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Območje PU pokrivajo PE: 
PP Kranj, PPP Kranj, PLP Brnik,  
PP Škofja Loka, PP Tržič, PP Radovljica, 
PO Bled, PP Jesenice, PMP Karavanke in 
PP Kranjska Gora Geografski, demografski in drugi podatki: 

- velikost območja 2.136 km2 ; 
- število prebivalcev 197.666; 
- 5 UE (Kranj, Radovljica, Tržič, Jesenice in  

Škofja Loka); 
- 17 občin (Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, 

Gorenja vas – Poljane, Jesenice, Jezersko, 
Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, 
Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, 
Železniki, Žiri in Žirovnica); 
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1. Kriminaliteta  

Na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kriminalitete smo obravnavali več kaznivih 
dejanj, predvsem premoženjskih. Preiskovanje smo usmerili v vlomne tatvine in bistveno izboljšali 
raziskanost teh kaznivih dejanj. Na splošno smo povečali delež kaznivih dejanj, preiskanih z lastno 
dejavnostjo. Zaradi visokih dokaznih standardov smo povečali tudi število posameznih 
preiskovalnih opravil. 
 
V prvem polletju 2006 je PU Kranj, v primerjavi z enakimi obdobjem lani, obravnavala 36,85 
odstotkov več kaznivih dejanj. Državnemu tožilstvu je bilo poslanih kazenskih ovadb in poročil v 
dopolnitev kazenskih ovadb za 2258 (1650)1 kaznivih dejanj. Storilci so s kaznivimi dejanji 
povzročili za 558,31 (1.132,52) mio SIT škode. Skupno je bilo ovadenih 644 (545) oseb, od tega 
183 povratnikov. 
 
Raziskanih je bilo 1161 kaznivih dejanj, oz. 51,42 odstotkov (901 oz. 54,61 odstotkov). Vzroki za 
slabšo raziskanost so v občutnem povečanju obravnavanih kaznivih dejanj in v visokih dokaznih 
standardih, ki so potrebni za sestavo kazenske ovadbe ali poročila v dopolnitev kazenske ovadbe 
po določilih ZKP. 
 
 
Vsa obravnavana kazniva dejanja 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Kazniva dejanja  1900 1551 2380 1650 2258 
Preiskana k. d. 991 834 1479 901 1161 
Odstotek preiskanih k. d.  52,16 53,77 62,14 54,61 51,42 
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Na področju splošne kriminalitete smo obravnavali 2092 (1366), oz. 53,15 odstotkov več kaznivih 
dejanj. Vsa kazniva dejanja s tega področja so bila v porastu, razen kaznivih dejanj zoper spolno 
nedotakljivost in kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in mladino. Preiskanih je bilo 47,99 
odstotkov kaznivih dejanj. 
 
Kljub visokemu porastu obravnavanih kaznivih dejanj pa je skupna materialna škoda pri vseh 
kaznivih dejanjih bistveno manjša, kot v enakem obdobju lanskega leta, kar kaže na to, da so v 
porastu predvsem kazniva dejanja z manjšo materialno škodo (vlomi v avtomobile, poškodovanje 
tuje stvari). To pa so kazniva dejanja, ki jih zaradi samega načina storitve težje raziskujemo (storilci 
ne puščajo sledov, priložnostni vlomilci).   
 
Med premoženjskimi kaznivimi dejanji velja izpostaviti osem kaznivih dejanj tatvin osebnih 
avtomobilov in dve tatvini tovornih vozil. Poleg teh smo obravnavali tudi kaznivo dejanje zatajitve in 

                                                      
1 V oklepaju so podatki za leto 2005. 
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šest kaznivih dejanj odvzema motornih vozil. Obravnavali smo tudi dve tatvini priklopnih vozil. Na 
območju PU Kranj imamo v prvi polovici leta 18 aktualnih razpisov za iskanje vozil. 
 
Število zaznanih KD zoper premoženje 
 

skupno št. KD  raziskana KD 
vrsta kd 

2005 2006 % +, - 2005 2006 
Poškodovanje tuje stvari 95 122 28,42 40 36 
Tatvina 524 716 36,64 159 195 
Vlom  315 485 53,97 81 120 
Drzna tatvina 9 4 -55,56 4 2 
Tatvina motornega vozila 7 13 85,71 2 3 
Rop 9 12 33,33 4 7 
Zatajitev  30 77 156,67 14 40 
Roparska tatvina 0 0 0 0 0 
Klasična goljufija 14 44 214,29 12 43 
Požig 5 0 -100 4 0 
Druga k. d. zoper premoženje 71 50 -30 59 2 
Skupaj  1079 1523 41,15 379 448 

 
Obravnavali smo 103 (78) kazniva dejanja zoper življenje in telo, dve (štiri) kaznivi dejanji umora, 
pri čemer je v obeh primerih ostalo pri poskusu. Ena oseba je po izvršenem dejanju pobegnila, 
zato smo razpisali iskanje. Oseba je še vedno na begu. Obravnavali smo tudi več kaznivih dejanj 
»lahka telesna poškodba«, in sicer 82 (60) ter enako število kaznivih dejanj, ki so imela za 
posledico hujšo telesno poškodbo, to je devet. Pri teh kaznivih dejanjih storilci vse pogosteje 
uporabljajo strelno orožje ali grozijo z njegovo uporabo. 
 
Število zaznanih KD zoper življenje in telo 
 

skupno št. KD  raziskana KD 
vrsta KD 

2005 2006 % +, - 2005 2006 
Umor  1 0 0 1 0 
Poskus umora 3 2 -33,33 3 2 
Posebno huda telesna poškodba 0 1 100,00 0 1 
Huda telesna poškodba 9 9 0 8 7 
Lahka telesna poškodba 60 82 36,67 52 77 
Druga k.d. zoper življenje in telo 5 9 80,00 5 9 
SKUPAJ 78 103 32,05 69 96 

 
Kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost je bilo skupno šest (10). Pri tem nismo obravnavali 
nobenega dokončanega kaznivega dejanja posilstva. 
 
Obravnavali smo 99 (96) kaznivih dejanj, katerih storitve so bili osumljeni mladoletniki, kar je 3,13 
odstotkov več kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Med vsemi ovadenimi osebami je bilo 9,47 
odstotkov mladoletnih. Obravnavali smo tudi 11 (šest) ali 83,3 odstotkov več kaznivih dejanj, ki so 
jih storili otroci stari do 14 let. Med žrtvami oziroma oškodovanci obravnavanih kaznivih dejanj je 
bilo 70 (68) otrok in mladoletnikov. 
 
V primerjavi z istim časovnim obdobjem v letu 2005, beležimo 41,55 odstotni upada števila 
obravnavanih gospodarskih kaznivih dejanj. Delež preiskanih kaznivih dejanj v prvem polletju 2006 
znaša 94,58 odstotkov (97,18 odstotkov). Zmanjšanje števila obravnavanih kaznivih dejanj s 
področja gospodarske kriminalitete je predvsem posledica serije 100 kaznivih dejanj poneverb in 
zlorab kreditnih kartic, ki so bila obravnavana v prvem polletju 2005. 
 
Vzrok za slabšo raziskanost gospodarskih kaznivih dejanj je v tem, da so storilci kaznivih dejanj s 
področja poslovanja s plačilnimi karticami največkrat tujci. To odločilno vpliva na uspešnost 
preiskovanja. Opazen je tudi znaten upad škode, povzročene s kaznivimi dejanji gospodarske 
kriminalitete, saj je škoda v prvem polletju 2006 znašala 188 mio SIT (802 mio SIT). Škoda v 
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prvem polletju 2005 je bila višja predvsem zaradi ugotovljene škode pri obravnavi kaznivih dejanj 
povezanih s preprodajo naftnih derivatov. V prvi polovici leta 2006 je bilo največ škode ugotovljene 
pri obravnavi kaznivih dejanj poslovnih goljufij, goljufij, zlorab položajev ali pravic in pri zatajitvah 
finančnih obveznosti. 
 
Na področju prepovedanih drog je bilo obravnavanih 214 (22) kaznivih dejanj, kar predstavlja 872 
odstotkovni porast, ki je odraz zaključka dlje časa trajajočih kriminalističnih preiskav in načrtnega 
dela posamičnih policijskih enot. Povečala se je zasežena količina heroina, kokaina, ecstasya in 
metamfetamina, upadel je zaseg konoplje in njenih derivatov. Obravnavan je bil tudi en primer 
smrti zaradi zaužitja prevelike količine prepovedanih drog. 
 
Zasežene prepovedane droge 
 

Vrsta zasežene 
prepovedane droge  2005 2006 

Porast/up
ad 

(v %) 
Heroin (g) 3,90 20,23 418,72 
 (ml) 0,96 0,76 -20,83 
Kokain  (g) 0 125,09 100 
Amfetamini  (g) 0,50 0 0 
 (tbl) 0 0 0 
Ecstasy  (g) 0 0 0 
 (tbl) 0 3 100 
Kanabis – rastlina  (g) 27,84 0 0 
  (kosov) 248 215 -13,31 
Kanabis (marihuana)  (g) 5707,12 1101,17 -80,71 
Hašiš  (g) 19,68 3,68 -80,63 
Metamfetamini   (g) 0 1,20 100 
 (tbl) 0 10 100 
Metadon  (g) / / / 
 (ml) 67 99,50 48,51 
 (tbl) / / / 
Benzodiazepini (ml) / / / 
 (tbl) / / / 

 
Na področju nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem sta bili obravnavani dve (sedem) 
kaznivi dejanji. V obeh primerih je bilo sredstvo storitve kratkocevno orožje. 
 
Velik porast beležimo tudi pri kaznivih dejanjih Ponarejanja denarja, saj je bilo obravnavnih 44 (24) 
kaznivih dejanj. Največ ponarejenih bankovcev je evrov (23), sledijo pa slovenski tolarji (19).  
 
 
2. Javni red in mir   

Obravnavali smo 1682 (2203) ali 23 odstotkov manj kršitev javnega reda kot v enakem obdobju 
lanskega leta. Struktura kršitev na področju splošnih policijskih nalog se skozi leta ni spremenila. 
Največji delež kršitev še vedno predstavljajo kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru. 
Obravnavnih je bilo 1271 (1673) ali 24 odstotkov manj kršitev kot v enakem obdobju lanskega leta. 
Številčno sledijo kršitve Zakona o tujcih, Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 
drogami, Zakona o nadzoru državne meje, Zakona o zaščiti živali, Zakona o javnih zbiranjih in 
ostale.  
 
Kršitve zakonov javnega reda 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 
Kršitve zakona o prekrških zoper JRM 1810 1588 1920 1673 1271 
Kršitve drugih predpisov 573 751 768 530 411 
SKUPAJ 2383 2339 2688 2203 1682 
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Stanje na področju javnega reda in miru ocenjujemo kot dobro. Ob že omenjenem 23% upadu 
vseh kršitev moramo dodati in opozoriti, da je upad zabeležen tudi na državnem nivoju in da ga je 
mogoče povezovati tudi z nekaterimi drugimi podatki, ki ga opravičujejo. Zmanjšalo se je število 
kršiteljev, ki so storili kršitev pod vplivom alkohola, kakor tudi število zaprosil za intervencije. 
Povezave pa je mogoče poiskati in utemeljiti tudi z drugimi značilnostmi kršitev, konkretno s krajem 
in časom storitve kršitev. Po kraju storitve kršitev izstopajo ceste in trgi z 22% deležem vse kršitev, 
gostinski lokali z 10% itd. Torej večina prekrškov je bila storjenih na javnih krajih, prav na krajih, na 
katerih pa se je hkrati število kršitev v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo in sicer za 21% 
na cestah in trgih in za 22% v gostinskih lokalih. Pregled kršitev po dnevih pa nam kaže, da je bilo 
največ kršitev v dnevih vikenda, to je v sobotah in nedeljah. Vendar, gledano v primerjavi z lanskim 
letom, se je število kršitev tudi v teh dveh dnevih zmanjšalo kar za 32% in 28%. Upad kršitev po 
krajih in dnevih kršitev - kršitve so v upadu predvsem na javnih krajih ter v sobotah in nedeljah, 
torej na krajih in v dnevih, kjer in ko jih je realno pričakovati več - nam nakazuje in potrjuje vzrok 
upada kršitev. 
 
Hkrati naj opozorimo še na obratno sliko problematike na področju varnosti cestnega prometa, ki 
se izkazuje prav v dnevih vikenda, predvsem v petkih. Število prometnih nesreč v petkih, sobotah 
in nedeljah se je v primerjavi z istimi dnevi v lanskem letu povečalo za 20%, 15% in 18%. 
Ugotovitev lahko razumemo tudi kot večjo obremenjenost policistov z nalogami s področja 
zagotavljanja varnosti cestnega prometa, kar se mora odražati tudi v manjšem številu ugotovljenih 
kršitev javnega reda in miru z lastno dejavnostjo. 
 
Sicer pa so policisti opravljali naloge varovanja prireditev na 758 (780) javnih shodih in javnih 
prireditvah. Zlasti je bilo zahtevno zagotavljanje varnosti na športnih prireditvah, predvsem 
svetovnih ali mednarodnih tekmah, katere si je ogledalo večje število obiskovalcev. 
 
Policisti so samostojno in v sodelovanju z delavci Službe za zasebno varovanje in detektivsko 
dejavnost Ministrstva za notranje zadeve izvedli 12 nadzorov nad zasebnimi varnostnimi službami. 
Za ugotovljene nepravilnosti ali kršitve so bili izdani plačilni nalogi ali podani Predlogi za uvedbo 
postopka o prekršku. Iz trga je bil opazen umik varnostnih služb ob zaključku lanskega leta oz. 
začetku letošnjega, saj le te za varovanje javnih prireditev še niso pridobile licenc. 
 
Opravili smo tri (sedem) iskanja pogrešanih oseb, obravnavali osem (15) gorskih nesreč in 14 (26) 
nesreč na smučiščih ter drugih nesreč in dogodkov. Frekvenčne podatke prikazuje spodnja tabela. 
 
Nesreče in drugi dogodki 
 

 2005 2006 
Onesnaženje in ogrožanja okolja  2 3
Nesreče na vodah 0 0
Utopitve 1 0
Gorske nesreče 15 8
Nesreče na smučiščih* 26 14
Nesreče v zračnem prostoru 3 0
Nesreče in izredni dogodki v železniškem prometu 2 5
Samomori   27 17
Poskusi samomora  1 14
Požari 59 42
Delovne nesreče 37 35
Iskanje pogrešanih oseb 7 3

 
V 25 (33) primerih smo nudili pomoč oz. asistenco drugim državnim organom, gospodarskim 
družbam in zavodom ter drugim organizacijam in posameznikom z javnimi pooblastili, kadar so se 
jim državljani pri opravljanju nalog iz njihove pristojnosti fizično uprli ali kadar so upiranje 
pričakovali.  
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3. Prometna varnost 

V letu 2006 se je prometna varnost, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, poslabšala. 
Policisti so obravnavali 18054 (18294) ali 1,4 odstotka manj kršitev Zakona o varnosti cestnega 
prometa in obravnavali 935 (994) ali 6 odstotkov manj prometnih nesreč. V teh je bilo skupaj 
udeleženih 1857 (1979) ali 6 odstotkov manj oseb kot v enakem obdobju leta 2005. Umrlo je 12 (8) 
oseb. Število hudo telesno poškodovanih se je povečalo iz 44 na 53 oseb, število lahko telesno 
poškodovanih pa se je zmanjšalo iz 357 na 317 oseb ali za 11 odstotkov. 
 
Število prometnih nesreč in posledic 
 

PROMETNE NESREČE POSLEDICE LETO 
VSE SMRT TP MŠ MRTVI HTP LTP 

2002 1.233 8 300 925 8 69 311 
2003 1.104 10 277 817 11 47 326 
2004 1.332 9 294 1.029 9 51 357 
2005 994 7 272 715 8 44 357 
2006 935 11 286 1.857 12 53 317 

 
 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili nepravilna stran oziroma smer vožnje, neprilagojena 
hitrost, nepravilni premiki z vozilom, neupoštevanje pravil o prednosti in neustrezna varnostna 
razdalja. 
 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč 
 

Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani 

Lahko telesno 
poškodovani Vzrok 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Neprilagojena hitrost 3 6 15 11 109 103
Nepravilna stran/smer 4 4 15 24 79 83
Neupoštevanje prednosti 1 0 7 4 94 78
Nepravilno prehitevanje 0 1 1 5 17 8
Nepravilni premiki z vozilom 0 0 1 3 20 17
Neustrezna varnostna razdalja 0 0 0 0 30 34
Nepravilno ravnanje pešcev  0 1 1 2 6 3

 
 
S stanjem varnosti cestnega prometa v prvem polletju nismo zadovoljni. Izrazito ne-varen mesec 
april je zahteval preveritev primernosti, uspešnosti in učinkovitosti policijskih aktivnosti, njihovo 
korekcijo in izvedbo dodatnih represivnih in preventivnih aktivnosti, s katerimi smo poskušali 
vplivati na udeležence v cestnem prometu in v nadaljevanju leta zagotoviti boljšo prometno 
varnost. Tudi z medijsko podporo smo uspeli negativni trend zaustaviti in obrniti. Polletni podatki 
sicer tega še ne izkazujejo in ne potrjujejo, vendar se rezultati kažejo že v mesecih julij in avgust, v 
katerih je bila varnost bistveno boljša, tudi z vidika najhujših posledic. Število prometnih nesreč in 
posledice v njih so ugodnejše, z izjemo števila prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami in 
njihovih posledic, številčno povečanje je sicer zanemarljivo, pri katerih beležimo 6% povečanje 
števila nesreč in 20% povečanje posledic. Naj še dodamo, da je upad prometnih nesreč zabeležen 
na vseh območjih regije, izjemi sta blejsko in škofjeloško območje. Gorenjski odsek slovenskega 
cestnega križa lahko izpostavimo kot varnejši odsek, na katerem pa se že ob izteku polletja, 
predvsem pa v mesecih julij in avgust nismo mogli izogniti zastojem. 
 
Ob že omenjenih preventivnih aktivnostih, Slovenija, pripni se, Medvedek Jaka, Teden umirjanja 
hitrosti idr., smo stanje varnosti dosegli tudi z izvedenimi represivnimi ukrepi, katerih izvedeno 
število je primerljivo s številom izvedenih ukrepov v lanskem letu. Med vsemi izvedenimi ukrepi, jih 
je bila večina ali več kot 65% izvedenih za kršitve, ki so najpogostejši vzroki prometnih nesreč ali 
zmanjšujejo njihove posledice (hitrost, alkohol, varnostni pas, varnostna čelada). 
 
Frekvenčni podatki o izvedenih represivnih ukrepih so razvidni iz spodnje tabele. 
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Ukrepi policistov 
 

Vrsta ukrepa 2005 2006 Porast/up
ad (v %) 

Globa 11.790 12.615 7 
Opozorilo 2.014 1.856 -8 
Izdaja odločbe v hitrem postopku 2.205 1.550 -30 
Obdolžilni predlog 2.157 2.024 -6 
Predlog drugemu prekrškovnemu organu 59 66 12 
 Odrejen alkotest 9.095 8.064 -11 
 Odrejen strokovni pregled zaradi alkohola 116 96 -17 
 Odrejen strokovni pregled zaradi prepovedanih drog 76 60 -21 
 Pridržanje do streznitve 13 22 +69 
 Začasni odvzem vozniškega dovoljenja 724 723 0 
 Privedba k sodniku oz. na oddelke za prekrške na okrajnih sodiščih 5 3 -40 

 
 
4. Varovanje državne meje in nadzor nad tujci  

Stanje na tem področju dela je zelo dobro. Promet potnikov na letališkem mejnem prehodu Brnik je 
bil v primerjavi s prvim polletjem 2005 v porastu, medtem ko je bil promet potnikov na cestnih 
mejnih prehodih v upadu. Vzporedno s porastom prometa potnikov na letališču narašča tudi 
problematika, v kateri izstopa predvsem varnostna problematika oz. ukrepi za zagotavljanje 
varnosti letalskega prometa. Na letališču Ljubljana sicer nismo obravnavali nobenih tovrstnih 
varnostnih dogodkov, vendar pa smo varnostno kontrolo prilagajali varnostnim dogodkom na 
drugih letališčih v svetu. 
 
Potniki po kategorijah mejnih prehodov  
 

 2005 2006 Porast/upad 
(v %) 

Mednarodni promet  7.192.401 5.278.218 - 27.6 
Meddržavni promet 1.170 4  
Obmejni promet  27.489 18.271 - 33.5 
Skupaj 7.221.060 5.296.493 - 27.6 

 
 
V prvi polovici letošnjega leta smo obravnavali 56 odstotkov manj zlorab listin kot v enakem 
obdobju lanskega leta. Največ je bilo zlorabljenih potnih listin, beležili smo iztrgane strani, 
zamenjane fotografije, popravljen oz. brisan tekst ter brisane žige. 
 
Še vedno beležimo večje število legalnih vstopov državljanov tretjih držav, ki so tudi v letu 2006 v 
državo vstopali na podlagi dovoljenj za bivanje, kar so nato izkoristili za ilegalne odhode v druge 
evropske države. Sicer pa smo obravnavali 79 odstotkov manj primerov ilegalnih prehodov 
državne meje kot v istem obdobju leta 2005.  
 
 
5. Klici na telefonsko številko 113 

Na številko 113 je Operativno komunikacijski center sprejel 48233 klicev ali en odstotek več kot v 
enakem obdobju leta 2005. Med temi klici je bilo 3858 interventnih. Na podlagi interventnih klicev 
so bile na kraje interventnih dogodkov napotene policijske patrulje. Povprečni reakcijski čas patrulj 
za nujne interventne dogodke je bil 13,34 min. 
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6. Izvajanje pooblastil in reševanje pritožb 

Policisti so v prvem polletju 2006 zaradi različnih razlogov (npr. kazniva dejanja, preprečitve 
nadaljevanja prekrškov ipd.) pridržali 232 (268) oseb ali 13,4 odstotkov manj kot v enakem obdobju 
leta 2005. V 135 primerih so zoper 143 oseb uporabili 271 prisilnih sredstev. Zmanjšalo se je 
število primerov, kakor tudi število oseb, zoper katere so bila prisilna sredstva uporabljena, še 
posebej pa število uporabljenih prisilnih sredstev. Slednje se je zmanjšalo za 24,1 odstotkov. Zoper 
kršitelje so policisti v večini primerov uporabili najmilejša prisilna sredstva (sredstva za vklepanje in 
vezanje ter fizične prijeme). Slednje potrjuje, da sta bili pri uporabi policijskih pooblastil spoštovani 
načeli postopnosti in sorazmernosti. Strelnega orožja kot prisilnega sredstva niso uporabili. 
 
Število kaznivih dejanj zoper policiste (preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in napada na 
uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti) se je v primerjavi s prejšnjim letom zelo zmanjšalo. 
Obravnavani so bili štirje (11) primeri. Ugotavljamo, da so osebe v postopkih vedno bolj agresivne.  
 
Na postopke policistov je bilo vloženih 19 (26) pritožb, od teh je bila ena pritožba utemeljena 
oziroma je bilo ocenjeno, da je bilo ravnanje policista neskladno s predpisi. Najbolj pogosti razlogi 
za podajanje pritožb so bili postopki v cestnem prometu, tako kot že nekaj zadnjih let. 
 
Delo Policijske uprave Kranj je uspešno, pohvalno in nenazadnje tudi cenjeno, kar dokazujejo 
številne pohvale, ki jih hvaležni državljani naslovijo na direktorja Policijske uprave, policijske 
postaje, kot tudi na policiste osebno. Naj med njimi izpostavimo le nekatere: zahvala policistom ob 
hitri intervenciji ob požaru, prijetju storilcev kaznivih dejanj, prometnih nesrečah in drugih kršitvah. 
Nenazadnje naj izpostavimo tudi delo policistov – vodij policijskih okolišev, ki si posebno 
prizadevajo za varnost krajanov, in sicer na različnih področjih dela policije, prav tako v okviru 
projekta MNZ po osnovnih šolah nadvse uspešno predstavljajo različne projekte, npr: »Bodi 
zvezda, ne meči petard«, »Varnost na smučišču«, »Otrok v prometu«, »Policija za otroke«... 
 
 
V poročilu so predstavljeni najpomembnejši podatki za glavna področja policijskega dela. 
Ocenjujemo, da so bile varnostne razmere na območju PU Kranj v prvem polletju 2006 dobre. 
Stanje je tudi rezultat dobrega sodelovanja z mednarodnimi in domačimi ustanovami, lokalnimi 
skupnostmi in mediji.   
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 
 Jože MENCIN 

DIREKTOR UPRAVE 
POLICIJSKI SVETNIK 

 


