- posilstvo 4    (2008; 2) 0    (2008; 1) 
- spolni napad na os. mlajšo od 
15 l 

10  (2008; 1) 1    (2008; 3) 

- prikaz, izdelava, posest, 
posredov. pornografskega 
gradiva 

0    (2008; 1)  0    (2008; 1)  

- spolno nasilje 0    (2008; 1) 1    (2008; 0) 
- spolna zloraba slabotne osebe 0    (2008; 0) 0    (2008; 0) 
 
  
V segmentu kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost in javna pooblastila smo v letu 
2009 zaznali 1 kaznivo dejanje (2008; 1): 
 
KAZNIVO DEJANJE KAZ. OVADBE POROČILO NA ODT 
- nevestno delo v službi 0     (2008; 0) 0     (2008; 2) 
- zloraba uradnega položaja, 
pravic 

1     (2008; 1) 2     (2008; 0) (1 zadeva 
odprta) 

- jemanje podkupnine 0     (2008; 0) 0     (2008; 1)  
- kršitev člov. dostojanstva 0     (2008; 0)  0     (2008; 0) (1 zadeva 

odprta) 



 
 
V segmentu kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine smo v letu 2009 
zaznali in podali 2 kazensko ovadbo (2008; 1): 
 
KAZNIVO DEJANJE KAZ. OVADBE POROČILO NA ODT 
- obremenjevanje,uničevanje 
okolja 

0    (2008; 0) 0    (2008; 1)  

- protiprav. zavzetje 
nepremičnine 

0    (2008; 0) 0    (2008; 1) 

- mučenje živali 2    (2008; 1)  1    (2008; 0)  
 
V segmentu kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime v letu 2009 nismo obravnavali 
nobenega kaznivega, medtem ko smo v letu 2008 obravnavali dve kaznivi dejanji za 
kar smo podali tudi kazenski ovadbi. 
 
Poleg navedenih kaznivih dejanj pa smo obravnavali tudi ostale dogodke, katerih 
oglede primarno opravljamo na podlagi Zakona o kazenskem postopku. Skupaj smo 
obravnavali  še 182 (2008; 194) dogodkov in sicer: 
 
- razpisi in iskanje oseb 118 (2008; 

120) 
 

- ostali dogodki 87  (2008; 
103) 

 

- požari 40  (2008; 28)  
- nenadna smrt 12  (2008; 17)  
- delovne nesreče 14  (2008; 12)  
- samomori 5    (2008; 6)  
- iskalna akcija 4    (2008; 5)  
- najdena trupla 1    (2008; 0)  
- dogodek na železnici 0    (2008; 2)  
- poš. del. strojev in 
napr. 

1    (2008; 2)  

- onesnaževanje okolja 4    (2008; 3)  
- gorska nesreča 3    (2008; 4)  
- naravne nesreče 2    (2008; 3)  
- najdeni predmeti 5    (2008; 2)  
- nesr. z zračnim 
plovilom 

1    (2008; 0)  

 
 
Na podlagi vseh navedenih podatkov ocenjujemo, da je najbolj pereče stanje na 
področju zatiranja premoženjske kriminalitete. Tovrstna kriminaliteta je v porastu, in 
sicer je glede na preteklo leto, skupaj porasla za 29.13 %. Če pa pogledamo v 
drobovje ugotovimo, da so najbolj v porastu »navadne« tatvine in sicer kar za 49%. 
Ugotavljamo, da največ tovrstne kriminalitete predstavljajo tatvine prehrambnih in 
drugih artiklov iz raznih trgovin v času obratovanja. In če smo v preteklosti ugotavljali, 
da so bili storilci tovrstnih tatvin mlajše osebe, sedaj lahko ugotovimo, da se je 
starostna meja dvignila, saj so storilci zelo pogosto starejši, razlog pa je mogoče 
iskati v odrazu trenutnih družbeno socialnih razmer. 



  
V preteklost smo se veliko ukvarjali z »velikimi tatvinami«, ki največkrat predstavljajo 
vlome v razne objekte. Število tovrstnih kaznivih dejanj, kot smo že omenili, bistveno 
vpliva na delež preiskanih kaznivih dejanj, saj storilci ob storitvi kaznivega dejanja 
niso znani, pogosto pa prihajajo tudi iz drugih območij, kar je potrebno ugotavljati in 
dokazovati z ustreznim planiranjem in kvalitetnim delom preiskovanja. Zaradi 
specifičnosti pri raziskovanju vlomnih tatvin, se praviloma preiskujejo za nazaj in se 
nekatera neraziskana kazniva dejanja in storilci odkrijejo šele v nadaljevanju. Z 
ustreznim planiranjem in organizacijo dela nam je uspelo v letu 2009 vplivati na 
zmanjšanje števila kaznivih dejanj »velike tatvine« in sicer kar za 27,14% (204; 280).    
 
Kot vsa leta, tudi v letu 2009 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 redki. Storilci na kraju 
delovanja uporabljajo rokavice, preko čevljev pa potegnejo nogavice ali PVC vrečke 
in s tem sledi obuval napravijo nerabne, 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 nove 
tehnike in metodike, kar v zadnjem času dosegamo predvsem z uvajanjem jemanja 
brisov ustne sluznice in dokazovanja s pomočjo opravljenih DNK analiz primerjalnih 
vzorcev.  
 
Pri tatvinah smo se veliko srečevali tudi s tatvinami registrskih tablic, ki jih nato storilci 
praviloma uporabijo za tatvino bencina na bencinskih črpalkah. Kljub temu, da smo odkrili kar 
nekaj oseb, ki so izvrševala tovrstna kazniva dejanja, ugotavljamo, da jih je v izvrševanje teh 
tatvin vpleteno vse več. V večini primerov gre za mlajše osebe stare okoli 20 let, ki sicer še 
nimajo kriminalne preteklosti.  
 
Zadnja leta se beležili tudi porast kaznivih dejanj tatvin iz vozila, pa tudi vlomov v 
vozila na parkirnih prostorih na območju pokopališč, rekreacijskih površin in 
izhodiščih planinskih poti. Tu je predvsem na mestu opozarjanje na samozaščitno 
vedenje občanov. 
 
V skladu z zastavljenim ciljem smo dosledno izvajali naloge na področju nasilja v 
družini, kjer smo po spremembi zakonodaje zoper več osumljencev podali kazenske 
ovadbe Ogrožanja varnosti, povzročitve telesnih poškodb in Nasilja v družini. Prav 
tako smo na navedenem področju uspešno uporabljali ukrep Prepovedi približevanja 
določenemu kraju ali osebi. 
 
Preprečevanje kaznivih dejanj smo izvajali tudi s preventivnimi dejavnostmi, kjer smo 
s svetovanjem gospodarskim družbam, podjetjem in posameznikom konkretno 
svetovali samozaščitna ravnanja s poudarkom na varovanje objektov z mehansko – 
tehničnim varovanjem. 
 
Ugotavljamo, da je Kranj je še vedno edini kraj, kjer se izvaja metadonska terapija, 
program za odvajanje od prepovedanih drog. Ob tem je potrebno dodati, da odvisniki 
oz. registrirani pacienti na metadonskem zdravljenju za prihod v Kranj dobijo tudi 
denarna sredstva za prevoz, zaradi česar se je pri tej populaciji pojavila večja količina 
denarja in s tem tržno razmerje povpraševanje - ponudba prepovedanih drog.  
 



Z obravnavo storilcev ugotavljamo, da od skupnega števila osumljencev izstopa 
število povratnikov. Posebna pozornost je bila usmerjena v obravnavanje odvisnikov 
od prepovedanih drog, pri čemer smo ugotovili, da so še vedno najpogostejši storilci 
manjših kaznivih dejanj, s katerimi si pridobivajo predvsem sredstva za nakup 
prepovedanih drog.  
 
 

2.3. VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI 
LJUDI  IN PREMOŽENJA 

2.3.1 SKUPNE ZNAČILNOSTI 

 
Na področju javnega reda in splošne varnosti ljudi je stanje prav tako ugodno in stabilno. 
Glede na podatke iz leta poprej smo ugotovili večje število kršitev 1.022 (2008; 970), kar je 
predvsem posledica aktivnejšega ter kvalitetnejšega dela oz. ugotavljanja kršitev z lastno 
dejavnostjo ter opravljanjem nalog na krajih in v času, ko smo s sprotnimi analizami 
zabeležili gostitev določenih kršitev. 
 
Posebno pozornost smo namenili obravnavanju kršitev, ki so bile zajete v letnem načrtu dela. 
V okviru tega smo v letu 2009 beležili predvsem naslednje kršitve zakonov: 
 
- Zakon o varstvu javnega reda in miru 851 (2008; 788)  
- Zakon o proizv. in prom. s prep. 
drogami 

73 (2008; 88)  

- Zakon o tujcih 48   (2008; 27)  
- Zakon o prijavi prebivališča 90   (2008; 75)  
- Zakon o omejevanju porabe alkohola 12   (2008; 25)  
- Zakon o javnih zbiranjih 4   (2008; 10)  
- Zakon o zaščiti živali 23   (2008; 22)  
- Zakon o osebni izkaznici 14   (2008; 11)  
- Zakon o orožju 8    (2008; 3)  
- Zakon o ekspl. in pirotehničnih 
izdelkih 

1    (2008; 8)  

- Zakon o osebnem imenu 4    (2008; 3)  
- Zakon o policiji 3    (2008; 4)  
- Zakon o zasebnem varovanju 6    (2008; 4)  
- Zakon o volitvah v državni zbor 0    (2008; 1)  
- Zakon o izvrševanju kaz. sankcij 0    (2008; 0)  
 
Uspešno smo zagotavljali tudi varnost na javnih shodih in prireditvah ter ob spremljanju 
dogodkov, povezanih z obratovanjem gostinskih lokalov, kjer beležimo upad ugotovljenih 
kršitev po Zakonu o omejevanju porabe alkohola, kot rezultat lastne dejavnosti policistov na 
področju porabe alkohola in usmerjenega ter permanentnega nadzora gostinskih lokalov nad 
spoštovanjem zakonskih določil.    
 
Prav tako je potrebno omeniti, da v predmetnem obdobju ne beležimo niti ene kršitve 
javnega reda, pri kateri bi bilo udeleženih pet ali več kršiteljev. Posebna pozornost je veljala 
tudi varovanju človekovih pravic in svoboščin osebam, katerim je bila odvzeta prostost. Na 
območju PP smo identificirali tudi varnostno obremenjena območja in izvajali ukrepe za 
sanacijo območij kot takih 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 določene negativne elemente na področju javnega reda in splošne 
varnosti ljudi, smo takoj pristopili k saniranju le-teh z opravo dodatnih nalog.  
 
Zadnja leta je mogoče opaziti nekoliko povečan pojav vsiljivega beračenja pred 
trgovskimi centri, in »črne prodaje« raznih artiklov po naseljih, vendar pa kot smo 
ugotavljali že v poglavju kriminalitete, je razlog mogoče iskati v odrazu trenutnih 
družbeno socialnih razmer in odprtju evropskih meja. Storilci tovrstnih prekrškov so 
večinoma državljani Sloveške, Romunije in Madžarske. S proaktivnim pristopom k 
reševanju navedene problematike, smo v največji meri poskušali navedene kršitelje 
izslediti, jih identificirati ter oglobiti za kršitve v pristojnosti policije, za kršitve iz 
prisotjnosti drugih služb, pa smo obveščali za to pristojne prerškovne in davčne 
organe. Na ta način smo porajajočo problematiko sodobne družbene realnosti 
optimalno obvladovali. 
 
S celovitim izvajanjem vseh nalog smo zagotovili optimalno stopnjo varnosti na področju 
javnega reda in miru ter zmanjšanje števila hujših kršitev. Prav tako smo načrtovali in tudi 
izvajali poostrene nadzore. Te smo izvajali tako sami, kot tudi v sodelovanju s pristojnimi 
nadzornimi institucijami. Vse te naloge so bile izvedene v smislu izboljšanja stanja, kar nam 
je tudi uspelo. 
 
 

2.4. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

2.4.1 SKUPNE ZNAČILNOSTI 

 
Delo na področju prometne varnosti je bilo predvsem usmerjeno k doseganju 
osnovnega cilja in sicer težnja po vzpostavitvi stabilnega stanja varnosti cestnega 
prometa in zmanjševanje 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. Na področju preventive smo izvedli vse načrtovane 
aktivnosti. 
 
V letu 2009 je prometna varnost boljša kot v letu 2008, večina kazalcev pa odstopa v  
pozitivni smeri. Ugotovljeno je bilo, da smo zadržali število hudo telesno poškodovanih 37 
(2008; 37), na drugi strani pa je opazen statistični odmik, saj je za posledicami prometne 
nesreče umrla samo ena oseba.  
 
Na območju Mestne občine Kranj se je v letu 2009 zgodilo skupaj 488 (2008; 563) prometnih 
nesreč, kar je 13.67 % manj kot v primerjalnem obdobju leta 2008. Od tega se je zgodilo 
18,6 % manj (299) prometnih nesreč z materialno škodo (2008; 375), 215 z lahko telesno 
poškodbo (2008; 213), 31 s hudo telesno poškodbo (2008; 29) in 3 prometne nesreče s 
smrtnim izidom (2008; 2), v katerih so umrle 4 osebe (2008; 4).  
 
Tako lahko ugotovimo, da je delež za posledicami umrlih oseb v prometnih nesrečah enak 
kot v letu 2008. Za 1,00 % je več lahko telesno poškodovanih, medtem ko je 31 oseb utrpelo 
hujše poškodbe (2008: 29). 
 
V prometnih nesrečah (v nadaljevanju so podatki za UE Kranj), ki so se zgodile v naseljih se 
je hudo telesno poškodovalo 20 (2008; 25) in lahko telesno poškodovalo 151 (2008; 166) 
oseb, medtem ko je bilo izven naselja hudo telesno poškodovanih 21 (2008; 17) in lahko 



telesno poškodovanih 165 (2008; 162). V naselju je za posledicami prometne nesreče umrla 
ena oseba (2008;1 ), izven naselja pa 3 osebe (2008; 6). Brez poškodb v letu 2009 je v 
naselju odneslo 585 oseb (2008; 765) in izven naselja 436 oseb (2008; 399).  
  
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so neprilagojena hitrost 142 (2008; 155), 
neupoštevanje pravil prednosti 141 (2008;165), stran in smer vožnje 140 (2008; 157), 
nepravilni premik 138 (2008; 188), neustrezna varnostna razdalja 74 (2008; 77), ostalo 67 
(2008; 81), nepravilno prehitevanje 24 (2008; 15). V prometnih nesrečah je 72 (2008; 103) 
povzročiteljev vozilo pod vplivom alkohola. Vozniki z vozniškim stažem do 2. let so bili 
udeleženi v 103 (2008; 120) prometnih nesrečah, in jih 90 (2008; 113) tudi povzročili.  
 
Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov smo v letu 2009 skupaj izvedli 14.650 
ukrepov (2008; 14.384). Od tega smo poleg ukrepov izvedenih v prometnih 
nesrečah, v okviru lastne dejavnosti izrekli še 13.164 glob (2008; 12.796), izdali 115 
odločb v hitrem postopku (2008; 82)  ter podali 722 (2008; 921) obdolžilnih predlogov 
za uvedbo postopka o prekršku na Okrajno sodišče v Kranju. 
 
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 omejitve hitrosti in tam kjer so občani 
tako želeli, intenzivno pa se je vršil nadzor predvsem tudi v bližini šol in vrtcev.  
 
Policisti so, po predhodnem obvestilu šol, redno kontrolirali vozila, s katerimi se prevažajo 
skupine otrok. Ugotovljeno je bilo, da je stanje avtobusov in drugih vozil s katerimi se 
prevažajo otroci dobro in kršitev pri nadzorih niso bile ugotovljene.  
 
Preko celega leta smo stremeli k čim večji vidnosti, tako preko represivnega segmenta kot 
tudi s preventivnimi aktivnosti in medijsko dejavnostjo. Sledili smo akcijam razpisanih s strani 
GPU, PU in PP. Preventivne aktivnosti so potekale predvsem po vzgojno varstvenih 
ustanovah, domovih ostarelih in verskih ustanovah. Izvajale so se po aktualni problematiki 
glede na letni čas in siceršnjo problematiko. Pri tem smo aktivno sodelovali z SPV Kranj in 
ZŠAM Kranj. Tovrstno vplivanje na prometno varnostno situacijo je bilo podprto s članki v 
časopisju in opozarjanjem na problematiko preko lokalnih radijskih postaj. 
 
Pripominjamo, da smo v poročilu za leto 2008 zajeli podatke po enoti obravnave (PP Kranj), 
v poročilu za leto 2009 pa je bila metodologija upoštevanih podatkov po enoti storitve (ukrepi 
vseh policijskih enot), zato so posamezni podatki glede na preteklo poročilo drugačni.   
 
 
 
 

2.5. NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 

2.5.1 SKUPNE ZNAČILNOSTI 

 
Na področjih nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih v letu 2009 ugotavljamo, 
da smo izvedli veliko več represivnih ukrepov napram letu poprej. Navedenemu lahko 
pripisujemo dejstvu, da vse več tujih državljanov išče zaposlitev na našem območju. Na 
območju naše enote izvajamo razne kontrole in s sistematičnim načinom dela preprečujemo 
nedovoljene migracije.  
 



Z analizo tveganja na področju nedovoljenih migracij smo ugotovili, da je bila ogroženost 
državne meje na našem območju majhna. V obravnavanem obdobju so bili opravljeni 
poostreni nadzori na lokalni, kot tudi regionalni ravni.  
 
Z analizo problematike tujcev, ki se nanaša na obravnavanje kršitev tujcev v notranjosti smo 
ugotovili, da je število obravnavanih tujcev in ugotovljenih kršitev s strani tujih državljanov na 
območju celotne Policijske postaje Kranj poraslo na 856 (449; 90.6%), pri čemer se kot 
kršitelji največkrat pojavijo državljani Kosova, Srbije in BiH. Porast obravnavanih tujcev, kot 
kršiteljev, je opazen na vseh področjih, kar je tudi razvidno iz predpisov, ki se največkrat 
uporabijo zoper tujce in sicer po Zakonu o prijavi prebivališča (20%), Zakona o tujcih 
(77.8%), Zakona o varstvu javnega reda in miru (37.84%) in Zakonu o varnosti cestnega 
prometa (-31.37%). (Omenjeni statistični podatki zajemajo celotno območje Policijske postaje 
Kranj in ne samo območja MO Kranj). 

 
Na področju izvajanja predpisov iz Zakona o tujcih smo največ kršitev ugotovili iz razlogov, 
ko tujec ni pokazal dovoljenja za vstop ali bivanje ter ni izkazal svoje istovetnosti. S področja 
Zakona o prijavi prebivališča smo največ kršitev ugotovili iz razlogov ne prijave na policijski 
enoti in zamude roka prijave začasnega prebivališča.  
 
V obravnavanem letu opažamo porast izdanih dovoljenj za prvo začasno prebivanje v RS, s 
čimer je bilo večje število nedovoljenih migracij predvsem iz letališča Jožeta Pučnika proti 
državni meji z R. Italijo in Avstrijo. Tujcev z navedenim dovoljenjem je bilo na celotnem 
postajnem območju 856 (449, +190%), pri čemer smo zoper 71 (24) tujcev na pristojno 
upravno enoto podali predlog za razveljavitev dovoljenja iz razlogov ne prijave prebivališča in 
niso prišli do delodajalca, čeprav so za namen pridobitve dovoljenja navedli sezonsko delo. 
Obravnavali smo primere zlorab dovoljenj za prvo začasno prebivanje, saj so jih tujci 
izkoristili za odhod v druge države članice EU, pri čemer so izstopali državljani Kosova.  
 
S strani upravne enote smo prejeli več odločb o razveljavitvi dovoljenja za prebivanje izdanih 
tujcem napram letu poprej. V zvezi s tem smo opravljali preverke izvajanja določil odločb, pri 
čemer smo o ugotovitvah z dopisom obveščali upravno enoto in ostale policijske enote v 
Sloveniji preko operativnih informacij.   
 
Splošna varnost državne meje in tujske problematike v letu 2009 torej nista bistveno 
odstopali od pričakovanj. Pri pregledu statističnih pokazateljev, ki se nanašajo na 
obravnavanje kršitev s področja tujcev v notranjosti, pa lahko ugotovimo, da so se s 
povečanjem tujske populacije s prvim dovoljenjem za začasno prebivanje v RS, 
represivni ukrepi zoper tujce v notranjosti povečali za 77.78 %. 
 
 

2.6.  DRUGE DEJAVNOSTI 

2.6.1. PREVENTIVNE NALOGE 

 
Na področju preventive smo sledili realizaciji nalog iz letnega načrta, ki so bila konkretizirana 
v mesečnih načrtih po policijskih okoliših. Pri tem smo razvijali partnerski odnos s 
posamezniki in skupnostmi in ob tem krepili vlogo vodje policijskega okoliša, kljub temu, da 
so vodje policijskih okolišev zaradi kadrovske problematike največ dela opravili v rednih 
patruljah. 
 
Na področju preventivne dejavnosti smo v letu 2009 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 v preventivnih projektih 
»Policist Leon svetuje« in »Otrok - policist za en dan«. 
 
Preventivne naloge na področju varnosti v prometu smo najobsežneje izvajali preko 
občinskih svetov za varnost v cestnem prometu, s šolami in vrtci. Vodje policijskih 
okolišev so po šolah sodelovali v komisijah za opravljanje kolesarskih izpitov. Po 
izdelanih opomnikih smo izvedli tudi vse ostale akcije, 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, kjer pa se ni beležilo nepravilnost pri voznikih ali prevoznih 
sredstvih. Zaradi boljše vidnosti pešcev in s tem njihove varnosti, so se razdeljevale 
kresničke ter promocijske brošure. V letnem času smo izvajali dela iz konkretizacije 
po letni turistični sezoni, v zimskem času pa naloge iz konkretizacije po zimski službi, 
kjer smo sodelovali z AMZS Kranj, 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, 
brošure..). Prav tako, so bili 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 jih je policija seznanjala 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. 
 

Izvedene so bile vse naloge in projekti, ki smo si jih zadali z letnim načrtom dela. Te 
naloge so se nanašale predvsem na projekte kot so: zakleni kolo, varno na poti v 
šolo in domov, nasilje v šoli, stopimo iz teme in drugimi projekti. V sodelovanju z MO 
Kranj smo sodelovali tudi v projektu Varne točke, sodelovali smo na okrogli mizi, ki je 
bila organizirana na temo prepovedanih drog na šolah. V smislu obveščanja in 
predstavitve policije širše javnosti z raznih področij del in ukrepanja policije, smo 
sodelovali tudi s sredstvi javnega obveščanja (radio Kranj, GTV, Gorenjski glas, 
Kranjčanka, ipd..), kamor smo naslavljali razne članke in nasvete občanom, ter s tem 
promovirali delo policije ter novosti na področju zakonodaje in vplivali tudi na večjo 
stopnjo samozaščitnega ravnanja občanov. 
 
V letu 2009 smo v sodelovanju z ostalimi  pristojnimi organizacijami organizirali dve 
večji preventivni prireditvi in sicer eno pred začetkom motoristične sezone, ki je bila 
ciljno usmerjena v voznike enoslednih vozil, drugo večjo pa smo organizirali v drugi 
polovici leta, kjer smo predstavili vse službe, ki sodelujejo pri reševanju oz. dvigu 
kakovosti življenja in varnostnih razmer. 
 



3. PROGNOZA VARNOSTNIH RAZMER 
 
3. PROGNOZA VARNOSTNIH RAZMER 
 
Policijska postaja Kranj sistematično spremlja in analizira vse pojave, ki se zgodijo na 
posameznih policijskih okoliših, oz. na območjih posameznih občin. Glede na 
izdelane analize in usmeritve, v prihodnje ne gre pričakovati, da bodo same 
varnostne razmere bistveno odstopale od obstoječih. Zaradi večanja števila 
prebivalstva, širjenja infrastrukture in ostalih dejavnikov, pa je v letu 2010 mogoče 
pričakovati, da se bo trend višanja vseh obravnavanih zadev še naprej dvigoval. 
 
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 ostale institucije, 
soodgovorne za ustvarjanje ugodnih varnostnih razmer. 
 
 
4.  ZAKLJUČEK 
 
V okviru razpoložljivih resursov bomo še naprej poskušali zagotavljali ugodne 
varnostne razmere, s sprotnim spremljanjem in analiziranjem le – teh, s primarnim 
ciljem odprave negativnih dejavnikov. Vse to pa bo možno v največji meri zagotavljati 
tudi z angažiranjem in sodelovanjem vseh ostalih državnih in lokalnih organov, iz 
njihovih pristojnosti. Vse preveč je namreč prisoten občutek, da je zagotavljanje 
ugodnih varnostnih razmer le naloga policije. 
 
S spoštovanjem! 
 
 
Dokument pripravil: Sebastijan Ribnikar, policist I. 
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