Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj

Številka:
Datum:

T: 04 233 62 00
F: 04 233 62 12
E: pukr@policija.si
www.policija.si

0101-2/2018/26 (3C11-03)
11. 4. 2018

POROČILO O DELU
POLICIJSKE UPRAVE KRANJ
ZA LETO 2017

V Kranju, april 2018

V S E B I N A:
1

ZNAČILNOSTI DELA POLICIJSKE UPRAVE KRANJ V LETU 2016 ........................... 3

2

DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH..................................................... 5
2.1

TEMELJNE DEJAVNOSTI ..................................................................................... 5

2.1.1

Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete ..................................... 5

2.1.2

Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 7

2.1.3

Zagotavljanje varnosti cestnega prometa ........................................................... 8

2.1.4

Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih .......................................... 8

2.1.5

Varovanje določenih oseb in objektov ................................................................ 9

2.2

DRUGE DEJAVNOSTI ..........................................................................................10

2.2.1

Policijsko delo v skupnosti.................................................................................10

2.2.2

Operativno-komunikacijska dejavnost ...............................................................10

2.2.3

Forenzična in kriminalistično-tehnična dejavnost ...............................................10

2.2.4

Analitska dejavnost ...........................................................................................10

2.2.5

Nadzorna dejavnost ..........................................................................................11

2.2.6

Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov.....................11

2.2.7

Reševanje pritožb .............................................................................................11

2.2.8

Notranje preiskave ............................................................................................12

2.2.9

Informacijska in telekomunikacijska dejavnost ..................................................12

2.2.10

Kadrovske in organizacijske zadeve ..............................................................12

2.2.11

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ...........................................13

2.2.12

Finančno-materialne zadeve .........................................................................14

2.2.13

Mednarodno sodelovanje ..............................................................................14

2.2.14

Odnosi z javnostmi ........................................................................................14

Priloga: Statistični podatki

2

1

ZNAČILNOSTI DELA POLICIJSKE UPRAVE KRANJ V LETU 2017

V letu 2017 smo na območju PU Kranj, tako kot leto prej, zaznali zmanjšanje skupnega števila
kaznivih dejanj, saj smo obravnavali 15,2 % kaznivih dejanj manj kot v letu 2016, kar se odraža v
zmanjšanju števila kaznivih dejanj v vseh segmentih obravnavane kriminalitete.
Na gorenjskem je delež splošne kriminalitete v celotni kriminaliteti nekoliko porasel. V letu 2017 smo
zaznali precejšen upad tatvin motornih vozil. Bili smo zelo uspešni pri preiskovanju najhujših kaznivih
dejanj premoženjske kriminalitete (ropov). Na področju kaznivih dejanj zoper življenje in telo smo
preiskali vsa najhujša kazniva dejanja, število hudo in lahko telesno poškodovanih s kaznivimi dejanji
pa se je zmanjšalo. Število kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke je bil v upadu.
S področja organizirane kriminalitete smo tekom leta 2017 usmerjali preiskave predvsem k odkrivanju
mednarodnih združb, katerih posamezniki so izvrševali kazniva dejanja povezana s preprodajo
različnih vrst prepovedanih drog in nedovoljenih snovi v športu, kakor tudi zoper tako imenovane
ulične preprodajalce, ki so s prepovedanimi drogami oskrbovali posamezne odvisnike. Del tovrstnih
preiskav je bil usmerjen tudi v odkrivanje ilegalnih lokacij v naravi ali prirejenih prostorov v stavbah za
pridelavo oz. gojenje prepovedanih drog. Večji del aktivnosti smo v letu 2017 izkoristili tudi za vodenje
preiskav v zvezi več nasilniških kaznivih dejanj oz. izsiljevanj, prav tako pa tudi različnih oblik
ogrožanja varnosti ter nasilniških oblik kriminalitete nad policisti pri opravljanju uradnih nalog, vendar
pa so bili obravnavani primeri v približno enakih skupnih številih kot v predhodnem obdobju.
Problematika gospodarske kriminalitete je v letu 2017 izstopala v nekoliko manjšem obsegu, kot
pretekla leta. Sama struktura obravnavanih kaznivih dejanj se v zadnjih letih sicer bistveno ne
spreminja, so pa spremembe zaznavne skozi ugotovljeno materialno oziroma premoženjsko škodo, ki
občutno pada. Vzporedno se ugotavljajo tudi nove izvršitvene oblike kaznivih dejanj, ki temeljijo na
izkoriščanju neomejenih zmožnosti uporabe informacijske tehnologije, kar v ospredje postavlja potrebe
po nenehnem usposabljanju in izobraževanju preiskovalcev.
Na področju splošnih policijskih nalog so bile v letu 2017 vse načrtovane naloge realizirane. Podobno,
kot v preteklih letih je bilo delo na tem področju usmerjeno v varovanje človekovih pravic in svoboščin
ob izvajanju vseh policijskih pooblastil. Posebej je bil dan poudarek zagotavljanju varnosti ljudi in
premoženja na javnih shodih in prireditvah, učinkovitemu in strokovnemu obravnavanju kršitev
javnega reda ter ostalih predpisov povezanih z zagotavljanjem splošne varnostni ljudi in premoženja.
Posebna pozornost je bila namenjena obravnavi deviantnih ravnanj v družinskem okolju in med
vrstniškemu 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, 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 posebej
zaznamovale velike in manjše tradicionalne prireditve na območju Gorenjske.
Prometna varnost na gorenjskih cestah je bila v letu 2017 nekoliko slabša, vendar samo zaradi mrtvih
v prometnih nesrečah, saj je na cestah umrlo devet (8) udeležencev v cestnem prometu, v primerjavi z
letom 2016 pa je bilo manj tudi hudo in manj lahko telesno poškodovanih. Število vseh obravnavanih
prometnih nesreč je nekaj manjše, vendar pa je potrebno omeniti tudi zakonsko možnost odstopov od
ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov, potrebnih za odločitev o prekršku pri prometni nesreči z
majhno poškodbo, ki pa v teh podatkih niso upoštevane. Na področju varnosti cestnega prometa so
bile vse ključne naloge izvedene. Policisti so izrekli veliko več ukrepov zoper kršitelje cestnoprometnih
predpisov kot v letu 2016, vendar pa je pri tem potrebno upoštevati dejstvo, da je v letu 2016 potekala
stavka policistov. Kljub temu pa je število ugotovljenih kršitev tudi v primerjavi z letom 2015 večje. Še
vedno pa je delež pijanih povzročiteljev prometnih nesreč velik, zato bodo nadaljnje aktivnosti
usmerjene ugotavljanje kršitev vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc.
Vse načrtovane naloge s področja nadzora državne meje in predpisov o tujcih so bile izvedene. Ob
izvajanju nalog policije smo sodelovali tudi z inšpekcijskimi službami in drugimi državnimi organi.
Mejno kontrolo na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana smo izvajali v skladu s schengenskimi standardi.
Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v državo smo v letu 2017 zavrnili več tujcev kot v letu 2016.
V notranjosti smo z različnimi oblikami policijskega dela, za preprečevanje čezmejne kriminalitete ter
nedovoljenih migracij, izvajali izravnalne ukrepe ter strmeli k izvajanju celovitih postopkov. Število
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obravnavanih tujcev, ki so nedovoljeno prestopili zunanjo schengensko meje je večje, število tujcev, ki
so v schengenskem območju prebivali dlje ostaja na enaki ravni. Povečalo se je število obravnavanih
oseb zaradi zlorab listin pri izvajanju mejne kontrole ter število obravnavanih oseb zaradi
nezakonitega bivanja v državi.
Na področju policijskega dela v skupnosti bistvenih sprememb pri načinu izvedbe ni bilo. Načrtovanih
in izvedenih preventivnih aktivnosti je bilo številčno skoraj na nivoju leta 2015, primerjalno z letom
2016 pa je evidenten vpliv stavke policistov.
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DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH

2.1

TEMELJNE DEJAVNOSTI

2.1.1

Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete

V letu 2017 smo obravnavali 15,2 % manj kaznivih dejanj kot v letu 2016. Obravnavali smo 3.851
(4.541)1 kaznivih dejanj, od teh smo jih preiskali 44,9 % (46,8 %). V primerjavi z letom 2016 se je
preiskanost zmanjšala za 1,9 odstotnih točk. Število kaznivih dejanj, ki jih je z lastno dejavnostjo
odkrila policija se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšal in je znašal 8,6 % (17,0 %).
V strukturi celotne kriminalitete v segmentu splošne kriminalitete beležimo upad, in sicer je bilo
obravnavanih 3.237 (3.719) kaznivih dejanj, prav tako upad beležimo na področju gospodarske
kriminalitete, kjer smo obravnavali 614 (822) kaznivih dejanj in organizirane kriminalitete, kjer smo
obravnavali 1 (6) kaznivo dejanje. Na področju mladoletniške kriminalitete beležimo rahel porast, saj
smo obravnavali 75 (63) kaznivih dejanj.
Največji delež v celotni kriminaliteti predstavlja splošna kriminaliteta in sicer je delež tovrstnih kaznivih
dejanj kar 84,1 % (81,9 %), ki je se je glede na preteklo leto spet povečal, kar gre predvsem na račun
zmanjšanja deleža gospodarske kriminalitete, ki se je zmanjšal na 15,9 % (18,1 %). Delež
mladoletniške kriminalitete, ki je 1,9 % (1,4 %), se je ravno tako nekoliko povečal.
Na področju kaznivih dejanj zoper življenje in telo smo zabeležili upad za 1,6 %, predvsem na račun
1,9 % upada kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe. Pri tem smo beležili enako število kaznivih
dejanj uboja, in sicer smo obravnavali 1 (1), ki pa je ostalo pri poskusu. Preiskanost kaznivih dejanj iz
poglavja zoper življenje in telo je bila zelo visoka, in sicer 89,6 % (93,7 %). Prevladovala so kazniva
dejanja lahke telesne poškodbe, ki jih je bilo 105 (107).
Obravnavali smo tudi 19 (25) kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, katera smo preiskali 73,7 %
(84,0%). V notranji strukturi kaznivih dejanj iz tega poglavja smo v letu 2017 obravnavali manj
kaznivih dejanj posilstvo, spolno nasilje, prikazovanje izdelava, posest in posredovanje
pornografskega gradiva in enako število kaznivih dejanj spolni napad na osebo mlajšo od 15 let. V
primerjavi z letom 2016 se je zmanjšalo število kaznivih dejanj prikazovanje, izdelava, posest in
posredovanje pornografskega gradiva 9 (11), posilstvo 1 (3) in spolno nasilje 2 (5). Število obravnavali
kaznivih dejanj spolni napad na osebo mlajšo od 15 let je ostalo na enaki ravni 6 (6) in so bila vsa tudi
preiskana.
Skupno število kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke je v upadu, in sicer za 23,1 %.
Beležimo največji upad kaznivih dejanj nasilja v družini, in sicer smo jih obravnavali 56 (66). Nižje je
tudi število kaznivih dejanj odvzema mladoletne osebe 8 (20), zanemarjanje mladoletne osebe in
surovo ravnanje 29 (32) in neplačevanje preživnine 26 (38), kar je posledica doslednega spremljanja
in evidentiranja nadaljevanih kaznivih dejanj. Večina teh kaznivih dejanj so kazniva dejanja, ki jih
policiji naznanjajo Centri za socialno delo in različne varstvene in vzgojne ustanove. Glede na to, da
so pri teh kaznivih dejanjih storilci znani preiskovanje ne predstavlja problemov, na število prijavljenih
zadev pa ni mogoče vplivati.
Pri kaznivih dejanjih zoper premoženje beležimo 10,4 % upad skupnega števila kaznivih dejanj ob
preiskanosti, ki je bila višja 29,9 % (24,8 %). Največji upad, in sicer za 28,9 % beležimo pri kaznivih
dejanjih vloma. Sledijo kazniva dejanja klasična goljufija, ki so se zmanjšala za 18,5%. Obravnavali
smo tudi manjše število kaznivih dejanj ropa, ki smo jih obravnavali 11 (15), preiskanost je bila 81,8 %
(53,3 %). Pri kaznivih dejanjih poškodovanje tuje stvari beležimo upad, in sicer smo obravnavali 276
(315), preiskanost pa je bila višja 18,1 % (15,6 %). Za 18,1 % manj smo obravnavali tudi kaznivih
dejanj zatajitev, in sicer 116 (137).
Na področju preiskovanja avtomobilske kriminalitete smo obravnavali 18 (38) kaznivih dejanj poveznih
z motornimi vozili, kar pomeni večji upad tovrstnih kaznivih dejanj. Med odtujenimi vozili so
prevladovali osebni avtomobili. Preiskanost je bila boljša, kot leto prej, in sicer 20,0 % (9,8 %). V letu
2017 so storilci na območju PU Kranj odtujili največ motornih vozil nižjega cenovnega razreda.
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V oklepaju so podatki za leto 2016.
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Obravnavali smo tudi 75 (63) kaznivih dejanj, katerih storitve so bili osumljeni mladoletniki. V notranji
strukturi kaznivih dejanj mladoletnikov so prevladovala kazniva dejanja neupravičena proizvodnja in
promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu, ki smo jih obravnavali 19 (18) in
tatvina, ki smo jih obravnavali 14 (11). V porastu so bila tudi kazniva dejanja velika tatvina, ki smo jih
obravnavali 8 (6). Obravnavali smo tudi 1 (0) kaznivo dejanje ropa in 2 (0) kaznivi dejanji spolni napad
na osebo mlajšo od 15 let. Skupno število kaznivih dejanj mladoletnikov ne predstavlja izstopajoče
problematike.
Na področju gospodarske kriminalitete smo obravnavali 25,3 % manj kaznivih dejanj, kot v letu 2016
in sicer 614 (822). Vzrok upadu, je manjše število obravnavanih kaznivih dejanj na lokalnem nivoju,
kljub temu pa je število še vedno v mejah 5-letnega povprečja. Obravnavana gospodarska
kriminaliteta obsega 15,9 % delež celotne kriminalitete na PU Kranj. Nižja je višina povzročene
gospodarske škode, ki je nastala kot posledica storjenih kaznivih dejanj in znaša 2,11 (5,97) milijonov
evrov. Upad ugotovljene gospodarske škode je posledica obravnavanih kaznivih dejanj na področju
goljufij. Skoraj identično je število prijav kaznivih dejanj 101 (97), kjer v predkazenskem postopku sum,
da je bilo kaznivo dejanje storjeno, ni bil potrjen in je bilo v zadevi podano poročilo. Iz prejšnjih let je
bilo obravnavanih 33 kaznivih dejanj, od katerih je bilo preiskanih 22, povzročena materialna škoda pa
znaša 26 tisoč evrov.
V notranji strukturi obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, smo največji upad beležili
pri drugih kaznivih dejanjih 74 (366), kamor so vključena kazniva dejanja Izneverjenje (224) in
ponareditev ali uničenje poslovnih listin 17 (35). V vseh ostalih postavkah pa je zaznan porast
obravnavanih kaznivih dejanj, pri čemer posebej izstopajo kazniva dejanja Poslovna goljufija 127 (72)
in uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva 108 (87). Ugotovljena povzročena
gospodarska škoda znaša 2,11 mio evrov in predstavlja 32,6 % celotne povzročene škode.
Obravnavanih je bilo 148 (90) kaznivih dejanj po Zakonu o odgovornosti pravnih oseb za kazniva
dejanja.
V letu 2017 smo podali 1 (1) kazensko ovadbo z utemeljenim sumom kaznivega dejanja goljufije na
škodo Evropske unije.
Zaključili smo 1 (6) korupcijsko kaznivo dejanje.
Zaključenih je bilo 12 (13) finančnih preiskav fizičnih in pravnih oseb v skladu z določili Zakona o
kazenskem postopku. Podane so bile štiri pobude za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem
premoženjske koristi. Finančnih preiskav po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora
nismo izvajali, prav tako ni bila ustanovljena nobena specializirana preiskovalna skupina.
V okviru preiskovanja računalniške kriminalitete je bilo v letu 2017 obravnavanih za 30,0 % manj
kaznivih dejanj kot leta 2016. Obravnavanih je bilo namreč le 14 (20) primerov napada na
informacijski sistem. Upad obravnavanih kaznivih dejanj gre po eni strani pripisati globalnemu nihanju
izvrševanja tovrstnih dejanj, predvsem manjšim aktivnostim tujih hekerskih kriminalnih združb, po
drugi strani pa večji varnostni ozaveščenosti in računalniški pismenosti uporabnikov informacijskih
sistemov. Še vedno prevladujejo »ransomware primeri« oz. okužbe računalnikov s šifrirnimi programi
z zahtevo po plačilu odkupnine za dešifriranje podatkov. Stalnica so vdori v spletne račune in profile
uporabnikov. Omembe vreden je tudi primer DDOS napada na bančno ustanovo z zahtevo po plačilu
določenega zneska v virtualni valuti za zaustavitev kibernetskega napada. V sklopu ostalih kaznivih
dejanj, kjer je bil informacijski sistem oz. računalnik le sredstvo storitve oz. napada, so bili
obravnavani primeri spletnih goljufij, predvsem pa razširjanja pornografskega gradiva preko interneta.
V okviru računalniške forenzike je bilo tekočem letu opravljenih 485 (283) forenzičnih zavarovanj in
preiskav podatkov iz elektronskih naprav (računalniki, trdi diski, bliskovni pomnilniki, mobilne naprave
– telefoni…) oziroma kar za 41,7 % več kot leta 2016. Porast zavarovanih in preiskanih naprav gre na
račun večjemu številu zasegov elektronskih naprav v najmanj treh zahtevnejših primerih iz delokroga
dela SKP.
Na področju zlorab prepovedanih drog v letu 2017 beležimo upad obravnavanih kaznivih dejanj, in
sicer za 28,5 %, saj smo v letu 2017 obravnavali skupno 98 (137) tovrstnih kaznivih dejanj. Tak
statistični upad obravnavanih kaznivih dejanj gre pripisati predvsem obširnim tovrstnim preiskavam v
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predhodnem letu 2016, ki so bile ciljno vodene s tega področja dela. Tudi število osumljencev v
tovrstnih preiskavah je bilo primerljivo manjše in sicer za 33,1 % oz. smo obravnavali 91 (136)
osumljencev. Ugotovljene kršitve Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami so bile v
porastu in sicer za 28,4 % kot v letu 2016, saj smo obravnavali 226 (176) kršitev. V letu 2017 je bilo
obravnavanih in ovadenih tudi 27 (18) mladoletnih storilcev za kazniva dejanja zlorab prepovedanih
drog. Med zaseženimi prepovedanimi drogami je bilo največ zasežene prepovedane droge konoplja
ter njenih produktov, opazen pa je tudi porast zasežene prepovedane droge heroin in nekoliko več
tudi amfetamin.
Obravnavali smo približno enako število oz. 2,5 % več kaznivih dejanj različnih vrst ogrožanj varnosti,
saj smo skupno obravnavali 161 (157) tovrstnih kaznivih dejanj.
V letu 2017 je opazen večji porast kaznivih dejanj v zvezi ponarejanja denarja, saj smo zabeležili
41,1 % porast in smo tako obravnavali 134 (95) tovrstnih kaznivih dejanj. Tako velik statistični porast
je moč pripisati novemu načinu pridobivanja tovrstnih ponaredkov preko spleta. Največ odkritih
ponarejenih bankovcev je bilo v apoenski vrednosti po 50,00 EUR in 20,00 EUR.
V letu 2017 smo obravnavali približno enako število kaznivih dejanj povezanih z orožjem in sicer 5 (3)
takih kaznivih dejanja v katerih smo podali kazenske ovadbe zoper 5 (3) oseb.
Pri preiskovalnih dejanjih in drugih ukrepih pri preiskovanju kaznivih dejanj beležimo zmanjšanje na
vseh segmentih dela, razen pri številu zasegov predmetov, ki smo jih opravili 744 (674). V upadu je
število ogledov krajev kaznivih dejanj, ki smo jih opravili 770 (992), številu policijskih zaslišanj, ki smo
jih opravili 46 (65) in hišnih preiskav, ki smo jih opravili 100 (106). Število osebnih preiskav je ostalo na
ravni prejšnjega leta, saj smo jih opravili 23 (22).

2.1.2

Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja

Na področju splošnih policijskih nalog je bilo ugotovljenih 2.170 (1.959) kršitev, kar je 10,8 % manj kot
leto prej. Na statistično gibanje kršitev na tem področju pomembno vpliva število ugotovljenih kršitev
Zakona o tujcih, katerih smo v 2016 obravnavali 35,5 % manj oziroma 645 (874) kršitev. Po dveh letih
upadanja je v lanskem letu zaznan 6,6 % porast ugotovljenih kršitev Zakona o varstvu javnega reda in
miru, ins. 1.324 (1.242), kar je primerljivo z letoma 2015 in 2013. Porast obravnavanih kršitev je tudi
po drugih predpisih v okviru splošnih policijskih nalog, izjeme so ZJZ (-5,5 %), Zoro-1 (-12,5 %) in
ZZasV-1 (-11,1 %).
Med številnimi zakoni s področja splošnih policijskih nalog, največji delež predstavlja Zakon o varstvu
javnega reda in miru, ins. 61,0 % vseh ugotovljenih kršitev oz. 6,6 % več ugotovljenih kršitev kot v
2016. Več obravnavanih kršitev je tudi zaradi porasta intervencij, ki smo jih obravnavali 3.083 (2.736).
Največ kršitev je bilo ugotovljenih na cesti, ulici, trg, ins. 630 (47,6 % vseh ugotovljenih kršitev) in 303
v stanovanjih (22,9 % vseh kršitev). Splošno je bilo ugotovljenih več kršitev po vseh členih ZJRM-1,
izjeme so ugotovljene kršitve udarjanje po drugem odstavku 6. člena (-7,9 %), prepiranje ali
nedostojno vedenje po prvem odstavku 7. člena (-9 %), motenje nočnega miru s hrupom po 8. členu (5,9 %), beračenje po 9. členu (-21,4 %) in prenočevanje na javnem kraju po 10. čl. (-75,0 %).
Obravnavanih je bilo tudi več prekrškov nasilja v družini, ins. 198 (166). Ob obravnavni nasilja v
družini je bilo izrečenih za 11,1 % manj prepovedi približevanja, ins. 32 (36).
Od vseh obravnavanih kršitev so jih 77,7 % storili moški, 13,4,% pa ženske. Največ kršiteljev je v
starostni skupini 25-34 let (23,5 % vseh kršiteljev), sledi starostna skupina 35-44 let (18,0 %) in
skupina 18-24 let (18,9 %).
V preteklem letu so potekale tradicionalne športne in druge prireditve srednjega in visokega tveganja.
Za izvajanje nalog policije ob najzahtevnejših dogodkih je bila aktivirana posebna policijska enota. V
juniju 2017 je bila obravnavana množična kršitev na območju PP Kranj.
Na področju nesreč in drugih dogodkov smo v 2017 obravnavali za 17,7 % več dogodkov kot leto
poprej. Med dogodki je še vedno največ požarov oziroma 42,0 % vseh dogodkov, sledijo delovne
nesreče (16,4 %), nesreče na smučiščih (11,5 %).

7

Zaseženo in najdeno je bilo 2.779 različnih kosov orožja in streliva od tega 23 kosov orožja in 2.756
kosov streliva. Največji porast je pri zasegu ostrega streliva.
2.1.3

Zagotavljanje varnosti cestnega prometa

Prometna varnost na gorenjskih cestah je bila v letu 2017 slabša kot leto prej, vendar le v delu ki
govori o smrtnih žrtvah, saj je umrlo devet (8) udeležencev v cestnem prometu. Zmanjšalo se je tudi
število hudo in lahko poškodovanih udeležencev v cestnem prometu. S stanjem prometne varnosti ne
moremo biti zadovoljni, kljub vsemu pa smo lahko deloma zadovoljni z večjo intenziteto nadzorov in
občutnim povečanjem števila ukrepov, ki so jih policisti izvedli na področju prometne varnosti.
Število obravnavanih prometnih nesreč se je nekoliko zmanjšalo, kljub temu pa je realno oceno težko
podati, saj niso upoštevane prometne nesreče, pri katerih so policisti v zakonskih okvirih odstopili od
ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov, potrebnih za odločitev o prekršku pri prometni nesreči z
majhno poškodbo.
Vzroki za prometne nesreče so enaki kot v preteklih letih. Še vedno so bili najpogostejši vzroki
neprilagojena hitrost, nepravilna stran/smer vožnje, 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, na žalost pa velikokrat tudi med povzročitelji nevarnih
situacij.
Čeprav so policisti odredili bistveno več preizkusov alkoholiziranosti in izvedli več hitrih testov za
droge, in se je delež pijanih povzročiteljev prometnih nesreč v letu 2017 nekoliko zmanjšal, in sicer
znaša 10,1 % (11,4 %), še vedno ne sledi cilju – 9,0 % deležu pijanih povzročiteljev prometnih nesreč.
Nekoliko se je zmanjšala povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč.
Za zagotavljanje čim boljše prometne varnosti na cestah smo izvedli več poostrenih nadzorov, ki so
bili ciljno usmerjeni v posamezne vrste voznikov. Prav tako smo izvajali poostrene nadzore na
avtocesti, kjer smo ves promet preusmerili preko nadzorne točke in selektivno preverjali voznike in
vozila ali pa selektivno izločali posamezna motorna vozila.
Na delo na področju prometne varnosti je vsekakor vplivalo tudi povečanje tranzitnega prometa skozi
predor Karavanke, kjer je pogosto (v obe smeri) prihajalo do zastojev. Zato smo ob večjih zgostitvah
prometa fizično usmerjali promet in pomagali pri urejanju prometa in boljši pretočnosti prometa na
cestah. Zastoji so poleg predora Karavanke nastajali še na cestah proti večjim turističnim krajem,
predvsem Bled, Bohinj in Kranjska Gora. Prav tako pa smo promet fizično urejali ob večjih športnih
prireditvah (Planica, Vitranc, Pokljuka…).
Na podlagi sklepa ministra za infrastrukturo smo sodelovali v komisijah za pregled in prevzem
rekonstrukcijskih in obnovitvenih del na cestah, upravljavcem cest pa smo posredovali več predlogov
za izboljšanje stanja.
Izvedli smo tudi več zavarovanj in spremstev prevoza tovora izrednih dimenzij, ki se je opravljal po
cestah.
Izvajali in sodelovali pa smo tudi pri organizaciji preventivnih aktivnosti, s katerimi smo poskušali
pozitivno vplivati na udeležence v cestnem prometu in na podlagi ozaveščanja zagotavljati dobro
prometno varnost na cestah.
2.1.4

Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih

Na zunanji schengenski meji PU Kranj izvaja mejno kontrolo samo 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 vzpodbujali vse enote. Spremljali, analizirali,
proučevali in ocenjevali smo izvajanje postopkov glede zakonitosti vstopa, zadrževanja oziroma
prebivanja v schengenskem prostoru, obveznosti prijav prebivališča, kaznovanja prevoznikov in
drugih, ki so na kakršen koli način pomagali pri nedovoljenem vstopu, prebivanju ali tranzitu.
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Število potnikov, ki so prestopili državno mejo na mejnem prehodu na Letališču Jožeta Pučnika
Ljubljana, se je povečalo za 26,6 %. Strukturo potnikov so v 1/3 predstavljali državljani tretjih držav,
predvsem z območja Zahodnega Balkana, ostali del predstavljajo državljani Slovenije in Evropske
unije. Zaradi porasta potnikov smo na mejnem prehodu odkrili tudi več kršitev.
Na zunanjih schengenskih letih smo na mejnem prehodu na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, odkrili
50,9 % več ponarejenih in prenarejenih dokumentov. Največ ponarejenih in prenarejenih listin smo
odkrili pri potnikih na letih iz Istanbula, Tirane in Prištine ter pri deportiranih osebah, ki so jih tuji
varnostni organi odstranjevali v tranzitu preko letališča. Odkritih je bilo največ ponarejenih žigov mejne
kontrole in ponarejenih vozniških dovoljenj.
Število zavrnjenih tujcev na mejnem prehodu na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana se je povečalo za
28,1 %. Prevladujejo državljani Albanije. Glavni zavrnitveni razlog je neutemeljen namen in cilj
potovanja, ki zajema dve tretjini vseh zavrnitev. Število zavrnitev iz tega razloga kaže na dober
standard mejne kontrole tako v prvi kot drugi vrsti. Število zavrnitev se je sorazmerno povečalo s
številom potnikov na mejnem prehodu.
Obravnavali smo 20,5 % več kršitev Zakona o tujcih. Največkrat smo obravnavali kršitve zaradi
prekoračitve dovoljenega časa bivanja na območju držav članic. Število obravnavanih tujcev zaradi
nedovoljenega prebivanja je v porastu. Zaradi nezakonitega bivanja je bilo tujcem izdanih več odločb
o vrnitvi. Ukrepali smo tudi zoper posameznike, pravne in odgovorne osebe, ki so tujcem pomagale
oziroma jim omogočale nezakonito prebivanje, kakor tudi zoper garante.
Število ilegalnih prehodov zunanje schengenske meje se je podvojilo. Največ ilegalcev je bilo
obravnavanih po zavrnitvi vstopa v državo avstrijskih varnostnih organov.
Ugotovljenih je bilo 91,4 % več kršitev nedovoljenega prestopa notranje meje, največ na meji z
Republiko Italijo. Na podlagi ugotovitev, da tujci iz Italije poskušajo migrirati preko Slovenije v Avstrijo,
so bile policijskim enotam odrejene dodatne aktivnosti varovanja notranje meje. Vse tujce smo po
opravljenih postopkih vrnili tujim varnostnim organom, jih v postopku odstranitve iz države nastanili v
centru za tujce oziroma v azilnem domu ob podaji namere za mednarodno zaščito.
Število tujcev, ki so podali namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito se je zmanjšalo. Vsem
tujcem smo izdali registracijske liste ter jih predali uslužbencem Sektorja za nastanitev, oskrbo in
integracijo.
V letu 2017 smo od tujih varnostnih organov prevzeli 22,4 % manj oseb, največ po Dublinski uredbi.
Tujim varnostnim organom smo izročili 90,0 % več oseb. Večina izročenih oseb je bila vrnjena
italijanskim varnostnim organom, kar je posledica večjega števila nedovoljenih prestopov notranje
meje.
V vseh ugotovljenih primerih zlorab dovoljenj za prebivanje v Republiki Sloveniji smo pristojnim
organom dosledno predlagali razveljavitve izdanih dovoljenj. Na mejnem prehodu na Letališču Jožeta
Pučnika Ljubljana smo obravnavali primere, ko so tujci pridobljene schengenske vizume za vstop v
Slovenijo za turistični namen skušali zlorabiti za odhod v druge države Evropske unije.
2.1.5

Varovanje določenih oseb in objektov

Na področju varovanja določenih oseb in objektov stalno sodelujemo z GPU UPS CVZ. V preteklem
letu so bile opravljene vse naloge na tem področju, prav tako so usklajeni vsi načrti, ki so trenutno v
izvajanju. Najbolj obremenjena območja so Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, protokolarni objekti in
turistični kraji. V preteklem letu smo skupaj izvedli 347 (380) varovanj, od tega 245 (226) varovanj
domačih varovanih oseb in 107 (154) tujih varovanih oseb.
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2.2

DRUGE DEJAVNOSTI

2.2.1

Policijsko delo v skupnosti

Na področju policijskega dela v skupnosti smo izvedli 810 (583) preventivnih dejavnosti. Vpliv stavke v
letu 2016 ni zanemarljiv, je pa število manjše tudi glede na raven preteklih let. Deloma je vzrok v
spremenjenem načinu evidentiranja, deloma pa je število preventivnih aktivnosti dejansko upadlo tudi
na račun kadrovskih zmožnosti.
Tudi v letu 2017 je bilo največ preventivnih aktivnosti izvedenih na osnovnih šolah, pri fizičnih osebah,
v lokalni skupnosti, v vzgojno-varstvenih zavodih in gostinskih lokalih.

2.2.2

Operativno-komunikacijska dejavnost

Na številki 113 smo v letu 2017 evidentirali 41.060 (40.938) klicev. Med temi je bilo 14.800 (14.783)
interventnih, ki so zahtevali prihod policije na kraj dogodka. Interventni klici so predstavljali 36.0%
(36.1%) vseh klicev na številko 113. Interventnih klicev s področja kriminalitete je bilo 3.025, s
področja javnega reda in miru 3.697, s področja cestnega prometa 5.049, s področja državne meje in
tujcev 290, o raznih drugih dogodkih in pojavih pa 2.956. Za obravnavanje interventnih dogodkov smo
imeli permanentno na razpolago 10 policijskih patrulj, za obravnavanje hujših kaznivih dejanj pa tudi
ogledno skupino Sektorja kriminalistične policije. Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj, t.j. čas od
klica na tel. št. 113 do prihoda policistov na kraj interventnega dogodka, je bil 19 minut in 54 sekund
(20 minut in 41 sekund), za nujne interventne dogodke pa 13 minut in 01 sekund (13 minut in 3
sekund). Povprečni reakcijski čas se je pri vseh interventnih dogodkih skrajšal za 47 sekund, pri nujnih
interventnih dogodkih pa podaljšal za 1 sekundo.
2.2.3

Forenzična in kriminalistično-tehnična dejavnost

V letu 2017 so policisti in kriminalisti na območju PU Kranj opravili 1.057 (1.210) ogledov ali 12,6%
manj kot lani, kriminalistični tehniki pa so opravili 216 (194) ogledov krajev kaznivih dejanj.
Zabeležen je upad števila zavarovanih sledi, ki je nekako sorazmeren s zmanjšanim številom ogledov.
Najpogostejše sledi so še vedno sledi obuval 249 (255), sledijo pa biološke sledi 106 (122), zaznali
smo tudi upad zavarovanih sledi papilarnih linij 35 (43).
Na podlagi zavarovanih sledi pri ogledih krajev kaznivih dejanj je bilo neposredno identificiranih 44
(43) storilcev kaznivih. Od tega je bilo 35 storilcev na podlagi bioloških sledi, 4 na podlagi sledi obuval,
1 na podlagi papilarnih linij, 1 na podlagi zavarovanega stekla in 1 na podlagi barve.
Izvajali smo postopke kriminalistično tehničnih obdelav osumljencev kaznivih dejanj in sicer smo
fotografirali 157 (137) oseb. 156 (135) osebam so bili odvzeti prstni odtisi in 155 (153) bris ustne
sluznice.
Naloge iz delovnega načrta smo realizirali. Nanašale so se na iskanje rešitev, ki bodo pripomogle k
dvigu kvalitete ogledne dejavnosti. Na regijskem nivoju smo nadaljevali z izvajanjem načrta, ki
narekuje pogostejšo vključitev kriminalističnega tehnika v oglede krajev dejanj in dogodkov. Še naprej
izvajamo program trimesečnega usposabljanja za področje ogledne dejavnosti za nivo policijskih
postaj, katerega sta lani uspešno zaključila dva policista, izvedeno pa je bilo obnovitveno
usposabljanje.
2.2.4

Analitska dejavnost

Spremljali smo varnostne razmere na področjih kriminalitete, prometne varnosti, javnega reda in
mejnih zadev. Izdelali smo analize posameznih varnostnih dogodkov. 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.
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Izdelanih je bilo več analitičnih poročil, ki so služila kot priloga kazenskim ovadbam, kot dodatno
potrjevanje utemeljenega suma kaznivega dejanja.
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 29 (20) nadzorov, od
tega 1 (1) splošni nadzor in 28 (19) strokovnih. V 28 (19) strokovnih nadzorih se je preverilo vsebino
opravljenih nalog na vsebinsko zaokroženem delu delovnega področja policijske enote.
V strokovnih nadzorih se je najpogosteje preverjalo vsebino opravljenih nalog na področju odkrivanja
in preiskovanja kriminalitete, vzdrževanju javnega reda, zagotavljanju splošne varnosti ljudi in
premoženja, organizacijskih zadev, finančno materialnega poslovanja, varovanja državne meje in
izvajanja predpisov o tujcih, ter kadrovskih zadev. V 1(1) splošnem nadzoru se je preverjala vsebina
vseh delovnih področij.
2.2.6

Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov

V letu 2017 so policisti PU Kranj v 232 (240) dogodkih zoper 230 (244) kršiteljev uporabili 420 (414)
prisilnih sredstev. Največkrat sta bila uporabljena prisilna sredstva za vklepanje in vezanje (212) in
telesna sila (190), kar pomeni v 95,7 % vseh dogodkih. Glede na število uporabljenih prisilnih sredstev
so posledice uporabe majhne, saj je bilo poškodovanih 5 (4) policistov in 7 (6) kršiteljev, ostale
poškodbe so bile opredeljene kot vidni zunanji znaki uporabe prisilnega sredstva. Hudo telesno
poškodovanih policistov ali oseb v obravnavanem obdobju ni bilo. Strokovna in učinkovita ter uspešna
uporaba, skupaj s permanentnim usposabljanjem, je vzrok za dobro stanje na tem področju. Vseh 420
uporabljenih prisilnih sredstev je bilo ocenjenih kot zakonito in strokovno uporabljenih, osem prisilnih
sredstev pa je bilo ocenjeno kot neučinkovito. Prej omenjeno usposabljanje je torej ključnega pomena,
skupaj s celovito psihofizično pripravljenostjo policista.
Odvzeta prostost je bila 632 (486) osebam. V 70,0 % so prostost odvzeli na podlagi ZNDM, 11,9 % na
podlagi ZKP, 9,2 % na podlagi ZP-1, 5,5 % na podlagi ZPrCP in 3,0 % na podlagi ZNPPol.
Pomoč policije oz. asistenca je bila upravičenim organom nudena v 98 (77) primerih oziroma 27,3 %
več kot leto prej. Največkrat je bila nudena zdravstvenim ustanovam (91,8 %). Opravljenih je bilo 92
(103) privedb pristojnim organom (največ na zahtevo sodišč).
V preteklem letu je bilo storjenih 12 (10) kaznivih dejanj zoper policiste, v katerih je bilo napadenih 15
(15) policistov. V vseh primerih so bili napadalci obvladani, napadi pa uspešno in učinkovito odvrnjeni.
V večini primerov so osebe policistom preprečevale izvršitev uradne naloge, tako, da pri teh dejanjih
noben od policistov ni utrpel hujših telesnih poškodb.
Policisti PU Kranj so v letu 2017 pri 9.753 (6.473) ugotavljali identiteto kar je 50,7 % več kot leto prej.
Zaradi postopka o kaznivem dejanju ali prekršku so policisti izvedli 5 (1) privedb na sodišče za storilce
prekrškov in 2 (2) privedbi za osumljence kaznivih dejanj.
Število groženj policistom se je v letu 2017 precej zmanjšalo, saj smo skupno obravnavali 7 (12)
primerov. Stopnja groženj je bila v 6 (11) primerih nizka in v enem primeru visoke stopnje. V vseh
primerih smo za zaščito ogroženih policistov izvedli vse potrebne zaščitne ukrepe. Nobena grožnja ni
bila uresničena, življenje policistov ali njihovih bližnjih pa ni bilo neposredno ogroženo.
2.2.7

Reševanje pritožb

V letu 2017 smo zoper delo policistov sprejeli 27 (24) pritožb in 4 pritožbe so ostale v reševanju z leta
2016. Skupaj je bilo rešenih 20 (25), ostale pa bodo obravnavane v letu 2018. V 10 (9) primerih so
pritožbeni postopek v tako imenovanem pomiritvenem postopku vodili vodje organizacijskih enot
oziroma njihovi pooblaščenci in jih 5 (4) uspešno zaključili, 1 (3) pa neuspešno. Za 5 (4) pritožb so
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ocenili, da so bili postopki policistov v skladu s predpisi, v nobenem primeru ni bilo ugotovljeno
neskladno ravnanje. Na sejah senata za pritožbe Ministrstva za notranje zadeve so bile obravnavane
3 (4) pritožbe. V enem primeru je bila potrjena utemeljena pritožba.
V obravnavanih in rešenih pritožbah je bilo ugotovljenih 39 (31) pritožbenih razlogov, od tega se jih je
19 (22) nanašalo na uporabo pooblastil, 12 (8) pa na komunikacijo med policistom in pritožnikom. Za
10 pritožbenih razlogov so vodje enot oziroma pooblaščenci v pomiritvenih postopkih ocenili, da so
bila ravnanja policistov v skladu s predpisi, neskladnega ravnanja s predpisi pa vodje organizacijskih
enot oziroma pooblaščenci niso ugotovili. V pritožbah obravnavanih na sejah senata ministrstva je bilo
ugotovljenih 10 (8) razlogov, od tega sta bila dva pritožbena razloga utemeljena.
Najpogostejši pritožbeni razlogi zaradi uporabe policijskih pooblastil so bili povezani z delom na
področju cestnega prometa, sledita javni red in mir ter kriminaliteta. En pritožbeni razlog je bil vezan
na druge dogodke. Policistom je bila najpogosteje očitana nepravilna uporaba pooblastil ter
neprimerna komunikacija, ki se je odražala v nedostojnem in nekorektnem odnosu policista do strank
v postopku. En pritožbeni razlog, ki je bil utemeljen, se je nanašal na nepravilno uporabo policijskih
pooblastil.
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, katerih so osumljene uradne osebe zaposlene v Policiji, je bilo v nadaljnjo obravnavo
odstopljenih 5 (7) prijav kaznivih dejanj za 5 (7) uradnih oseb, ki so zaposlene v policiji.
Posebnemu oddelku je bilo na podlagi tretjega odstavka 147. člena Zakona o kazenskem postopku
odstopljenih 6 (4) prijav sumov kaznivih dejanj, saj niso bili potrjeni razlogi za sum, da je uradna oseba
zaposlena v policiji storila kaznivo dejanje.
Voden je bil 1 (3) disciplinski postopek po ZJU ali ZDR. V povezavi s storitvijo kaznivih dejanj smo v 4
(4) primerih izrekli pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, v 3 (1) treh primerih pa
je bilo javnim uslužbencem izredno odpovedana pogodba o zaposlitvi.
2.2.9

Informacijska in telekomunikacijska dejavnost

V letu 2017 je bila izvedena posodobitev informacijske opreme v NOE PU Kranj, PP Jesenice, PP
Radovljica in PP Kranjska Gora. S tem je bila zaključena posodobitev IT opreme v vseh PE PU Kranj.
Izvedena je bila zamenjava sistema INFRANET z novim strežnikom in krmilniki v vseh varovanih PE
PU Kranj. Izvedena je bila zamenjava Lotus Notes strežnika PU Kranj. V vseh PE PU Kranj so bile
nameščene nove multifunkcijske naprave, ki so nadomestile obstoječe tiskalnike. Izvedena je bila
odstranitev obstoječih in montaža novih antenskih nosilnih konstrukcij na objektu PU Kranj in PP Tržič.
V objektu PU Kranj je bil izveden tudi nov video-nadzorni sistem, kjer je bilo na novo izvedeno
ožičenje in izvedena zamenjava vseh kamer in monitorjev za spremljanje dogajanja. Na PP Kranjska
Gora, PP Bled, PP Radovljica in PP Škofja Loka so bile izveden nove inštalacije za govorne naprave,
ki se bodo zamenjale v letu 2018.
Poleg navedenega je OIT zagotavljal nemoteno delovanje ITSP, agregatov, UPS naprav, sistemov
tehničnega varovanja in video-nadzornih sistemov, izvedel splošne ter strokovne nadzore v PE ter
sodeloval pri zagotavljanju tehničnih pogojev za delo operativnih štabov za potrebe varovanj prireditev
Vitranc 2017 in Planica 2017.
2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve
Na policijski upravi je bilo 31. 12. 2017 sistemiziranih 576 (574) delovnih mest. Od teh je bilo
zasedenih 460 (456) delovnih mest, oziroma 79,9 % (79,4 %). Pri zasedenosti pa ni upoštevana
odsotnost uslužbencev zaradi izobraževanja z dela, bolniških odsotnosti, materinskega in
starševskega dopusta ter očetovskega dopusta in udeležbe na izpopolnjevanju in usposabljanju.
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Z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v policiji smo v letu 2017 pridobili 2 delovni mesti.
V letu 2017 je bilo sklenjeno delovno razmerje s 14 javnimi uslužbenci - s tremi za strokovno-tehnični
delovni mesti ter 11 policisti (od tega s šestimi po uspešnem zaključku višješolskega študijskega
programa Policist).
Delovno razmerje je v letu 2017 prenehalo 24 javnim uslužbencem. Od tega 10 zaradi starostne
upokojitve (7 policistom in 3 delavcem brez statusa policista), eni delavki brez statusa policista zaradi
invalidske upokojitve, ena policistka je bila premeščena znotraj javne uprave - izven ministrstva za
notranje zadeve, šestim policistom je delovno razmerje prekinilo sporazumno, enemu policistu zaradi
smrti, zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa trem policistom. Dvema delavkama brez
statusa policista je prenehalo delovno razmerje, eni ker je bilo delovno razmerje sklenjeno za določen
čas, drugi pa zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela.
Z dvema javnima uslužbencema (2 policistoma) je podpisan dogovor o mirovanju pravic in obveznosti
iz delovnega razmerja.
Kadrovske potrebe v posameznih enotah smo reševali s kadrovskimi pomočmi ter z začasnimi
napotitvami ali premestitvami v okviru uprave in drugih organizacijskih enot Policije. V letu 2017 je bilo
iz uprave stalno premeščenih pet policistov, na upravo pa je bilo 14 policistov trajno premeščenih po
uspešnem zaključku višješolskega študijskega programa Policist. Dva policista sta bila začasno
napotena na delo izven uprave, medtem ko je ena delavka brez statusa policista bila začasno
napotena na delo v drugo upravo.
En javni uslužbenec (policist) je bil nominiran za delo v Evropski agenciji za mejno in obalno stražo v
sklopu agencije Frontex-a in sicer za delo v tujini za dobo 3 let.
Materinski in starševski dopust je koristilo sedem policistk. Pravice do dela s krajšim delovnim časom
zaradi starševstva so ob koncu leta uveljavljali štirje javni uslužbenci (2 policista, 2 delavki brez
statusa policista), medtem ko skladno z odločbami Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije delo v skrajšanem delovnem času opravlja pet javnih uslužbencev (2 policista, 3 delavci
brez statusa policista). V upravi je zaposlenih trinajst javnih uslužbencev s statusom invalida II.
oziroma III. kategorije (8 policistov in 5 delavcev brez statusa policista).
Obvezna cepljenja ter 38 usmerjenih in drugih usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih
pregledov je bilo opravljenih v Ambulanti medicine dela MNZ. Skladno s sklenjeno pogodbo za
izvedbo usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev Policije je bilo
192 zdravstvenih pregledov opravljenih v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, OE Kranj.
V letu 2017 smo zabeležili 14 (27) poškodb pri delu.
2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
V letu 2017 je bilo na usposabljanje na VPŠ napotenih 6 policistov. Javni uslužbenci, ki se že šolajo
na VPŠ imajo za študij sklenjene pogodbe o študiju. Študij na VPŠ je v letu 2017 zaključilo 6
kandidatov. 3 javni uslužbenci so brez sklenjene pogodbe s Policijo pridobili visokošolsko.
V okviru programov zunanjih ustanov se je usposabljalo 72 (26) javnih uslužbencev, ki so se udeležili
različnih oblik usposabljanj.
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 PPE. Veliko razbremenitev pri izvedbah usposabljanj pa predstavlja tudi EIDA –
učenje na daljavo.
Usposabljanj v tujini se je udeležilo 15 (11) javnih uslužbencev. Usposabljanja so potekala na
Hrvaškem, Madžarskem, v Palestini, Španiji, Slovaški, Nemčiji, Avstriji in na Portugalskem.

13

Na obveznem praktičnem izobraževanju pa smo imeli tudi 20 študentov VPŠ, ki so s študijem zaključili
in so pričeli z rednim delom v enotam in 19. študentov VPŠ iz I. letnika. Na praktičnem usposabljanju
na PLP Brnik smo imeli tudi enega kandidata policista NDM.
Vadba samoobrambe in praktičnega postopka ter redna letna streljanja so se izvajala redno, po
programu.

2.2.12 Finančno-materialne zadeve
Na podlagi veljavnega internega finančnega načrta 2017 Policije je bilo Policijski upravi Kranj
odobrenih skupaj 1.239.300,00 EUR tj. za 8,4 % manj sredstev kot v letu 2016. Poraba sredstev v letu
2017 v primerjavi s porabo v letu 2016 je bila nižja za 2,5 %.
Policijske enote PU Kranj so v letu 2017 razpolagale s 155 službenimi vozili, kar je 15 vozil več kot v
letu 2016. V letu 2017 smo odpisali 29 vozil. Prejeli smo 26 novih vozil iz operativnega najema Škoda
octavia in 3 vozila iz operativnega najema Škoda octavia RS za PPP Kranj. V last MNZ smo prejeli 1
vozilo VW transporter, 1 vozilo VW caddy in 1 terensko belo modro vozilo Seat ateca. Skupno smo
prejeli 32 belo modrih vozil in 1 civilno tovorno vozilo, 1 priklopno vozilo za prevoz motornih koles, 5
civilnih vozil in 2 novi motorni kolesi. Povprečna starost vozil se je v letu 2017 v primerjavi z letom
2016 znižala iz 6,4 na 6,3 leta.
V letu 2018 je nujno potrebna nabava terenskih vozil, ker so obstoječa stara in v zelo slabem stanju,
otežena je dobava rezervnih delov.
V okviru dodeljenih višjih pravic porabe za nujna interventna investicijska dela v letu 2017 je PU Kranj
prejela sredstva v višini 60.000 EUR, z dodelitvijo dodatnih sredstev je bilo izvedenih del v višini
66.311,07 EUR (priklop objekta PP Radovljica na javno kanalizacijsko omrežje, dokončanje štirih
parkirišč pred objektom PP Radovljica, asfaltiranje dvorišča in zamenjava garažnih vrat PP Bled,
ureditev garderobnih prostorov na PP Škofja Loka, sanacija spodnjega dela fasade PLP Brnik,
zamenjava bakrenih nadstrešnic nad okni objekta PU Kranj, razširitev obstoječe računalniško
omrežne, elektro in svetlobne inštalacije v prostoru ORP SKP na PU Kranj, montaža inštalacij za
govorne naprave na PP Škofja Loka, PP Radovljica, PP Bled in PP Kranjska Gora, ureditev prostora
za razgovor PP Jesenice, izdelava študije požarne varnosti za PP Kranjska Gora in zamenjava dela
strehe PU Kranj).
Na področju reševanja stanovanjskih zadev so bila na internem razpisu novim uporabnikom dodeljena
3 stanovanja, od tega sta bili 2 stanovanji obnovljeni. Zasedenost samskih sob na dan 31.12.2017 je
bila nizka, in sicer 11,5 % .
2.2.13 Mednarodno sodelovanje
Na regionalni ravni smo si z avstrijskimi in italijanskimi varnostnimi organi na delovnih sestankih
izmenjevali operativne informacije, pomembne za preprečevanje nedovoljenih migracij in čezmejne
kriminalitete. Prav tako smo z Avstrijskimi varnostnimi organi sodelovali pri izvedbi skupnih poostrenih
nadzorov s področja preprečevanja nedovoljenih vstopov, preverjanja zakonitosti bivanja na ozemlju
Republike Slovenije ter preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete.
2.2.14 Odnosi z javnostmi
Delo na področju odnosov z javnostmi je pretežno temeljilo na samoiniciativnem obveščanju o
dogodkih, ki so se zgodili na območju Policijske uprave Kranj v skladu z ZODPol, in na delu po ZMed,
kjer je policijska uprava zagotavljala sprotno in kredibilno informiranje medijev. Mediji so odgovore na
vprašanja praviloma dobili še isti dan oziroma v najkrajšem času. Največ komuniciranih dogodkov je
bilo s področja prometa in kriminalitete. Približno 1/5 zadev predstavljajo tudi odgovori na vprašanja
občanom, ki največkrat iščejo predvsem splošne informacije o posameznih zadevah iz pristojnosti
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Seznam uporabljenih kratic:

DDOS
distribuiran napad za zavrnitev storitve (Distributed Denial of Service)
EIDA
elektronska učilnica (učenje na daljavo)
GPU UPS CVZ Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, Center za varovanje in
zaščito
ITSP
informacijsko telekomunikacijski sistem policije
MNZ
Ministrstvo za notranje zadeve
NOE
notranje organizacijska enota
NMD
nadzornik državne meje
OIT
Oddelek za informatiko in telekomunikacije
OE Kranj
Območna enota Kranj
ORP SKP
Oddelek za računalniško preiskovanje, Sektorja kriminalistične policije
PE
Policijska enota
PP
Policijska postaja
PPE
Posebna policijska enota
PPP
Postaja prometne policije
PU Kranj
Policijska uprava Kranj
SKP
Sektor kriminalistične policije
VPŠ
Višja policijska šola
ZJRM-1
Zakon o varstvu javnega reda in miru
ZJU
Zakon o javnih uslužbencih
ZDR
Zakon o delovnih razmerjih
ZKP
Zakon o kazenskem postopku
ZMed
Zakon o medijih
ZNDM
Zakon o nadzoru državne meje
ZNPPol
Zakon o nalogah in pooblastilih policije
ZODPol
Zakon o organiziranosti in delu v policiji
ZP-1
Zakon o prekrških
ZPrCP
Zakon o pravilih cestnega prometa

16

