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Metodološka pojasnila 
 
 
Statistični podatki v letnem poročilu o delu Policijske uprave Kranj za leto 2019 so večinoma 
pridobljeni iz aplikacije Statistika – Dinamična poročila (novi STAI) – Letno poročilo – nova 
metodologija. Podatki so bili dostopni na intranetu od 10. februarja 2020. Pri statističnih podatkih, ki 
niso bili pridobljeni iz aplikacije, so navedeni viri in datumi njihove pridobitve. 
 
Nekateri primerjalni statistični podatki iz preteklih let se zaradi spremenjene metodologije zajemanja in 
prikazovanja ter odpravljenih napak nekoliko razlikujejo od podatkov v prejšnjih letnih poročilih. 
Nekateri podatki niso neposredno primerljivi zaradi sprememb zakonodaje. 
 
 
 
 
PU Kranj v številkah 
 
 
 
 

3.315  
 
 
 
 
 

3.315  
kaznivih dejanj 

 
48,2 % preiskanih  

kaznivih dejanj 
 

29,5% preiskanih 
premoženjskih kaznivih 

dejanj 
 

50,6 odstotni delež  
škode gospodarske 

kriminalitete v celotni 
kriminaliteti 

 
25 finančnih preiskav  

po Zakonu o kazenskem 
postopku 

 
789 ogledov  

kraja kaznivega dejanja 

2.377 kršitev predpisov  
o  javnem redu 

 
1.329 kršitev predpisov 

Zakona o varstvu javnega 
reda in miru 

 
275 kršitev Zakona o 

proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami 

 
258 kršitev zaradi Izzivanja 
ali spodbujanja p pretepu 

(6/1 ZJRM-1) 
 

310 prekrškov  
povezanih z nedostojnim 

vedenjem (7/1 in 7/2 ZJRM-
1) 
 

155 požarov 

23.388 kršitev cestno 
prometnih predpisov 

 
9 umrlih  

v prometnih nesrečah 
 

49.173 odrejenih alkotestov 
 

1.270 pozitivnih  
odrejenih alkotestov 

 
599 začasno odvzetih 
vozniških dovoljenj  

(22. člen ZPrCP) 
 

264 zasegov motornih vozil 
 

20,0 % alkoholiziranih 
povzročiteljev prometnih 
nesreč s smrtnim izidom 
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875.529 potnikov je 
prestopilo zračno mejo  

 
759 kršitev predpisov 

Zakona o tujcih 
 

517 nedovoljenih prebivanj 
 

389 zavrnjenih tujcev na 
mejnem prehodu 

 
65 nedovoljenih vstopov 

 
21 nedovoljenih prehodov 

čez državno mejo 
 

15 oseb, ki so jih slovenski 
policisti vrnili tujim 

varnostnim organom 

2.182 izrečenih  
opozoril zaradi prekrškov 

 
20.143 izdanih  

plačilnih nalogov 
 

842 odločb  
v hitrem postopku  

(brez in z obrazložitvijo) 
 

1.052 obdolžilnih 
predlogov 

 
125 predlogov drugemu 
prekrškovnemu organu 

 
458 obvestil o prekršku 

 
776  

preventivnih dejavnosti 
 

38.287  
klicev na interventno 

številko 113 
 

14.851  
interventnih dogodkov 

 
23  

vloženih pritožb 
 

21  
rešenih pritožb 

  
473  

zaposlenih 
 

45,1 leta  
povprečna starost 

zaposlenih 
 

1.1 milijona porabljenih 
proračunskih sredstev 

 
166 vozil 

 
6,0 let  

povprečna starost vozil 

 
 430  

uporab prisilnih sredstev 
 

4  
poškodovani policisti  

 
in 
 

9  
poškodovanih kršiteljev 

zoper katere so bila 
uporabljena prisilna 

sredstva 
 

14  
napadenih policistov 

 
  

38.287  
klicev na interventno 

številko 113 
 
 

14.851  
interventnih dogodkov 

 
 

7,0 sekunde  
povprečni čas zvonenja 
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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJSKE UPRAVE KRANJ V LETU 2019 
 
V letu 2019 smo na območju Policijske uprave Kranj (v nadaljnjem besedilu: PU Kranj) zaznali 
zmanjšanje skupnega števila obravnavanih kaznivih dejanj. Največji upad je na področju gospodarske 
in splošne kriminalitete, ki sta pod desetletnim povprečjem. Število kaznivih dejanj mladoletniške 
kriminalitete se je povečalo in je na ravni desetletnega povprečja. 
 
Število kaznivih dejanj splošne kriminalitete se je sicer zmanjšalo, njen delež pa je v letu 2019 nad 
desetletnim povprečjem. V letu 2019 smo obravnavali precej manj tatvin motornih vozil. Uspešni smo 
bili pri preiskovanju najhujših kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete (ropov in roparskih tatvin); 
skupno število obravnavanih primerov je bilo sicer pod povprečjem zadnjih petih let. Na področju 
kaznivih dejanj zoper življenje in telo smo preiskali vsa najhujša kazniva dejanja, sicer pa zaznavamo 
upad števila tovrstnih kaznivih dejanj. Po drugi strani opažamo velik porast kaznivih dejanj zoper 
spolno nedotakljivost, in to predvsem na področju mladoletniške kriminalitete. Izstopajo kazniva 
dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, temu pa sledijo 
kazniva dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let.  
 
Na področju organizirane kriminalitete smo v letu 2019 usmerjali preiskave v zvezi z odkrivanjem 
mednarodnih združb, katerih posamezniki so izvrševali kazniva dejanja, povezana z zlorabami 
različnih vrst prepovedanih drog in nedovoljenih snovi v športu, kakor tudi preiskave zoper tako 
imenovane ulične preprodajalce, ki so s prepovedanimi drogami oskrbovali posamezne odvisnike. 
Poleg tega je bilo več preiskav usmerjenih v odkrivanje kaznivih dejanj z elementi nasilja, groženj, 
preprečitev uradnih dejanj uradnim osebam ter napadov na policiste.  
 
Problematika gospodarske kriminalitete v letu 2019 ni bistveno izstopala v strukturi kaznivih dejanj. Pri 
delu sicer ugotavljamo predvsem nove izvršitvene oblike kaznivih dejanj, ki temeljijo na izkoriščanju 
togosti davčnih sistemov držav članic Evropske unije. Poleg tega ugotavljamo naraščajoče trende 
izkoriščanja neomejenih zmožnosti zlorabe informacijske tehnologije, kar postavlja v ospredje potrebe 
po nenehnem usposabljanju in izobraževanju preiskovalcev.  
 
Na področju splošnih policijskih nalog so bile v letu 2019 izvedene vse načrtovane naloge. Podobno 
kot v preteklih letih je bilo delo na tem področju usmerjeno v varovanje človekovih pravic in svoboščin 
ob izvajanju vseh policijskih pooblastil. Posebna pozornost je bila namenjena zagotavljanju varnosti 
ljudi in premoženja na javnih shodih in prireditvah ter učinkovitemu in strokovnemu obravnavanju 
kršitev javnega reda in preostalih predpisov, povezanih z zagotavljanjem splošne varnostni ljudi in 
premoženja. Pozornost je bila namenjena tudi obravnavi deviantnih ravnanj v družinskem okolju in 
medvrstniškemu nasilju. V okviru obravnave dogodkov in deviantnih ravnanj so se izvajali tudi ukrepi 
za preprečevanje in ugotavljanje kršitev, povezanih s ponudbo in prodajo alkoholnih pijač, in kršitev, 
povezanih z gostinskimi lokali. Ob izvajanju nalog smo sodelovali z drugimi organi in organizacijami, 
predvsem inšpekcijskimi službami ter medobčinskimi in občinskimi redarstvi. Delo so zaznamovale 
zlasti velike in manjše tradicionalne prireditve na območju Gorenjske.  
 
Prometna varnost na gorenjskih cestah je bila v letu 2019 slabša kot v letu 2018, ko je bilo stanje 
najboljše, odkar se spremljajo statistični podatki. Na gorenjskih cestah smo tako lani obravnavali več 
prometnih nesreč, več udeležencev je umrlo in več je bilo telesno poškodovanih. Pri obravnavanih 
prometnih nesrečah je treba upoštevati tudi zakonsko možnost odstopov od ugotavljanja dejstev in 
zbiranja dokazov, ki so potrebni za odločitev o prekršku pri prometni nesreči z majhno škodo, a v teh 
podatkih niso upoštevani. Na področju varnosti cestnega prometa so bile izvedene vse ključne naloge. 
Na PU Kranj smo v letu 2019 ugotovili več kršitev prometnih pravil (več tudi v primerjavi z letom 2017, 
ko na delo ni vplivala stavka policistov). Posledično je bilo več ugotovljenih kršitev zaradi presežene 
hitrosti. Še vedno je delež pijanih povzročiteljev prometnih nesreč velik, zato bodo nadaljnje aktivnosti 
usmerjene v ugotavljanje kršitev vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc. Delo 
policistov na področju prometne varnosti se je tudi v letu 2019 nadgrajevalo z veliko medijsko podporo 
predstavnika za stike z javnostmi na PU Kranj vsem aktivnostim za zagotavljanje boljše prometne 
varnosti.  
 
Načrtovane naloge s področja nadzora državne meje in predpisov o tujcih so bile izvedene. Ob 
izvajanju nalog policije smo sodelovali z inšpekcijskimi službami in drugimi državnimi organi ter s tujimi 
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varnostnimi organi. Mejno kontrolo na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana smo izvajali v skladu s 
schengenskimi standardi.  
 
Na zunanji schengenski meji izvajamo mejno kontrolo na mejnem prehodu na Letališču Jožeta 
Pučnika Ljubljana. K izvajanju ukrepov za preprečevanje nedovoljenih migracij in vseh oblik čezmejne 
kriminalitete v notranjosti države smo dodatno spodbujali vse enote in stremeli k izvajanju celovitih 
postopkov. Spremljali, analizirali, proučevali in ocenjevali smo izvajanje postopkov glede zakonitosti 
vstopa v schengenski prostor, zadrževanja oziroma prebivanja v njem, obveznosti prijav prebivališča 
ter kaznovanja prevoznikov in drugih, ki so kakor koli pomagali pri nedovoljenem vstopu, prebivanju ali 
tranzitu. 
 
Na podlagi Zakona o prekrških (v nadaljnjem besedilu: ZP-1) je bilo v prekrškovnih zadevah izvedenih 
za petino več postopkov kot v predhodnem letu. Največ ukrepov je bilo izvedenih na področju 
cestnega prometa, sledita področji javnega reda in miru ter mejnih zadev in tujcev. 
 
Zoper plačilne naloge in odločbe o prekršku je bilo podanih manj zahtev za sodno varstvo. Največ teh 
zahtev je bilo podanih za ukrepe na področju cestnega prometa, sledita javni red in mir ter mejne 
zadeve in tujci.  
 
Na področju policijskega dela v skupnosti ni bilo bistvenih sprememb pri načinu izvedbe. Izvedenih je 
bilo več preventivnih aktivnosti kot lani, vendar manj, kot je desetletno povprečje. Razloga sta slabša 
kadrovska zasedenost enot in prednost izvajanja rednih nalog pred preventivnimi. 
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2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 
 
2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 
 
2.1.1 Odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 
 
V letu 2019 smo obravnavali 3.315 kaznivih dejanj, preiskali pa smo jih 48,2 %. Nadaljevalo se je 
upadanje števila obravnavanih kaznivih dejanj, prav tako je bila nekoliko slabša njihova preiskanost. 
Število kaznivih dejanj, ki smo jih odkrili z lastno dejavnostjo, je na ravni desetletnega povprečja.  
 
V strukturi celotne kriminalitete zaznavamo upadanje števila kaznivih dejanj splošne kriminalitete, ki je 
z manjšimi odstopanji prisotno zadnjih deset let. Upada tudi število kaznivih dejanj gospodarske in 
organizirane kriminalitete, v zadnjem letu pa se je povečal delež mladoletniške kriminalitete.  
 
Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj so bile vložene kazenske ovadbe zoper 1.044 
(1.125) oseb, v daljšem obdobju pa se zaznava, da se število ovadenih oseb zmanjšuje. Povzročena 
škoda s kaznivimi dejanji znaša 7.895.900,00 (6.387.200,00) evrov, pri tem pa je delež škode zaradi 
gospodarske kriminalitete 50,6-odstoten.  
 
Največji delež v celotni kriminaliteti obsega splošna kriminaliteta; delež tovrstnih kaznivih dejanj je kar 
86,6-odstoten in se je glede na preteklo leto povečal za skoraj 10 %, tako da je nad desetletnim 
povprečjem. Po drugi strani se je delež gospodarske kriminalitete zmanjšal za približno 10 %. 
 
Na področju kaznivih dejanj zoper življenje in telo smo v letu 2019 obravnavali upad števila kaznivih 
dejanj uboja. Kaznivih dejanj posebno hude telesne poškodbe nismo obravnavali, zaznavamo pa tudi 
upad števila kaznivih dejanj hude in lahke telesne poškodbe ter drugih kaznivih dejanj zoper življenje 
in telo. Preiskanost kaznivih dejanj zoper življenje in telo je bila na ravni petletnega povprečja. porastu. 
Po številu obravnavanih zadev pa so prevladovala kazniva dejanja lahka telesna poškodba.  
Obravnavali smo največje število kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost v zadnjih petih letih in 
tudi preiskanost je bila najvišja v petletnem obdobju. V strukturi kaznivih dejanj iz tega poglavja smo v 
letu 2019 obravnavali največ kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja 
pornografskega gradiva, tem pa sledijo kazniva dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, 
pri čemer zaznavamo velik porast števila kaznivih dejanj. Preiskanost je bila zelo dobra in je nad 
petletnim povprečjem. Preiskali smo vsa obravnavana kazniva dejanja odvzema mladoletne osebe, 
nasilja v družini in neplačevanja preživnine. Večino teh kaznivih dejanj policiji naznanjajo centri za 
socialno delo ter različne varstvene in vzgojne ustanove.  
 
Struktura kaznivih dejanj zoper premoženje na letni ravni zadnjih pet let bistveno ne odstopa. V letu 
2019 so prevladovale tatvine, sledijo velike tatvine, poškodovanja tuje stvari in goljufije. Med velikimi 
tatvinami so večinoma tatvine iz stanovanjskih hiš; storilci so odnašali zlatnino in denar. Velika 
materialna škoda kot posledica velikih tatvin je bila pri manjšem številu dejanj. Pri nasilnih 
premoženjskih kaznivih dejanjih, to je ropih, so prevladovali ropi, storjeni na ulici. S tatvinami 
avtomobilov je bilo najbolj obremenjeno območje Policijske postaje (v nadaljnjem besedilu: PP) Kranj, 
čeprav nismo beležili krajevnih gostitev. Odtujevani so bili predvsem osebni avtomobili nižjega 
cenovnega razreda.   
 
Obravnavali smo več kaznivih dejanj, za katera so bili osumljeni mladoletniki (107). V notranji strukturi 
teh kaznivih dejanj so prevladovale tatvine, velike tatvine ter prikazovanje, izdelava, posest in 
posredovanje pornografskega gradiva. Preiskana so bila skoraj vsa kazniva dejanja mladoletniške 
kriminalitete. Skupno število kaznivih dejanj mladoletnikov ne pomeni izstopajoče problematike. 
 
Na področju gospodarske kriminalitete je bila obravnavana problematika, ki obsega 13,4-odsotni delež 
celotne kriminalitete na PU Kranj.  
 
V notranji strukturi obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete številčno izstopajo kazniva 
dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja ter uporabe ponarejenega 
negotovinskega plačilnega sredstva. Ob tem ne smemo prezreti, da je upad posledica obravnave 
večjega števila kaznivih dejanj, ki so jih v preteklem letu obravnavale lokalne enote, in ob upoštevanju 
dolgoletnega povprečja ni dejanski odraz te problematike. Poleg navedenega izstopajo kazniva 
dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. V 
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tem segmentu izstopajo tudi kazniva dejanja napada na informacijski sistem. Ugotovljena povzročena 
gospodarska škoda znaša 3,99 milijona evrov, kar je 50,6 % celotne povzročene škode. 
 
Število prijav kaznivih dejanj, pri katerih v predkazenskem postopku sum, da je bilo kaznivo dejanje 
res storjeno, ni bil potrjen in je bilo v zadevi podano poročilo, je stabilno in ne izstopa v dolgoletnem 
povprečju.  
 
Na področju korupcije je bilo obravnavanih več anonimnih prijav, vendar niso dosegale standardov 
razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Izstopa zlasti stalnica anonimnih prijav zoper 
aktualne župane. 
  
Trend končanih finančnih preiskav fizičnih in pravnih oseb je v skladu z določili Zakona o kazenskem 
postopku že več let enak. Podanih je bilo enako število pobud za zavarovanje zahtevka za odvzem 
premoženjske koristi in enako število poročil o končani finančni preiskavi. V porastu je višina 
ugotovljene pridobljene protipravne premoženjske koristi in tudi število oseb, za katere je bila podana 
pobuda za zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi. Finančnih preiskav po Zakonu o 
odvzemu premoženja nezakonitega izvora nismo izvajali oziroma je bila podana pobuda za njihovo 
uvedbo, vendar o njej še ni bilo odločeno.  
 
Število obravnavanih kaznivih dejanj po Zakonu o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja je 
stabilno.  
 
Področje obravnavanih kaznivih dejanj računalniške kriminalitete v primerjavi z deležem celotne 
kriminalitete na območju PU Kranj obsega izredno majhen delež (statistično manj kot 0,5 %). V letu 
2019 v ta delež spadata kaznivi dejanji napada na informacijski sistem ter izdelovanja in pridobivanja 
orožja in pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje (programi in škodljive kode, ki so namenjeni za 
vdore v informacijski sistem). Napadi na informacijske sisteme se gibljejo v okvirih petletnega 
povprečja. Izvršitvena oblika dejanj so okužbe računalnikov s šifrirnimi programi z zahtevo po plačilu 
odkupnine za dešifriranje podatkov, pa tudi vdori ali poskusi vdorov v spletne račune in profile 
uporabnikov ter vdori v spletno pošto z namenom pridobitve informacij za poznejšo izvedbo tatvine na 
spletni banki in/ali borzi s kriptovalutami. V letu 2019 so bile na posameznih policijskih postajah za 
policiste organizirane in izvedene predstavitve novosti s področja zavarovanja in preiskovanja 
elektronskih naprav in kaznivih dejanj računalniške kriminalitete.  
 
Na področju zlorab prepovedanih drog v letu 2019 zaznavamo opaznejše povečanje skupnega števila 
preiskanih kaznivih dejanj. K povečanju je prispevalo dejstvo, da se je nekaj obsežnejših mednarodnih 
preiskav s tega področja, ki so se začele v letu 2018, končalo v letu 2019. Tudi lokalne enote so 
večinoma povečale število aktivnosti in preiskav na tem področju. V letu 2019 se je tako kot v zadnjih 
letih precej aktivnosti izvajalo na področju mednarodnih preiskav prepovedanih drog, kar je eden 
izmed pomembnejših razlogov za nadpovprečno število preiskanih kaznivih dejanj organizirane 
kriminalitete s tega področja glede na večletno povprečje. Ugotovljene kršitve Zakona o proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi drogami so bile po padcu v preteklih letih v letu 2019 ponovno v porastu. To 
je predvsem odraz večjega spodbujanja, usmerjanja in nadzora regionalne ravni nad delom lokalnih 
enot in njihovih vodstev pri usmerjanju in spodbujanju policistov in kriminalistov za delo na tem 
področju. V letu 2019 je bilo število obravnavanih kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, ki so 
jih storili mladoletniki, precej pod povprečjem. Med zaseženimi prepovedanimi drogami je bilo največ 
konoplje in njenih produktov. Zasežena je bila večja količina heroina in kokaina, medtem ko je 
zasegov amfetamina in metadona čedalje manj.  
 
V letu 2019 smo v primerjavi z večletnim povprečjem obravnavali nekoliko manj kaznivih dejanj 
različnih vrst ogrožanja varnosti.  
 
V primerjavi z večletnim povprečjem smo obravnavali tudi manj kaznivih dejanj ponarejanja denarja. 
Pri tem lahko ugotovimo, da se kaže nov trend izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj. V zadnjem času 
so namreč storilci čedalje več ponarejenega denarja pridobivali preko kriptiranih spletnih strani in 
tržnic (tako imenovanega darkneta), pa tudi s poštnimi pošiljkami iz tujine – večinoma iz Nizozemske 
in Belgije. Največ odkritih ponarejenih bankovcev je bilo v apoenski vrednosti po 20 in 50 evrov. Kljub 
oteženemu preiskovanju je bila preiskanost teh obravnavanih kaznivih dejanj v letu 2019 nad 
večletnim povprečjem in boljša od prejšnjega leta. 
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V letu 2019 smo obravnavali manj kaznivih dejanj, povezanih z orožjem in eksplozivom, kot leto prej, 
vendar pa je to število na ravni povprečja zadnjih nekaj let. Na splošno je sicer zaznan trend upadanja 
števila odkritih tovrstnih kaznivih dejanj.   
 
 
2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 
 
Stanje na področju ugotovljenih kršitev je podobno kot v zadnjih petih letih. Že od leta 2016 ponovno 
zaznavamo porast števila ugotovljenih kršitev s področja javnega reda, kršitev Zakona o varstvu 
javnega reda in miru pa je za 10,4 % manj kot v letu 2018. Prvič v desetih letih opažamo opazen 
porast števila ugotovljenih kršitev po drugih predpisih, in sicer po Zakonu o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami (največje število ugotovljenih kršitev v zadnjih desetih letih) in Zakonu o prijavi 
prebivališča. Več kršitev je bilo ugotovljenih tudi po Zakonu o zaščiti živali in Zakonu o ohranjanju 
narave. Zaznavamo tudi upad števila kršitev po Zakonu o osebni izkaznici. 
 
Med številnimi zakoni s področja splošnih policijskih nalog (glede na desetletno primerjavo) ima 
največji delež Zakon o varstvu javnega reda in miru, in sicer 55,9 % vseh ugotovljenih kršitev. Glede 
na kraj storitve se še vedno največ obravnavanih kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru zgodi 
na cesti, ulici in trgu (44,3 % vseh kršitev). Razmerje med ugotovljenimi kršitvami po Zakonu o varstvu 
javnega reda in miru ostaja enako v vseh letih, viden pa je upad števila ugotovljenih kršitev po 
posameznih določbah glede na desetletno primerjavo. Edina izjema je porast števila ugotovljenih 
kršitev vsiljivega ali žaljivega nadlegovanja z beračenjem na javnem kraju in pretepanja. Kot kršitelji še 
vedno prevladujejo moški (v povprečju 64,9 % vseh kršiteljev). Po starosti je največ kršitev v skupinah 
od 25 do 34 let, od 18 do 24 let in od 35 do 44 let (v povprečju 56,2 % vseh kršiteljev). Med kršitelji še 
vedno prevladujejo slovenski državljani (v 83,3 % vseh kršitvah).  
 
Število intervencij je v zadnjih štirih letih podobno, in sicer povprečno 3.624. V letu 2019 je bilo 3.076 
kršitev, kar pomeni upad glede na leta 2010, 2011 in 2012. Izrečeni ukrepi prepovedi približevanja so 
v zadnjih štirih letih v korelaciji (v povprečju 33 izrečenih ukrepov), izstopa pa leto 2010, ko je bilo 
izrečenih 62 ukrepov.  
Lani smo obravnavali 461 dogodkov, kar je tudi v skladu s petletnim povprečjem. Še vedno izstopajo 
požari, delovne nesreče ter gorske in smučarske nesreče. Število javnih zbiranj je nekoliko upadlo, 
vendar še vedno ustreza povprečju 1.321 javnih zbiranj. Za posamezna zbiranja, pri katerih je bila 
podana ocena visokega tveganja, je bila za izvajanje nalog policije aktivirana posebna policijska 
enota.  
 
Na področju pomožne policije je bilo za pomoč pri obvladovanju vrste dogodkov s povečano varnostno 
problematiko vpoklicanih 56 pomožnih policistov oziroma 43,6 % več glede na leto 2018. Pomožni 
policisti so opravili 404 službe (povprečje zadnjih treh let je 245 služb) oziroma 3.431 delovnih ur 
(povprečje zadnjih treh let je 2.104 ur).  
 
 
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
 
Prometna varnost na gorenjskih cestah je bila v letu 2019 slabša kot v letu 2018, saj je v cestnem 
prometu umrlo več udeležencev, več pa je bilo tudi telesno poškodovanih. Število vseh obravnavanih 
prometnih nesreč je prav tako večje. Pri tem je treba upoštevati tudi zakonsko možnost odstopa od 
ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov, potrebnih za odločitev o prekršku pri prometni nesreči z 
majhno poškodbo, kar v teh podatkih ni upoštevano. Zaradi povečanja števila obravnavanih prometnih 
nesreč, večjega števila mrtvih in večjega števila telesno poškodovanih v prometnih nesrečah smo na 
PU Kranj zagotavljali povečano število nadzorov tako na področju ugotavljanja psihofizičnega stanja 
kot tudi hitrosti, kar se je odražalo v povečanju števila izrečenih ukrepov (več tudi v primerjavi z letom 
2017, ko na delo ni vplivala stavka policistov). 
 
Vzroki za prometne nesreče so enaki kot v preteklih letih. Še vedno so bili najpogostejši vzroki 
nepravilna stran/smer vožnje, neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti, neustrezna 
varnostna razdalja in nepravilen premik z vozilom. Še vedno so bili najšibkejši udeleženci v cestnem 
prometu pogosto žrtve prometnih nesreč. To so bili predvsem kolesarji, ki so pogosto sami udeleženi v 
prometnih nesrečah, na žalost pa so velikokrat tudi povzročitelji nevarnih situacij. 
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V letu 2019 smo lahko zadovoljni z intenziteto nadzora na področju ugotavljanja psihofizičnega stanja 
voznikov, saj so policisti odredili bistveno več preizkusov alkoholiziranosti in izvedli bistveno več hitrih 
testov za droge, delež pijanih povzročiteljev prometnih nesreč pa se je v letu 2018 povečal, čeprav še 
vedno dosegamo cilj (manj kot 9,0-odstotni delež pijanih povzročiteljev prometnih nesreč). Povprečna 
stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč se je zmanjšala. 
 
Za zagotavljanje čim boljše prometne varnosti na cestah smo izvedli več poostrenih nadzorov, ki so 
bili ciljno usmerjeni v posamezne vrste voznikov. V nadzorih so se pogosto uporabljali tudi dodatna 
nova tehnična oprema in specialna vozila policije. Izvajali smo tudi poostrene nadzore na avtocesti, 
ves promet pa smo preusmerili čez nadzorno točko in selektivno preverjali voznike in vozila ali 
selektivno izločali posamezna motorna vozila.  
 
Ker se stanje prometne varnosti ni izboljševalo, je PU Kranj uvajala spremenjene načine dela, ki so 
zajemali tako krajše in intenzivne nadzore prometa, ad hoc nadzore in kombiniranje patrulj, 
sestavljenih iz policistov postaje prometne policije in policistov območnih policijskih enot, intenziteto 
nadzora na področju hitrosti pa smo zagotavljali z delno reorganizacijo in preglednejšim načrtovanjem 
nalog na področju meritev hitrosti.  
 
Na delo na področju prometne varnosti je tudi v letu 2019 vplivalo več delovnih zapor in povečanje 
tranzitnega prometa skozi predor Karavanke, kjer je pogosto (v obe smeri) prihajalo do zastojev. Zato 
smo ob večjih zgostitvah promet fizično usmerjali ter pomagali pri njegovem urejanju in boljši 
pretočnosti na cestah. Zastoji so poleg predora Karavanke nastajali še na cestah proti večjim 
turističnim krajem, predvsem proti Bledu, Bohinju in Kranjski Gori, in v času delovnih zapor v mestnih 
središčih (izstopala je Mestna občina Kranj). Promet smo fizično urejali ob večjih športnih prireditvah 
(Planica, Vitranc, Pokljuka ipd.). 
 
Na podlagi sklepa ministrice za infrastrukturo smo sodelovali v komisijah za pregled in prevzem 
rekonstrukcijskih in obnovitvenih del na cestah, upravljavcem cest pa smo podali več predlogov za 
izboljšanje stanja. 
 
Izvedli smo tudi več zavarovanj in spremstev prevoza tovora izrednih dimenzij po cestah. 
 
Sodelovali smo tudi pri organizaciji ali izvedbi preventivnih aktivnosti, s katerimi smo poskušali 
pozitivno vplivati na udeležence v cestnem prometu in na podlagi ozaveščanja zagotavljati dobro 
prometno varnost na cestah. 
 
Velik vpliv na prometno varnost imajo tudi medijske aktivnosti, ki smo jih na PU Kranj izvajali s 
pomočjo predstavnika za stike z javnostmi. Večje prometne akcije ali preventivne aktivnosti smo 
medijsko podprli, odziv občanov pa je bil zelo velik, kar smo s pridom izkoriščali tudi za opozorila 
udeležencem v prometu in posredno tudi za njihovo vzgojo.  
 
V letu 2019 smo skupaj z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa sodelovali pri 
izboljšanju sodelovanja s tujimi varnostnimi organi (Avstrija in Italija), aktivnosti pa bomo nadaljevali v 
letu 2020.   
 
 
2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih  
 
Število potnikov, ki so prestopili državno mejo na mejnem prehodu na Letališču Jožeta Pučnika 
Ljubljana, je zadnja tri leta nadpovprečno. Največ potnikov je bilo v letu 2018. V letu 2019 je viden 
rahel upad zaradi stečaja Adrie Airways. Tretjino potnikov obsegajo državljani tretjih držav, predvsem 
z območja Zahodnega Balkana, preostali del pa državljani Slovenije in drugih držav Evropske unije.  
 
Gibanje števila kršitev Zakona o tujcih je intenzivno. Od leta 2011 do 2014 je zaznan velik porast in 
nato leta 2016 velik upad. V letu 2019 je bilo število odkritih kršitev nad povprečjem. Največkrat smo 
tujce obravnavali zaradi preseganja dovoljenega časa prebivanja na območju držav članic Evropske 
unije.  
 
Nezakonito prebivanje je bilo v porastu vse do leta 2014, nato pa je sledil upad. Zadnja štiri leta se 
število kršitev ne spreminja. Največ obravnavanih oseb zaradi nezakonitega prebivanja je bilo 
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državljanov Albanije in Turčije. Večina teh kršitev je zaznana ob odhodu tujcev iz države oziroma ob 
zapuščanju schengenskega območja. Največ je bilo izdanih odločb o vrnitvi z rokom za prostovoljno 
vrnitev, odločb o vrnitvi brez roka pa nekaj manj. Skupno število izdanih odločb je v letu 2019 rahlo 
nad povprečjem zadnjih osmih let, odkar se izdajajo. Ukrepali smo tudi zoper posameznike, pravne in 
odgovorne osebe, ki so tujcem pomagale oziroma jim omogočale nezakonito prebivanje, in garante. V 
vseh ugotovljenih primerih zlorab dovoljenj za prebivanje v Republiki Sloveniji smo pristojnim organom 
predlagali razveljavitve izdanih dovoljenj. Dosledno smo preverjali spoštovanje rokov za zapustitev 
države, ki jih določajo upravne enote ob razveljavitvi dovoljenja za prebivanje.   
 
Število zavrnjenih tujcev na mejnem prehodu na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana je bilo največje v 
letu 2014. V letu 2019 je bilo največ zavrnjenih državljanov Albanije, z velikim zaostankom sledijo 
državljani Turčije. Glavni zavrnitveni razlog sta neutemeljen namen in cilj potovanja, ki zajemata dve 
tretjini vseh zavrnitev. Število zavrnitev iz tega razloga kaže na dober standard mejne kontrole tako v 
prvi kot v drugi vrsti. Obravnavani so bili primeri zlorab vizumov oziroma njihove goljufive pridobitve. 
Razloge za nihanja v številu zavrnjenih lahko pripisujemo različnim dejavnikom, kot so trenutne 
razmere v izvornih državah, kontrola tujih varnostnih organov in letaliških delavcev pri izstopu iz 
države ter zlorabe vizumske liberalizacije. 
 
Nedovoljeni prestopi notranje meje so bili na vrhuncu v letu 2010. V letu 2019 je to število precej 
manjše in ne pomeni večje varnostne problematike. Največ kršitev je na meji z Republiko Avstrijo in 
Republiko Italijo. Državljanstva so različna, nobeno pa ne izstopa.  
 
Število odkritih zlorabljenih listin na mejnem prehodu je od leta 2014 dalje v upadu, najmanjše je bilo v 
letu 2019. Največ je bilo odkritih ponarejenih žigov mejne kontrole, največkrat pri državljanih Albanije.  
 
Zadnja tri leta so obravnavani nedovoljeni prestopi zunanje meje v porastu, v zadnjih desetih letih jih 
je bilo največ v letu 2019, kar je odraz nedovoljenih migracij na južni meji. Največkrat so bili 
obravnavani državljani Albanije. Tujce, ki so nedovoljeno vstopili v državo, smo največkrat prevzeli v 
obravnavo od avstrijskih varnostnih organov, ker so jim zavrnili vstop v Avstrijo ali jih vrnili po 
sporazumu. Obravnavani so bili tudi tujci, ki so se izmaknili mejni kontroli s skrivanjem v avtobusih ali 
tovornih vozilih. Tudi število teh se povečuje. 
 
Število tujcev, ki so podali namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito, ne izstopa. Večina 
tujcev je z letalom dopotovala na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, preostale pa so obravnavali 
policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Kranj. Namero so najpogosteje izrazili državljani 
Afganistana in Kube. Prevzemi oseb od tujih varnostnih organov so v letu 2019 v visokem porastu, 
izstopajo pa prevzemi na podlagi Dublinske uredbe. Največ je bilo sprejetih državljanov Alžirije. Število 
izročitev tujim varnostnim organom je majhno in znotraj povprečja zadnjih desetih let.   
 
Na mejnem prehodu v zadnjih dveh letih ni bilo zaseženega orožja. 
 
 
2.1.5 Postopki policije po Zakonu o prekrških in vložena pravna sredstva 
 
Na podlagi ZP-1 so policisti PU Kranj v letu 2019 izvedli za petino več postopkov v prekrškovnih 
zadevah kot v predhodnem letu, in sicer 24.802. Največ ukrepov je bilo izvedenih na področju 
cestnega prometa, sledita področji javnega reda in miru ter mejnih zadev in tujcev. 
 
Največ je bilo izdanih plačilnih nalogov (20.144), sledijo izrečena opozorila (2.182), obdolžilni predlogi 
(1.052), odločbe o prekršku (842), izdana obvestila o prekršku (458) in predlogi drugemu 
prekrškovnemu organu (125). 
 
Zoper plačilne naloge in odločbe o prekršku je bilo podanih 429 zahtev za sodno varstvo, kar pomeni 
23,1-odstotni upad glede na prejšnje leto. Največ zahtev za sodno varstvo je bilo podanih za ukrepe 
na področju cestnega prometa, sledita področji javnega reda in miru ter mejnih zadev in tujcev. Glede 
na število izdanih plačilnih nalogov in odločb o prekršku je bilo podanih 2,1 % zahtev za sodno 
varstvo. 
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2.1.6 Varovanje določenih oseb in objektov 
 
Na področju varovanja določenih oseb in objektov sodelujemo s Centrom za varovanje in zaščito 
znotraj Uprave za policijske specialnosti na Generalni policijski upravi. V preteklem letu so bile 
opravljene vse naloge na tem področju in usklajeni vsi načrti, ki se trenutno izvajajo. Še vedno so 
najbolj obremenjena območja Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, protokolarni objekti in turistični kraji. 
Lani smo sodelovali pri organizaciji in vodenju dveh večjih akcij – to sta vrh zveze NATO in VIP Tri 
morja. Posebnosti pri varovanju oseb in objektov v preteklem letu ni bilo.  
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2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 
 
2.2.1 Policijsko delo v skupnosti  
 
Policijske postaje so na vseh področjih dela izvedle za 10,4 % več preventivnih aktivnosti kot lani, 
vendar manj kot je desetletno povprečje. Razloga sta slabša kadrovska zasedenost enot in prednost 
izvajanja rednih nalog pred preventivnimi. Glede na desetletno povprečje je bilo manj preventivnih 
aktivnosti na področju kriminalitete, in sicer za 6,9 %, ter na področju javnega reda in miru (za 1,7 %). 
Na področju mejnih zadev preventivne aktivnosti v letu 2019 niso bile izvajane, na drugih področjih pa 
je bilo izvedenih za 16,2 % več preventivnih aktivnosti, kot je povprečje zadnjih desetih let. 
 
Največ preventivnih aktivnosti je bilo izvedenih na področju prometne varnosti, sledijo področje 
javnega reda in miru, druga področja in kriminaliteta. 
 
Tudi v letu 2019 je bilo največ preventivnih aktivnosti izvedenih na osnovnih šolah, pri odraslih osebah 
in otrocih, v društvih, na občinah in v krajevnih skupnostih. 
 
 
2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost  
 
Na številki 113 smo evidentirali 38.287 (38.344) klicev. Med temi je bilo 14.851 (14.275) interventnih, 
ki so zahtevali prihod policije na kraj dogodka. Interventni klici so obsegali 38,7 % vseh klicev na 
številko 113. Interventnih klicev s področja kriminalitete je bilo 2.645, s področja javnega reda in miru 
4.121, s področja cestnega prometa 5.296, s področja državne meje in tujcev 351, o raznih drugih 
dogodkih in pojavih pa 2.702. Za obravnavanje interventnih dogodkov smo imeli stalno na razpolago 
deset policijskih patrulj, za obravnavanje hujših dogodkov pa tudi ogledno skupino Sektorja 
kriminalistične policije. Povprečen reakcijski čas policijskih patrulj, to je čas od klica na telefonsko 
številko 113 do prihoda policistov na kraj nujnega interventne dogodka, je znašal 12 minut in 6 sekund 
(13 minut in 14 sekund). Povprečen reakcijski čas se je pri vseh interventnih dogodkih skrajšal za 68 
sekund. 
 
 
2.2.3 Forenzična in kriminalistično-tehnična dejavnost 
 
Število ogledov na PU Kranj se je v letu 2019 nekoliko povečalo. To je mogoče pripisati velikemu 
povečanju števila vlomov v osebna vozila na parkirnih mestih izhodišč rekreativcev (vznožja planin, ob 
rekah ipd.). 

Enako je tudi stanje na področju sledi; zabeležen je porast števila zavarovanih sledi, ki je nekako 
sorazmeren z višjim številom ogledov. Še vedno so najpogosteje zavarovane sledi obuval, sledi za 
biološke preiskave (DNK) in sledi papilarnih linij. Povečalo se je število zavarovanih sledi orodja. 
Precejšen porast je zaznan tudi pri preliminarnem testiranju prepovedanih drog. 
 
Na podlagi zavarovanih sledi pri ogledih krajev kaznivih dejanj je bilo neposredno identificiranih 50 
storilcev kaznivih dejanj. Od tega je bilo 37 storilcev identificiranih na podlagi bioloških sledi, pet na 
podlagi sledi obuval, štirje na podlagi papilarnih linij in po eden na podlagi zavarovanega stekla, 
nastavljene pasti in vlaken. 
 
Naloge iz delovnega načrta za leto 2019 so bile izvedene. Nanašale so se na iskanje rešitev, ki bodo 
pripomogle k izboljšanju kakovosti ogledne dejavnosti. Na regijski ravni smo nadaljevali izvajanje 
načrta, ki narekuje pogostejšo vključitev kriminalističnega tehnika v oglede krajev dejanj in dogodkov. 
Še naprej izvajamo program trimesečnega usposabljanja za področje ogledne dejavnosti na ravni 
policijskih postaj, ki sta ga lani uspešno opravila dva policista, izvedeno pa je bilo tudi obnovitveno 
usposabljanje za pomočnike komandirjev za področje kriminalitete. 
 
V okviru računalniške forenzike je bilo v letu 2019 opravljenih 339 forenzičnih zavarovanj in preiskav 
podatkov z elektronskih naprav. Število zavarovanj in preiskav mobilnih naprav (telefoni s SIM-
karticami, spominskimi karticami ipd.) je primerljivo z lanskim povprečjem, povečanje preiskanih 
naprav se dogaja zaradi trdih diskov z računalnikov in USB pomnilniških medijev, predvsem pa zaradi 
večjega števila zavarovanj in preiskav spletnih profilov na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram 
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ipd.). Zavarovanja in preiskave elektronskih naprav so še vedno glavna dejavnost oddelka za 
računalniško preiskovanje in obsegajo več kot 90 % aktivnosti.  
 
 
2.2.4 Analitska dejavnost  
 
Spremljali smo varnostne razmere na področjih kriminalitete, prometne varnosti, javnega reda in 
mejnih zadev. Izdelali smo več analiz po posameznih področjih dela in posameznih varnostnih 
dogodkih. Sprotno smo spremljali izpolnjevanje mesečnega in letnega delovnega načrta. Analitično 
dejavnost smo usmerili v optimizacijo zajemanja, obdelave in prikazovanja statističnih podatkov ter 
nudenje uporabnih informacij operativnim potrebam posameznih enot.  
 
Na področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete je bilo sestavljenih več analitskih izdelkov s sklepi 
in priporočili, ki so bila pomoč vodstvu policijskih postaj pri načrtovanju nalog in kriminalistom pri 
preiskovanju posameznih kaznivih dejanj ter načrtovanju nadaljnjih aktivnosti v posameznih primerih 
gostitev kaznivih dejanj. Večina analitskih izdelkov je bila pripravljena za potrebe Sektorja 
kriminalistične policije PU Kranj, manjši delež pa za policijske enote z območja PU Kranj. 
 
Izdelanih je bilo več analitičnih poročil, ki so bila priloga kazenskim ovadbam, kot dodatno potrjevanje 
utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja. 
 
Vsakodnevno so se pregledovale in vrednotile operativne informacije, ki so bile posredovane 
kriminalistom. Glede na opravljeno delo zbiranja in vrednotenja podatkov so bile nekatere ugotovitve 
in konkretne usmeritve podane tudi policijskim postajam na območju PU Kranj.  
 
Na področju operativne kriminalistične analitike smo podrobneje spremljali problematiko vlomov in 
enotam na območju PU Kranj mesečno pošiljali analitične informacije, v katerih smo predstavili 
problematiko preteklega meseca ter podali sklepe in priporočila za strokovno in usmerjeno vodenje 
policijskih enot.  
 
 
2.2.5 Nadzorna dejavnost 
 
Z namenom ugotavljanja zakonitosti, strokovnosti, obsega, kakovosti in pravočasnosti opravljanja 
nalog policije je bilo v skladu s Pravili za izvajanje nadzora v policiji opravljenih 92 nadzorov, od tega 
42 nadzorov nad delom delavcev, 43 strokovnih in en splošni nadzor. V strokovnih nadzorih sta se 
preverili vsebina opravljenih nalog na vsebinsko zaokroženem delu delovnega področja in vsebina 
izvajanja posameznih nalog policijskih enot. Izvedeni so bili nazori nad delom notranje organizacijskih 
enot policijske uprave in policijskih postaj. 
 
V strokovnih nadzorih se je najpogosteje preverjala vsebina opravljenih nalog na področju odkrivanja 
in preiskovanja kriminalitete, vzdrževanja javnega reda, upravnega poslovanja, zagotavljanja splošne 
varnosti ljudi in premoženja, organizacijskih zadev, finančno-materialnega poslovanja, varovanja 
državne meje, izvajanja predpisov o tujcih ter kadrovskih zadev. V splošnem nadzoru se je preverjala 
vsebina vseh delovnih področij. 
 
 
2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov  
 
Policisti PU Kranj so v desetletnem povprečju v 283 primerih zoper 300 kršiteljev uporabili 514 prisilnih 
sredstev. Po letu 2012 je viden upad števila uporabljenih prisilnih sredstev, pri čemer policisti v zadnjih 
petih letih uporabijo povprečno 439 prisilnih sredstev letno. Po vrsti uporabljenega prisilnega sredstva 
so policisti v zadnjih desetih letih največkrat uporabili sredstva za vklepanje in vezanje (povprečno 292 
na leto oziroma 66,5 % vseh uporabljenih prisilnih sredstev) in telesno silo (povprečno 204 na leto 
oziroma 39,6 % vseh uporabljenih prisilnih sredstev), kar pomeni sta bili skupno navedeni prisilni 
sredstvi uporabljeni v 95,6 % od vseh prisilnih sredstev.  
 
Glede na posledice uporabe prisilnih sredstev je v povprečju poškodovanih 2,3 % policistov letno in 
17,8 % kršiteljev. Pri tem je še vedno največ posledic kot vidni zunanji znak uporabljenega prisilnega 
sredstva, ki je v zadnjih štirih letih v porastu, kar pripisujemo dejstvu, da policisti dosledno vpisujejo 
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vsako sled oziroma znak uporabljenega prisilnega sredstva (največ tovrstnih posledic je pri uporabi 
sredstev za vklepanje in vezanje).  
 
Po letu 2011, ko je bilo storjenih 29 kaznivih dejanj, v katerih je bilo napadenih 28 policistov, smo v 
zadnjih sedmih letih obravnavali povprečno 12 kaznivih dejanj, v katerih je bilo napadenih povprečno 
16 policistov. V zadnjem letu je viden velik upad števila tovrstnih kaznivih dejanj, najmanjši v obdobju 
zadnjih desetih let.  
 
Glede na desetletno primerjavo so bile v preteklem letu obravnavane le štiri grožnje policistom, kar je 
občutno manj od povprečja, ki je osem. V zadnjih osmih letih nismo obravnavali nobene grožnje, ki bi 
jo komisija ocenila kot tako, ki pomeni visoko stopnjo ogroženosti. Po slednjih še vedno prevladuje 
nizka stopnja ogroženosti (v 87,3 % vseh primerih).  
 
Policisti so v zadnjih desetih letih prostost odvzeli povprečno 667 osebam letno. Po zakonski podlagi 
je še vedno največ odvzemov prostosti po določilih Zakona o nadzoru državne meje (povprečno 364 
odrejenih zadržanj letno oziroma 54,6 % vseh odvzemov prostosti). V zadnjih treh letih je viden upad 
števila odrejenih pridržanj po določilih Zakona o kazenskem postopku (v desetih let je bilo odrejenih 
povprečno 124 pridržanj, lani pa 62). Po določbah Zakona o prekrških je po dveh letih porasta 
ponovno prisoten upad odrejenih pridržanj.  
 
Pomoč policije oziroma asistenca upravičenim organom po dveh letih porasta ponovno upada. V 
desetletnem povprečju so policisti nudili 67 asistenc, od tega največ zdravstvenim ustanovam 
(povprečno 91,0 % vseh asistenc). Policisti so v zadnjih desetih letih opravili povprečno 151 privedb z 
odredbo, pri čemer prevladujejo privedbe na zahtevo sodišč (90,1 % vseh privedb), in pri 7.952 
osebah ugotavljali identiteto. V preteklem letu je bilo podobno število ID-postopkov kot v letih 2014 in 
2015 (podobno število kot v desetletnem povprečju), izstopa pa leto 2017 z več kot 10.000 osebami, 
pri katerih se je ugotavljala identiteta. 
 
Število groženj policistom se je v letu 2019 glede na leto prej nekoliko povečalo, vendar je še vedno 
pod večletnim povprečjem. V vseh štirih primerih je bila stopnja ogroženosti nizka, za zaščito 
ogroženih policistov pa so bili izvedeni vsi potrebni zaščitni ukrepi. Nobena grožnja ni bila uresničena, 
življenje policistov ali njihovih bližnjih pa ni bilo neposredno ogroženo.  
 
 
2.2.7 Reševanje pritožb 
 
V letu 2019 smo sprejeli 23 pritožb zoper delo policistov, kar je manj od letnega povprečja sprejetih 
pritožb v zadnjih štirih letih, ko jih je bilo 29. V tekočem letu je bilo rešenih 21 pritožb. V sedmih 
primerih so se pritožbeni postopki obravnavali v pomiritvenem postopku pri vodjah organizacijskih 
enot oziroma njihovih pooblaščencih. V enem primeru je bil postopek uspešno končan, v šestih pa 
neuspešno in so se ti postopki nadaljevali na senatih za pritožbe Ministrstva za notranje zadeve. Do 
obravnave je prišlo v dveh primerih, preostali pa so se končali brez obravnave, saj je bil postopek v 
celoti preverjen že v pomiritvenem postopku. V pomiritvenih postopkih ni bilo ugotovljenih utemeljenih 
pritožbenih razlogov. Pritožbe zoper delo policistov so se obravnavale tudi na sejah senata za pritožbe 
Ministrstva za notranje zadeve, na katerih je bilo obravnavanih šest pritožb zoper delo policistov. Šlo 
je za nadaljevanje dveh neuspešno končanih pomiritvenih postopkov in štiri neposredne obravnave 
pritožb zoper delo policistov. Senat za pritožbe Ministrstva za notranje zadeve je izmed vseh 
obravnavanih pritožb zoper delo policistov potrdil en utemeljen pritožbeni razlog. 
 
V obravnavanih in rešenih pritožbah je bilo ugotovljenih 36 pritožbenih razlogov, od tega se jih je 
osem nanašalo na neprimerno komunikacijo med policistom in pritožnikom, 20 na uporabo pooblastil, 
šest na neukrepanje in dva na uporabo prisilnih sredstev.  
 
Obravnavale so se tudi tri pritožbe zoper delo policistov, ki so jih podali tujci.  
 
Najpogostejši pritožbeni razlogi so bili povezani z delom na področju javnega reda in miru, sledita 
cestni promet ter državna meja in tujci. Policistom so bili najpogosteje očitani nepravilna uporaba 
pooblastil, neprimerna komunikacija, ki se je odražala v nedostojnem in nekorektnem odnosu policista 
do strank v postopku, ter neukrepanje. 
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2.2.8 Notranje preiskave 
 
Oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega 
tožilstva Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: posebni oddelek), ki je pristojen za pregon 
kaznih dejanj, ki so jih osumljene uradne osebe, zaposlene v policiji, je bilo v nadaljnjo obravnavo 
odstopljenih sedem prijav kaznivih dejanj za osem uradnih oseb, ki so zaposlene v policiji.  
 
Posebnemu oddelku je bilo na podlagi tretjega odstavka 147. člena Zakona o kazenskem postopku 
odstopljenih sedem prijav suma kaznivih dejanj, saj niso bili potrjeni razlogi za sum, da je uradna 
oseba, zaposlena v policiji, storila kaznivo dejanje. 
 
Dvema uslužbencema je bilo v povezavi s povzročitvijo prometne nesreče pod vplivom alkohola 
izrečeno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. 
 
 
2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost  
 
Delo informacijske in telekomunikacijske dejavnosti je temeljilo na zagotavljanju nemotenega 
delovanja informacijsko-telekomunikacijskega sistema policije, sistemov za varovanje policijskih 
objektov in sistemov za operativno podporo izvajalcem policijskih pooblastil. 
 
V letu 2019 je bila na PP Bled, PP Radovljica, PP Krajnska Gora in PP Škofja Loka izvedena 
zamenjava govornih naprav. Na PP Bled, PP Krajnska Gora, PP Radovljica, PP Jesenice, SUP EVSP 
in Postaji letališke policije Brnik je bila izvedena zamenjava videonadzornega sistema. V sejni sobi PP 
Tržič, PP Škofja Loka in PU Kranj je bil nameščen nov videoprojektor in napeljana inštalacija. Na PP 
Krajnska Gora je bila izvedena zamenjava protipožarne centrale. Na PPIS Bohinjska Bistrica je bilo 
izvedeno novo protivlomno varovanje. Na PU Kranj je bila uvedena rešitev SLOMTS za upravljanje 
popravil, servisov, tehničnih pregledov in stroškov službenih vozil. 
 
Poleg navedenega smo skrbeli za nemoteno delovanje ITSP, agregatov, UPS-naprav, sistemov 
tehničnega varovanja in videonadzornih sistemov, izvedli smo splošni in strokovni nadzor v policijskih 
enotah ter sodelovali pri zagotavljanju tehničnih pogojev za delo operativnih štabov za potrebe 
varovanj prireditev Vitranc 2019, Planica 2019 in Biatlon 2019. 
 
 
2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve  
 
Na policijski upravi je bilo 31. decembra 2019 sistemiziranih 585 delovnih mest. Od teh je bilo 
zasedenih 473 delovnih mest oziroma 80,9 %. Pri zasedenosti ni upoštevana odsotnost uslužbencev z 
dela zaradi izobraževanja, bolniških odsotnosti, materinskega in starševskega dopusta, očetovskega 
dopusta ter udeležbe na izpopolnjevanju in usposabljanju. 
 
Z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v policiji smo v letu 2019 pridobili štiri delovna mesta.  
 
V letu 2019 je bilo delovno razmerje sklenjeno s 15 javnimi uslužbenci (desetimi strokovno-tehničnimi 
delavci in petimi policisti).  
 
Delovno razmerje je v letu 2019 prenehalo 17 javnim uslužbencem, od tega desetim zaradi upokojitve 
(sedmim policistom in štirim delavcem brez statusa policista – od tega eni delavki brez statusa 
policista zaradi invalidske upokojitve). Štirim policistom in enemu delavcu brez statusa policista se je 
delovno razmerje prekinilo sporazumno, trem uslužbenkam pa se je prekinilo, ker so bile zaposlene za 
določen čas (nadomeščanje začasno odsotnih uslužbenk). 
 
Kadrovske potrebe v posameznih enotah smo reševali s kadrovskimi pomočmi ter z začasnimi 
napotitvami ali premestitvami v okviru uprave in drugih organizacijskih enot policije. Z uprave je bil 
trajno premeščen en policist, na upravo pa je bilo po uspešnem zaključku višješolskega študijskega 
programa Policist trajno premeščenih 11 policistov in en policist z druge uprave. 14 policistov je bilo 
začasno napotenih na delo izven uprave, medtem ko je bila ena delavka brez statusa policista najprej 
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začasno napotena na delo na našo upravo in nato trajno premeščena na upravo. Na delo na našo 
upravo sta bila začasno premeščena tudi dva policista. 
 
En javni uslužbenec (policist) je bil v notranjem postopku agencije Frontex izbran za sekundiranje na 
delovnem mestu v Enoti za skupne operacije in bo tri leta opravljal naloge v okviru agencije Frontex v 
tujini. 
 
En javni uslužbenec (policist) je bil izbran za sodelovanje v mednarodni civilni misiji EULEX Kosovo in 
bo eno leto opravljal naloge v okviru misije v tujini. 
 
V okviru pomoči pri upravljanju povečanih migracijskih tokov v Republiki Severni Makedoniji in 
Republiki Srbiji smo zagotavljali napotitve v skladu z zaprosili Generalne policijske uprave. 
 
V letu 2019 smo imeli sklenjeno eno pogodbo o izvajanju storitve zaposlitvene rehabilitacije – za 
usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu (storitev J).   
 
Materinski in starševski dopust je koristilo 13 javnih uslužbencev (11 policistov in dve delavki brez 
statusa policista). Pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva so ob koncu leta 
uveljavljali štirje javni uslužbenci (en policist in tri delavke brez statusa policista), medtem so v skladu 
z odločbami Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije delo v skrajšanem delovnem 
času opravljali štirje javni uslužbenci (dva policista in dva delavca brez statusa policista). Na upravi je 
zaposlenih 17 javnih uslužbencev s statusom invalida druge oziroma tretje kategorije (14 policistov in 
trije delavci brez statusa policista). 
 
Obvezna cepljenja ter 23 usmerjenih in drugih usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih 
pregledov je bilo opravljenih v Ambulanti medicine dela Ministrstva za notranje zadeve. V skladu s 
sklenjeno pogodbo za izvedbo usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov javnih 
uslužbencev Policije je bilo 138 zdravstvenih pregledov opravljenih na Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje, Območna enota Kranj. 
 
V letu 2019 smo zabeležili devet poškodb pri delu, pri katerih je bila odsotnost z dela več kot tri 
delovne dni. 
 
 
2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
 
V letu 2019 na Višjo policijsko šolo ni bilo napotenih policistov. Javni uslužbenci, ki se že šolajo tam, 
imajo sklenjene pogodbe za študij.  
 
V okviru programov zunanjih ustanov se je usposabljalo 243 (227) javnih uslužbencev, ki so se 
udeležili različnih oblik usposabljanj. Število napotenih policistov je v letu 2019 večje zaradi 
usposabljanj za temeljne postopke oživljanja, ki so jih brezplačno izvedle zunanje organizacije, in 
zaradi pridobivanja vozniškega izpita B-kategorije za vožnjo po letališču na Brniku. 
 
Usposabljanja so bila organizirana na različnih področjih: splošne policijske naloge, mejne zadeve in 
tujci, prometna varnost, socialne veščine in delo z ljudmi, varstvo pri delu, informatika in računalništvo, 
mirovne misije in Posebna policijska enota. Veliko razbremenitev pri izvedbah usposabljanj pomeni 
tudi EIDA – učenje na daljavo. 
 
Usposabljanj v tujini so se udeležili 4 (10) javni uslužbenci. Usposabljanja so potekala na Madžarskem 
in Portugalskem. 
 
Na obveznem praktičnem izobraževanju je bilo tudi 11 študentov Višje policijske šole, ki so končali 
študij in začeli redno delati v enotah, in 17 študentov prvega letnika Višje policijske šole. Na 
praktičnem usposabljanju na Policijski postaji za izravnalne ukrepe Kranj smo imeli tudi enega 
kandidata za policista nadzornika državne meje. 
 
Vadba samoobrambe in praktičnega postopka ter redna letna streljanja so se izvajali redno, po 
programu.  
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2.2.12 Finančno-materialne zadeve 
 
Na podlagi veljavnega internega finančnega načrta za leto 2019 je bilo PU Kranj na proračunskih 
postavkah (PP 5572, PP 5861, PP 1226 in PP 1236) odobrenih skupaj 1.106.000,00 evrov. Poraba 
sredstev v letu 2019 je znašala 1.145.277,35 evra. 
 
Policijske enote PU Kranj so v letu 2019 razpolagale s 166 službenimi vozili, kar je deset vozil več kot 
v letu 2018. Vozila so bila tekoče vzdrževana v skladu z navodili proizvajalca in tudi v skladu z 
razpoložljivimi sredstvi na podlagi predlogov policijskih enot. Prioritetno smo zagotavljali tehnično 
brezhibnost in voznost vozil, vse z namenom nemotenega opravljanja operativnega dela policije ter 
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu zaposlenih. Povprečna starost vozil je šest let. 
 
Na področju materialno-tehničnih sredstev in posebne zaščitne opreme je bila dodeljena naslednja 
oprema: ročni intervencijski ščiti, plinski razpršilci, taktične torbice, intervencijske čelade, torbice za 
službeno pištolo, etui za rezervni okvir službene pištole, balistični jopiči, teleskopske palice, torbice za 
orožje Glock z lučko in etuiji za puško, nahrbtniki za fotoopremo, fotografske torbe in fotostojalo s 
pomično glavo ter tablice za podpisovanje. V sklopu opreme za nadzor prometa smo prejeli dežne 
kombinezone, rokavice in gamaše za motoriste. Na področju posebne varovalne opreme smo prejeli 
balistične čelade, intervencijske čelade in čelade za mopediste.  
 
V Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi je bilo zaradi pretečenih oziroma 
neuporabnih balističnih jopičev (16 kosov) in čelad (28 kosov) posredovano zaprosilo za dobavo nove 
opreme. Trenutno pretečene balistične jopiče in čelade na enotah še vedno uporabljajo pri rednem 
opravljanju policijskih nalog.  
 
Objekti, poslovni prostori in oprema v objektih so bili vzdrževani v skladu s sprejetim načrtom 
tekočega vzdrževanja za leto 2019 v okviru zakonskih zahtev in zagotavljanja varnosti in zdravja pri 
delu, preprečevanja škode in zagotavljanja nemotenih delovnih procesov. V letu 2019 PU Kranj ni 
prejela sredstev za investicijska dela. 
 
Na področju reševanja stanovanjskih zadev je bilo na internem razpisu novim uporabnikom dodeljenih 
šest stanovanj. Za dve stanovanji je predvidena vselitev v letu 2020. Eno službeno stanovanje je bilo 
izpraznjeno in vrnjeno lastniku, eno pa je v postopku za izpraznitev. Zasedenost samskih sob na dan 
31. decembra 2019 je bila majhna, in sicer 12,5-odstotna. 
 
 
2.2.13 Mednarodno sodelovanje  
 
S sosednjimi varnostnimi organi smo na rednih delovnih sestankih izmenjevali operativne informacije, 
pomembne za preprečevanje nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete. Z avstrijskimi 
varnostnimi organi smo skupaj izvajali poostrene nadzore s področja preprečevanja nedovoljenih 
vstopov, preverjanja zakonitosti bivanja ter preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij in 
čezmejne kriminalitete. 
 
 
2.2.14 Odnosi z javnostmi  
 
PU Kranj je javnost o delu in aktivnostih obveščala po vseh razpoložljivih komunikacijskih kanalih. 
Komuniciralo se je z mediji, javnostjo na splošno, državnimi organi, zavodi ter drugimi organizacijami 
in posamezniki. Osnova za obveščanje javnosti so bili novinarji. Informacij za medije in javnost je bilo 
več kot v preteklem letu, večja sta bila tudi uporaba družbenega omrežja Facebook in komuniciranje 
preko video vsebin, ki obsega malo manj kot polovico vseh primerov objav. Število odgovorov na 
novinarska vprašanja ostaja na enaki ravni. Odziv javnosti na komunicirane vsebine je na splošno 
pozitiven, pozitivna podoba policijske uprave in policije kot celote pa se vzdržuje tudi pri dnevnih in 
izrednih komunikacijah. Poročanja so objektivna in strokovna, upošteva se vsa pravila komuniciranja, 
sporoča pa se izključno preverjene informacije. Nekoliko prilagojeno je le podajanje vsebin preko 
družbenega omrežja Facebook tako, da so sporočila čim učinkovitejša, usmerjena in posebej 
pripravljena za določeno, običajno preventivno, akcijo. Z enakim tempom in na enak način bo 
podajanje vsebin potekalo tudi v letu 2020.  
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2.2.14 Dejavnost specializiranih policijskih enot 
 
Sestav I Posebne policijske enote PU Kranj je bil v letu 2019 na območju PU Kranj aktiviran štirikrat, 
sestav II pa šestkrat. Na drugih policijskih upravah je sestav I šestkrat izvajal naloge (varovanje 
državne meje) in sestav II osemkrat (nudil je pomoč pri zagotavljanju varnosti na športnih prireditvah 
(nogomet)). Sestav III je bil aktiviran 52-krat. Od tega trikrat za delo na območju drugih policijskih 
uprav. Sestav II je v letu 2019 izvedel 24 (10) aktivnosti. 
 
Sestav III Posebne policijske enote PU Kranj je bil za potrebe reševanja v gorah, zagotavljanja 
dežurstev v zimskem in poletnem času (gorske nesreče, iskalne akcije ter prevoz poškodovanih in 
onemoglih oseb), varovanj prireditev, izvedb preventivnih aktivnosti, nadzorov in drugih aktivnosti 
aktiviran v primerljivem obsegu kot v letu 2018. Vse odrejene naloge so bile opravljene zakonito, 
strokovno in uspešno. 
 
 
Lepo pozdravljeni! 
 
 

Mag. Boštjan Glavič  
direktor  
višji policijski svetnik 


