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Uvod 

Območje Policijske uprave Kranj meri 2.136 km2. Na severozahodu meji z Republiko Italijo, na severu pa 
poteka meja z Republiko Avstrijo. V notranjosti meji na območja PU Ljubljana, PU Celje in PU Nova 
Gorica. Na meji z Italijo je mednarodni mejni prehod Rateče, na meji z Avstrijo pa mednarodni mejni 
prehodi Korensko sedlo, Ljubelj, Karavanke in Jezersko ter železniški mejni prehod Jesenice. Na območju 
PU Kranj je tudi mednarodno letališče Brnik. 
 
PU Kranj »pokriva« območje petih upravnih enot (UE Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Jesenice in Tržič) 
oz. 17 občin (Kranj, Bohinj, Bled, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Kranjska 
Gora, Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Radovljica, Tržič, Žirovnica in Jesenice). Tu živi 
približno 10 % vsega prebivalstva R Slovenije, obravnavamo pa okoli 7 do 8 % celotne problematike.  
 
V poročilu so predstavljeni najpomembnejši aktualni podatki za nekatera glavna področja policijskega dela. 
V splošnem ocenjujemo, da so bile varnostne razmere na območju PU Kranj v letu leta 2004 dobre, kljub 
omejenim kadrovskim in finančnim virom. V prizadevanju in skrbi za varnost občanov je policija dobro 
sodelovala tako z mednarodnimi kot domačimi ustanovami, lokalnimi skupnostmi in mediji.   
 
 
1. Kriminaliteta 
 
PU Kranj je v letu 2004 obravnavala 4400 kaznivih dejanj. Analiza kaže, da je preiskanost kaznivih dejanj 
večja. Zelo uspešni smo bili pri preiskavah težjih kaznivih dejanj, saj smo raziskali večino zahtevnejših 
primerov. Na področju organizirane kriminalitete smo vse kriminalistične preiskave organiziranih združb 
zaključili s kazenskimi ovadbami za njihove člane in, po naši oceni, s kvalitetnim dokaznim gradivom za 
nadaljnji postopek.  
 

Vsa obravnavana kazniva dejanja: 

  ŠT. KD 
ŠT. 

PREISKANIH 
KD 

ŠKODA 
(v mio. SIT) 

2000 2.960 1.967 1.261,23 
2001 3.541 2.019 1.530,24 
2002 3.928 2.063 1.674,09 
2003 3.605 2.047 1.244,96 
2004 4.400 2.566 2.101,15 

 
Pri obravnavi storilcev ponovno ugotavljamo, da jih veliko prihaja iz drugih delov Slovenije in takoj po 
izvršitvi zapusti območje Gorenjske, zato se povezujemo z drugimi policijskimi upravami in tudi tujimi 
varnostnimi organi. Leta 2004 smo tako sodelovali s hrvaškimi, italijanskimi in avstrijskimi varnostnimi 
organi, predvsem pri raziskavah delovanja večjih mednarodnih organiziranih združb (npr. na področju 
tihotapljenja prepovedanih drog). 
 

SPLOŠNA KRIMINALITETA
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Število zaznanih KD zoper premoženje 
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skupno št. KD - ovadba raziskana KD 
vrsta kd 

2003 2004 % +, - 2003 2004 
TATVINA – SKUPAJ (211,212 ČL.) BREZ VLOMOV, 
DRZNIH TAT. IN TAT. MOT. VOZ)  1.277 1.389 8,77 455 503 

ŽEPNA TATVINA 23 31 34,78 5 12 
VLOM ČL. 212 (BREZ TAT. MOT. VOZ) 533 750 40,71 137 160 
VLOM V STANOVANJE 14 25 78,57 1 4 
VLOM V STAN. HIŠO 112 158 41,07 33 41 
VLOM V POČITNIŠKO HIŠO 8 17 112,50 2 4 
VLOM V TRGOVINO 41 42 2,44 7 17 
VLOM V KIOSK 9 21 133,33 2 2 
VLOM V SAKRALNI OBJEKT 19 8 - 57,89 10 4 
VLOM V GOSTINSKI LOKAL 57 80 40,35 16 12 
VLOM NA GRADBIŠČU 17 18 5,88 - - 
VLOM V BANKO, HRANILNICO  - - - - - 
VLOM V CESTNO VOZILO 34 71 108,82 10 2 
VLOM V MENJALNICO     1 - - 100,00 1 - 
VLOM V OSTALE PROSTORE V BLOKU 6 19 216,67 2 12 
VLOM V POŠTO          - - - - - 
DRZNA TATVINA (212 ČL/1 OD./3. TČ) 30 23 - 23,33 18 12 
TATVINA MOTORNEGA VOZILA (ČL. 211, 212 IN 213) 30 21 - 30,00 3 6 
TATVINA OSEBNEGA VOZILA (ČL. 211,212,213) 25 18 - 28,00 3 5 
TATVINA TOVORNEGA VOZILA (ČL. 211, 212, 213) 1 1 0,00 - - 
TATVINA MOTORNEGA KOLESA (ČL. 211, 212, 213) 3 2 - 33,33 - 1 

 
V primerjavi z letom 2003 je bilo manj vlomov v sakralne objekte, drznih tatvin, tatvin motornih vozil, 
osebnih vozil in motornih koles. 
 
Na področju avtomobilske kriminalitete smo v letu 2004 zabeležili več vlomov v avtosalone, od koder so 
bila odtujena nova vozila, predvsem srednjega in višjega cenovnega razreda. Še vedno večji del ukradenih 
vozil ostane na območju R Slovenije in se uporabi za popravila poškodovanih vozil, ali pa se uporabijo za 
prodajo po posameznih delih. Vozila višjega cenovnega razreda so običajno odpeljana preko državne meje, 
na območje SČG, kjer jih kasneje legalizirajo.. 
 

Število zaznanih KD zoper življenje in telo 
skupno št. KD - ovadba raziskana KD 

vrsta KD 
2003 2004 % +, - 2003 2004 

umor 1 - - 100 1 - 
povzročitev smrti iz malomarnosti 1 1 0 1 1 
lahka telesna poškodba 54 73 35 49 66 
huda telesna poškodba 5 21 320 4 20 
posebno huda tel. pošk. - - 0 - - 
sodelovanje pri pretepu - 1 100 - 1 
ogrožanje z nev. orodjem 19 8 - 58 19 8 
SKUPAJ 80 104 30 74 96 

 
V letu 2004 smo obravnavali eno kaznivo dejanje umora in dva poskusa umora. Vsa kazniva dejanja smo 
uspešno raziskali in zoper storilce podali kazenske ovadbe. V primeru umora je šlo za premoženjski motiv, 
ko je sin umoril mater in jo nato dal v hladilnik, kjer je bila najdena šele po mesecu dni. V enem primeru 
poskusa umora pa je lovec, ki je psihični bolnik, streljal na osebni avtomobil dveh tujih lovcev in enega ranil. 
Obravnavali smo tudi primer smrti otroka, ki je padel v nezavarovan jašek. Zoper odgovorno osebo smo 
podali k.o. zaradi suma Povzročitve smrti iz malomarnosti. 
 
V letu 2004 beležimo upad kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Obravnavali smo 2 kazniva dejanja 
posilstva, 4 kazniva dejanja spolnega nasilja, 5 dejanj spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let in po 1 
kaznivo dejanje kršitev spolne nedotakljivosti ter prikazovanje in izdelava pornografije. Vsa kazniva dejanja 
smo uspešno raziskali in zoper storilce podali poročila na pristojna ODT. V enem primeru prijave posilstva 
smo podali krivo ovadbo zoper prijaviteljico, v enem primeru pa storilec še ni odkrit. V ostalih primerih sta 
se žrtev in storilec poznala in je bil storilec znan že pri zaznavi.  
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Na področju mladoletniške kriminalitete smo leta 2004 obravnavali 283 KD. Analiza kaže, da se 
mladoletniki pogosteje kot v preteklih obdobjih pojavljajo kot storilci vlomnih tatvin in goljufij.  
 
Manj pa je bilo obravnavanih kaznivih dejanj spolnega nasilja, pri katerih se kot žrtev pojavljajo otroci. Tako 
smo v letu 2004 obravnavali 11 (13) primerov spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. Z zbiranjem 
obvestil smo v vseh primerih podali kazensko ovadbo, hkrati pa smo o tem obvestili Center za socialno delo 
(CSD). Kljub dobremu sodelovanju s CSD pa menimo, da tovrstna kazniva dejanja niso v upadu, ampak se 
povečuje sivo polje kot posledica neprijavljanja dejanj, ki so storjena večinoma znotraj družine in se člani 
bojijo naznanitve.   
 
V letu 2004 je opazen trend porasta števila obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in s 
tem v zvezi tudi števila preiskanih kaznivih dejanj. Od skupno 620 (486 leta 2003) kaznivih dejanj jih je bilo 
preiskanih 611 (475 leta 2003) oziroma 98,55%. 
 

GOSPODARSKA KRIMINALITETA
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Tudi v letu 2004 beležimo zmanjšanje premoženjske škode, ki je bila povzročena s kaznivimi dejanji 
gospodarske kriminalitete, saj znaša skupna ugotovljena škoda 530,32 mio SIT, v letu 2003 pa je znašala 
658,56 mio SIT. 
 
Obravnavanih je bilo 264 osumljencev, kar v primerjavi z letom 2003, ko je bilo obravnavanih 182 
osumljencev, predstavlja kar 45,1% porast.Povečalo se je tudi število obravnavanih povratnikov in sicer iz 
45 v letu 2003 na 54 v letu 2004, kar predstavlja 20,45% vseh obravnavanih osumljencev. Ocenjujemo, da je 
delež povratnikov relativno visok, kar kaže na vedno večjo prefinjenost in specializacijo na izvrševanje 
istovrstnih kaznivih dejanj. 
 
V zvezi s strukturo obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete na območju Policijske uprave 
Kranj v letu 2004 zaznavamo največji porast pri kaznivih dejanjih Ponareditve ali uničenja poslovnih listin, 
Poneverbe, Izdaje nekritega čeka in zlorabe bančne ali kreditne kartice, Kršitve temeljnih pravic delavcev in 
Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. V primerjavi z letom 2003 pa beležimo največji padec števila 
kaznivih dejanj Poslovne goljufije, Oškodovanja upnikov, Zlorabe položaja in Ponarejanja listin. 
 
Povečanje števila obravnavanih kaznivih dejanj Ponareditve ali uničenja poslovnih listin je povezano 
predvsem z raziskovanjem poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ki se ukvarjajo z 
gostinsko dejavnostjo, kjer so bile ugotovljene zatajitve davka od dobička pravnih oseb, davka na dodano 
vrednost, dohodnine in drugih predpisanih dajatev. V obravnavanih primerih je bil najpogostejši način 
storitve dajanje napačnih podatkov davčnim organom v zvezi z ugotavljanjem davčne osnove zavezanca. 
 
V letu 2004 je bilo na območju PU Kranj  podanih 259 kazenskih ovadb zaradi suma storitve kaznivega 
dejanja Neupravičene proizvodnje in prometa mamil po čl, 196 KZ RS in 23 kazenskih ovadb zaradi suma 
storitve kaznivega dejanja Omogočanja uživanja mamil po čl.197 KZ RS. V istem obdobju je bilo podanih 
194 predlogov za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške zaradi kršitve določil ZPPPD. Količina in vrsta 
zaseženih drog za to obdobje je razvidna iz tabele. Omenjeni podatki kažejo na to, da je bila problematika 
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prepovedanih drog na PU Kranj tudi v letu 2004 v porastu.  V letu 2004 so bili na območju PU Kranj 
zabeleženi tudi 3 primeri zaužitja prevelike količine prepovedanih drog, ki so se končali s smrtnim izidom. 
 

SKUPAJ VSI PRESTOPKI 
ZASEŽENA KOLIČINA VRSTA ZASEŽENE SNOVI 

2003 2004 
PORAST/UPAD 

(V %) 
GRAMI 19,79 179,41 806,57 HEROIN MILILITRI 3,46 16,24 369,36 

GRAMI 113,33 
0,10 

166,58 
2,50 

46,99 
2.400,00 KOKAIN 

MILILITRI 0,12 19,47 16125,00 
GRAMI 166,00 - - MFETAMIN TABLETE - 0,39 100,00 
GRAMI 16,00 25,00 56,25 ECSTASY TABLETE 6.451,51 447,30 - 93,07 
GRAMI - 3.100 100,00 KANABIS RASTLINA (BILKA) KOSI 29.695,71 6.155,33 - 79,27 

KANABIS RASTLINA (MARIHUANA) GRAMI 2,90 17,65 508,62 
SMOLA KANABIS (HAŠIŠ) GRAMI - - - 
EKSTRAKT IN TINKTURA  KANABISA  3,11 1,52 - 51,13 
METAMFETAMIN GRAMI - - - 
LSD KOSI - - - 
OPIJ  - - - 
MORFIN  181,00 - - 

GRAMI 166,00 318,10 91,63 
MILILITRI - - - METADON 
TABLETE - - - 

BENZODIAZEPINI  19,79 179,41 806,57 
 
Bistvenih odstopanj od preteklih let glede najdenega in zaseženega orožja v letu 2004 glede na preteklo leto 
ni bilo. Ugotavljamo, da je nezakonito orožje še vedno prisotno na območju PU Kranj, vendar gre pri tem 
predvsem za pištole, lovsko orožje in strelivo, ne beležimo pa prepovedanega (vojaškega) orožja. 
 
Na področju ponarejenega denarja v letu 2004 ne beležimo sprememb oz. zanemarljiv upad unovčitev 
ponarejenih bankovcev in sicer za 1,08 % (en ponaredek manj kot v letu 2003). Značilno za to obdobje je 
povečano število vnovčenih ponaredkov slovenskih tolarjev v apoenu za 1.000, 5.000 in za 10.000 SIT, ki so 
večinoma računalniško obdelani oz. skenirani. Pri tujih bankovcih je bilo največ vnovčitev ponarejenih 
evrov, nekaj primerov vnovčitev ponarejenih USD in dva ponaredka HRK. 
 
 
2. Javni red in mir   

Na področju vzdrževanja javnega reda in zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja je opazen 
porast števila obravnavanih kršitev, podanih predlogov za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške in tudi 
izrečenih opozoril. Leta 2004 smo namreč obravnavali za 2,01% več kršitev kot v letu prej. Struktura kršitev 
javnega reda se že nekaj let bistveno ne spreminja.  
 

  2000 2001 2002 2003 2004 
Zakon o prekrških zoper JRM 3587 3182 3460 3530 3705 
Zakon o tujcih 55 46 111 256 235 
Zakon o proizvodnji, ….z drogami 421 364 350 350 194 
Zakon o nadzoru državne meje 88 94 162 48 63 
Zakon o osebni izkaznici 42 80 100 95 106 
Zakon o prijavi prebivališča  72 143 130 127 
Zakon o orožju 65 49 44 40 45 
Uredba o hrupu v nar. in živ. okolju 16 15 31 56 137 
Zakon o osebnem imenu 13 34 18 29 33 
Zakon o javnih shodih in prireditvah 26 24 26 90 133 
Zakon o omejevanju alkohola    140 114 
Drugi predpisi 169 98 76 119 75 
SKUPAJ 4482 4058 4521 4869 4967 
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V letu 2004 je bilo manj intervencij (za 2,5%) in pridržanj (za 5,8%). Največ kršitev je še vedno storjenih 
na javnem kraju, sledijo kršitve v zasebnem prostoru, gostinskih objektih itd 
 
Kršitev Zakona o prekrških zoper javni red in mir je bilo leta 2004 za 4,96% več kot leto prej. V porastu 
so skoraj vse kršitve po tem zakonu, razen kršitev 10/1 (pretep, žaljivo vedenje), ki je v upadu za 18.36% ali 
za 85 primerov ter naznanitve kršitev JRM (gostinci…), ki je v upadu za 40% kar pa številčno pomeni le 6 
primerov. Največji porast (94 primerov) je opazen pri kršitvah 1. točke 11. člena ZJRM (prepiranje, vpitje), 
77 primerov kršitev 4. točke 11. člena ZJRM (motenje nočnega miru), 46 primerov kršitev 3. točke 11. člena 
ZJRM (vznemirjanje okolja v pijanosti). 
 
Po Zakona o orožju je bilo v letu 2004 obravnavano več kršitev kot v letu 2003, vendar številčno bistveno 
ne odstopa (5 kršitve več). Večina orožja in streliva je še vedno zaseženega v notranjosti države. Gre za 
različne vrste orožja. Obravnavana problematika v zvezi z orožjem in eksplozivnimi sredstvi v letu 2004 ni 
predstavljala večjih varnostnih problemov. 
 
Na območju PU Kranj beležimo zelo visoko število prireditev. Največji delež zavzemajo javne prireditve, ki 
jih je bilo leta 2004 kar 2514 (714). Določene prireditve so policisti varovali neposredno, večino pa so jih le 
nadzorovali ali pa so jih varovali v okviru rednih nalog.  
 

Nesreče in drugi dogodki 
 2003 2004 

delovna nesreča 44 51 
dogodeki na železnici 3 8 
Dogodeki na smučiščih 35 12 
gorska nesreča 44 38 
iskalna akcija 14 10 
nesr z zrač. plovilom 7 10 
požari 194 127 
samomor 49 46 
SKUPAJ 796 796 

 
V letu 2004 je bilo na območju PU Kranj obravnavanih manj gorskih nesreč kot v letu 2003. Obravnavano je 
bilo 38 gorskih nesreč, od tega 4 nesreče s smrtim izidom, 19 s hudo telesno poškodbo in 13 z lahko telesno 
poškodbo. Na podlagi števila obravnavanih nezgod ne moremo govoriti o dejanskem padcu števila gorskih 
nezgod, saj se je v letu 2004 po evidencah GRS Slovenije  na območju PU Kranj pripetilo enako število 
gorskih nezgod (130), kot v letu 2003. 
 
Na smučiščih smo leta 2004 obravnavali 12 dogodkov in sicer 9 v povezavi s smučanjem in 3 z ostalo 
aktivnostjo. V dogodkih sta dve osebi umrli, sedem je bilo hudo in ena oseba lahko telesno poškodovana. 
Več pa je bilo nesreč z zračnimi plovili. Največkrat so njihovi povzročitelji oz. udeleženci jadralni padalci 
in piloti ultra lahkih letal, ki vzletajo z nelegalnih vzletišč, vzletajo in pristajajo zunaj vzletno pristajalnih 
stez itd. Ti dogodki, bilo jih je 10 (7), so minili tudi z hudimi telesnimi poškodbami, nobena oseba pa se ni 
smrtno ponesrečila. Na železnici so bili 8 (3) dogodki, ni pa bilo poškodovanih.  
 
Najpogostejši načini samomorov so še vedno obešanje, zastrupitve, skoki itd., kot vzroki pa se pojavljajo 
razna psihična in druga obolenja, alkoholizem in neurejene družinske razmere. Leta 2004 smo obravnavali 
46 samomorov, oziroma 3 manj kot v letu 2003. 
 
Obravnavali smo 134 požarov, 88 manj kot leta 2003. V požarih je nastala skupna materialna škoda 
311.509.500,00 SIT. Ukrepi policije so bili: 14 kazenskih ovadb in 2 poročili na podlagi 10. ostavka 148 čl. 
ZKP. Požara, v katerem bi prišlo do večje materialne škode na škodo družbenega premoženja, v letu 2004 
nismo beležili. Obravnavali smo 50 delovnih nezgod, v katerih je ena oseba umrla. Naši ukrepi so bili: dve 
kazenski ovadbi po čl. 208/2 in 3 KZ, ena kazenska ovadba po čl. 317/1,2,3 KZ ter eno poročilo po čl. 
148/10 ZKP, zaradi suma storitve kaznivega dejanja po čl. 208/2 KZ. 
 
V 10 (14) primerih smo organizirali in izvedli iskalne akcije oseb, ki so odšle od doma in je bilo pričakovati, 
da se jih lahko najde na določenem območju. Pri tem sta bili dve osebi najdeni mrtvi, ena iskana oseba je 
utrpela lahke telesne poškodbe, devet oseb pa je bilo najdenih nepoškodovanih. 
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3. Prometna varnost 

Prometno varnostne razmere so bile leta 2004 dokaj ugodne, čeprav je cestna infrastruktura na Gorenjskem 
še vedno zelo obremenjena. Številne gradnje in dela na cestah povzročajo pogoste zastoje na glavni prometni 
žili, še zlasti med turistično sezono, med vikendi in v primerih prometnih nesreč, ko ni ustreznih obvozov za 
večja tovorna vozila in avtobuse. Izboljšanja pretočnosti prometa pred dograditvijo celotne AC ne 
pričakujemo. Posebnost je selitev prometnih nesreč s cest slovenskega cestnega križa na regionalne ceste, 
zato smo tam povečali in poostrili tudi nadzor nad prometom. 
 
 

PROMETNE NESREČE POSLEDICE LETO 
VSE SMRT TP MŠ VSE MRTVI HTP LTP BP 

2003 2.526 15 642 1.869 4.993 16 134 735 4.108 
2004 2.714 20 646 2.048 5.424 25 131 789 4.479 

RAZLIKA V % + 7 +33 +1 +10 + 9 + 56 - 2 + 7 + 9 
 
Skupno je bilo na območju PU Kranj obravnavano za 7% več prometnih nesreč, v katerih je bilo devet oseb 
več mrtvih hudo poškodovanih oseb je bilo 2% manj, za 7% več oseb pa je bilo lahko telesno poškodovanih.. 
 
Na območju PU Kranj je bilo v naselju obravnavanih 1.424 (1.324; +8%) prometnih nesreč, od teh 8 (1) s 
smrtnim izidom, v katerih je umrlo 8 (1) oseb. Izven naselja je bilo obravnavanih 1.290 (1.202; +7%) nesreč. 
V njih je umrlo 17 (15; +13%) oseb. Pri vzrokih PN so se v manjšem obsegu povečali primarni vzroki: 
neprilagojena hitrost, neustrezna varnostna razdalja in neupoštevanje pravil o prednosti.  
 
 

Najpogostejši vzroki prometnih nesreč 

prometne nesreče 

  2003 2004 % +, - 
nepravilna stran/smer 565 652 + 15 
premik z vozilom 528 587 + 11 
neprilagojena hitrost 473 505 + 7 
neupoštevanje pravil o prednosti 354 324 - 8 
neustrezna varnostna razdalja 326 372 +14 
ostalo 157 161 + 3 
nepravilno prehitevanje 87 71 - 18 
nepravilnosti pešca 19 23 + 21 
nepravilnosti na tovoru 8 13 + 63 
nepravilnosti na vozilu 6 4 - 33 
nepravilnosti na cesti  3 2 - 33 

 
Največ prometnih nesreč, 271 (270) se jih je zgodilo v mesecu oktobru, najmanj pa v mesecu decembru - 
164 (217). Glede na posledice so se najhujše prometne nesreče (z mrtvimi osebami) zgodile v mesecu 
avgustu (5), oktobru (4), decembru (4) in aprilu (3). Največ PN se je zgodilo v petkih, najmanj pa v nedeljah. 
Glede na časovne gostitve v dnevu pa jih je bilo največ med 13-15 uro, najmanj pa med 00-04 uro zjutraj. 
 
Ukrepi policistov. Sodniku za prekrške je bilo 2.247 kršiteljev predlaganih zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola, 829 zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja in 259 zaradi odklonitve preizkusa 
alkoholiziranosti. Denarne kazni so bile 16.440 voznikom izrečene zaradi prekoračitve hitrosti, 7.542 
voznikom in sopotnikom zaradi neuporabe varnostnega pasu in 175 voznikom zaradi neupoštevanja 
prometne signalizacije. 576 opozoril so policisti največkrat izrekli zaradi neupoštevanja prometne 
signalizacije, neprižganih luči podnevi, neuporabe varnostnega pasu, neupoštevanja označb na vozišču ali 
ker voznik ni imel dokumentov. Kršitelji so za 5.621 kršitev plačali kazen na mestu prekrška, za 709 
izrečenih mandatnih kazni pa so podali ugovor.  
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Ukrepi policistov 

UKREPI 
  2003 2004 +,- % 

predlogi sp 5.966 5.586 - 6 
denarno kaznovani 46.226 40.377 -13 
opozorila 403 565 +40 
skupaj krš.cpp  56.318 50.519 -10 
odr.preizkusi alk. 14.587 15.430 + 6 
št.kont.zdr.pregl. 59 49 - 17 
odr.str.pregl.mamila 306 285 - 7 
izklj.iz prometa 815 942 + 16 
zač.odvzem vd 2.245 2.141 - 5 
pn kot uz 1.313 1.348 + 3 
pridržani-promet 59 66 + 12 

 
 
4. Varovanje državne meje in nadzor nad tujci  

Meja z obema državama, Italijo in Avstrijo, je dolga 111 km in poteka v visokogorju dela Kamniških Alp, 
Karavank ter severnega dela Julijskih  Alp, na nekaterih delih je tudi težko prehodna. Poleg mednarodnih 
mejnih prehodov ima mejni odsek PU Kranj še 13 planinskih mejnih prehodov, kjer prehajanje čez državno 
mejo ureja sporazum. 
 
Skupni promet potnikov na vseh mejnih prehodih se je v letu 2004, v primerjavi s preteklim letom povečal za 
3 %. Primerjava zadnjih let kaže, da je skupni promet preko mejnih prehodov na območju PU Kranj že dalj 
časa konstanten, okoli 16 MIO potnikov letno. Med potniki, državljani tretjih držav, izstopa predvsem tranzit 
delavcev, ki so zaposleni v državah EU, dobršen del pa predstavljaj dnevne migracije preko cestnih mejnih 
prehodov. 
 
Najvišji porast števila potnikov je bil zabeležen na MP Ljublej (20%), kar je potrebno povezati s popolno 
zaporo predora na omenjenem prehodu v letu 2003, sicer največji dejanski porast pa je bil zabeležen na MP 
Brnik (13%). Na tem mejnem prehodu je promet presegel milijon potnikov. Na ostalih mejnih prehodih je 
število potnikov ostalo na enakem nivoju oziroma rahlo upadlo, največji upad (10%) je beležen na MP 
Jesenice.  
 
Glede na pretekle izkušnje in razmere je v naslednjih letih pričakovati približno enako število  potnikov v 
mednarodnem prometu na območju PU Kranj. 
 
 

Promet potnikov in vozil na mejnih prehodih 
POTNIKI VOZILA MEJNI PREHOD 

2003 2004 % 2003 2004 % 
Korensko sedlo 1 858 270 1 851 632 100 605 251 604 292 0% 
Rateče 2 335 419 2 274 241 101 697 915  684 830 -2% 
Karavanke 8 051 490 8 212 386 102 2 141 935 2 268 417 6% 
Jesenice 610 158 549 942 90 16 722 16 818 1% 
Ljubelj 1 819 985 2 175 045 120 568 866 682 599 20% 
Jezersko 187 050 193 981 104 60 430 61 772 2% 
Brnik 1 043 350 1 175 570 113 25 653 27 376 7% 

SKUPAJ 15 916 786 16 435 092 103 4 077 289 4 301 910 6% 
 
V letu 2004 je bilo ob mejni kontroli odkritih 14 ponarejenih ali prenarejenih potnih listin ter 23 drugih 
dokumentov (VD, PD, reg. tablice). Odkritih je bilo tudi 11 uporab tujih listin. Glede te problematike sta 
izstopala PMP Karavanke in PLP Brnik, kjer je bilo odkritih zlorab največ, kot tudi že v preteklih obdobjih. 
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Zavrnjeni tujci na mejnih prehodih 

ŠTEVILO ZAVRNJENIH: 

2003 2004 
RAZLOGI /ZT in ZTO) 

3 754 931 ZT02 7/1 nima veljavne listine 
2 959 1 229 ZT02 8/1 nima dovoljenja za vstop 

498 158 ZT02 9/1-1 nevarnost  za javni red, KD, terorizem, nasilje 
1 2 ZT02 9/1-2 veljaven ukrep prepovedi vstopa 

46 21 ZT02  9/1-3 nima dovolj finančnih sredstev 
20 38 ZT02 9/1-4 ne utemelji namena bivanja 

2 0 ZT02 9/1-5 sum zaposlitve na črno 
 
Problematika ilegalnih migracij na območju PU Kranj, na mejnih prehodih ter na zeleni meji je v letu 2004 
ostala na primerljivem nivoju s preteklim letom. Obravnavani so bili posamezni ilegalni prehodi, večinoma 
neorganizirani. Organizirana sta bila dva ilegalna prehoda, v obeh primerih sta bili podani kazenski ovadbi. 
Kot v preteklem letu so poti ilegalnih prehodov potekale iz smeri Ljubljane proti Jesenicam, Kranjski gori in 
Ratečam, z namenom ilegalnega prestopa državne meje izven mejnega prehoda v Republiko Avstrijo oz. 
Italijo. Na meji z Avstrijo je bilo odkritih 16 (14) prehodov, na meji z Italijo pa 12 (8). Po državljanstvu je 
bilo največ ilegalcev državljanov SČG 8, Albanije 5 in Bolgarije, Romunije in Moldavije po 3. Navkljub 
sicer majhnim številkam lahko ugotovimo, da je primerjavi s preteklim letom upad pri državljanih BiH in 
Kitajske. 
 
 
5. Klici na telefonsko številko 113 

V letu 2004 je bilo na številki 113 evidentiranih skupaj 96376 klicev   (69644 oziroma 26732 klicev več kot 
leta 2003), kar predstavlja 264 klicev dnevno. Od tega je bilo 8530 (8223) interventnih prijav oziroma v 
povprečju 23 (22) klicev dnevno, ki so narekovali potrebo po ukrepanju policije. 10111 (10098) prijav je 
evidentiranih v Dnevniku dogodkov kot pomembnih. Na vse dogodke, ki so bili interventnega značaja je bilo 
napotenih 10197 patrulj. Na dogodke s posameznih področjih je bilo število napotitev naslednje : na 1962 
(1811) dogodkov s področja kriminalitete, na 3313 (3289) dogodkov s področja prometne varnosti, na 2591 
(2552) dogodkov s področja javnega reda in miru, na 44 (21) dogodkov s področja mejnih zadev, na 
obravnavanje 893 (971) raznih drugih dogodkov in pojavov, na 33 (43) dogodkov s področja orožja in 
streliva, na 21 (40) dogodkov s področja varstva okolja in na 1254 (1371) ostalih zadev. V 656 (1044) 
primerih je bilo interveniranje policije nujno. 
 
 
6. Izvajanje pooblastil in reševanje pritožb 

V letu 2004 je bilo 361 (287) primerov uporab prisilnih sredstev in 743 (694) porabljenih vrst prisilnih 
sredstev. Povečalo se je število uporab fizične sile – strokovnih prijemov, sredstev za uklepanje, palice in 
službenega psa. 
 
Pridržanih je bilo 548 oseb. Vsa pridržanja so bila izvedena zakonito, strokovno in nujno potrebna za 
učinkovito izvedbo uradnih nalog.  
 
Na delo delavcev je bilo podanih 80 pritožb, bistveno manj kot v letu 2003, ko so občani podali 108 pritožb. 
Utemeljenih pritožb je bilo 5 (v letu 2003 – 15). Zaključimo lahko, da so policisti storili korak naprej v 
strokovnosti in zakonitosti izvajanja postopkov, če stanje ni odraz tudi nekaterih slabosti novega 
pritožbenega postopka. Največ pritožb je bilo na področju prometa, od pritožbenih razlogov pa se jih je 
največ nanašalo na področje pooblastil in drugih razlogov, kot so nestrokovnost, nekorektnost in 
neukrepanje. 
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7. Preventivna dejavnost 

Stalna komisija za preventivno delo na območju PU Kranj je – tudi v sodelovanju z mediji - leta 2004 
realizirala več preventivno-varnostnih akcij, kot so: »Nezavarovana smučarska oprema – vaba za tatove«, 
»Zakleni kolo«, »Bistro glavo varuje čelada«, »Varno v gore«, izdelavo plakata namenjenega varovanju 
premoženja v zdravstvenih ustanovah, izdelavo plakata z vsebino varovanja zasebnega premoženja in 
samozaščitnega ravnanja, namenjenega turistom in obiskovalcem turističnih krajev in dneve odprtih vrat na 
dveh policijskih enotah PU Kranj. Poleg tega smo za osveščanje ljudi o npr. nevarnostih v cestnem prometu 
redno poročali medijem, policisti pa so obiskovali vrtce, osnovne in srednje šole, domove za ostarele itd. 
Sodelovali so torej tudi s šolami in VVZ, SPV v občinah, raznimi združenji in društvi (ZŠAM, AMZS, 
Gasilska društva ...).  
 
 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
 
 
 
 
 Jože MENCIN 

DIREKTOR UPRAVE 
POLICIJSKI SVETNIK 

 


