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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 199.085; 
- 5 UE (Kranj, Radovljica, Tržič, Jesenice in  

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

Gorenja vas – Poljane, Gorje, 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 kot v primerljivem obdobju leta 2005. Zaradi povečane problematike je bilo delo usmerjeno v 
določene oblike kriminalitete: velike tatvine, nove oblike goljufij in kazniva dejanja, povezana s 
prepovedanimi drogami. Pri tem je najbolj negativno izstopala premoženjska kriminaliteta. 
 
V letu 2006 je PU Kranj, v primerjavi z enakimi obdobjem lani, obravnavala 17 odstotkov več 
kaznivih dejanj. Državnemu tožilstvu je bilo poslanih kazenskih ovadb in poročil v dopolnitev 
kazenskih ovadb za 4.736 (4.048) kaznivih dejanj. Storilci so s kaznivimi dejanji povzročili za 
1.592,17 (2.375,14) mio SIT škode. Skupno je bilo ovadenih 1.143  (1.201) oseb, od tega 283 
(342) povratnikov. Delež mladoletnih storilcev, računano od skupnega števila storilcev, je bil 10,5 
odstotkov oziroma 120 oseb, od katerih je bilo 10 povratnikov. Skupno smo preiskali 2.469 (2.244) 
kaznivih dejanj. 
 
Vsa obravnavana kazniva dejanja 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Kazniva dejanja  3.928 3.605 4.400 4.048 4.736
Preiskana KD 2.063 2.047 2.566 2.244 2.469
Odstotek preiskanih KD  52,5 56,8 58,3 55,4 52,1
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Obravnavali smo 4.074 (3.322) kaznivih dejanj splošne kriminalitete, kar je največ v zadnjih petih 
letih. Veliko več je bilo kaznivih dejanj na področju premoženjske kriminalitete, kjer smo 
obravnavali 3.023 (2.436) kaznivih dejanj. Posebej so izstopale tatvine in vlomne tatvine ter tatvine 
vozil. Obravnavali smo 20 tatvin osebnih avtomobilov. V enem primeru so storilci tatvino vozila 
izvršili po tem, ko so vlomili v stanovanjsko hišo, vse ostale tatvine avtomobilov so izvršili na 
parkirnih prostorih ali v skupnih garažah.  
 
Število zaznanih KD zoper premoženje 
 

skupno št. KD  raziskana KD 
vrsta kd 

2005 2006 % +, - 2005 2006 
Poškodovanje tuje stvari 210 234 11,4 75 66 
Tatvina 1.173 1.518 29,4 310 418 
Vlom  713 922 29,3 144 206 
Drzna tatvina 30 10 -66,7 18 4 
Tatvina motornega vozila 28 20 -28,6 5 3 
Rop 20 24 20 8 16 
Zatajitev  98 123 25,5 43 59 
Roparska tatvina 0 1 0 0 1 
Klasična goljufija 67 74 10,4 64 72 
Požig 4 4 0 3 2 
Druga k. d. zoper premoženje 93 93 0 78 80 
Skupaj  2.436 3.023 24,1 748 927 
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Veliko storilcev se je na izvršitev tovrstnih kaznivih dejanj pripeljalo iz osrednjega območja RS. V 
času storitve so največkrat uporabili zaščitna sredstva in na kraju niso puščali sledi. Običajno so po 
dejanju, skupaj z odvzetimi predmeti, zelo hitro zapustili območje gorenjske. Uporabljali so 
izposojena vozila z ukradenimi registrskimi tablicami. Tatvine vozil srednjega cenovnega razreda 
so največkrat izvršili z namenom, da bi se pridobili uporabni rezervni deli. Neuporabljene dele vozil 
so storilci puščali na zapuščenih mestih (gozdovi, travniki, itd.). 
 
Obravnavali smo skoraj enako število 190 (192) kaznivih dejanj zoper življenje in telo, 1 (2) umor in 
šest poskusov. Vzrok za dokončan umor je bil prepir pri opravljanju gostinske dejavnosti oziroma 
neplačevanje zapitkov. Na področju mladoletniške kriminalitete je bilo stanje, statistično in 
vsebinsko, primerljivo z letom 2005, vendar pa so bili mladoletni storilci bolj nasilni. Izvrševali so 
več kaznivih dejanj, ki so bila povezana s prepovedanimi drogami. Največkrat so bila to kazniva 
dejanja premoženjske kriminalitete, tatvine in velike tatvine.  
 
Število zaznanih KD zoper življenje in telo 
 

skupno št. KD  raziskana KD 
vrsta KD 

2005 2006 % +, - 2005 2006 
Umor  2 1 -50 2 1 
Poskus umora 3 6 100 3 6 
Posebno huda telesna poškodba 0 4 0 0 4 
Huda telesna poškodba 26 23 -11,5 24 18 
Lahka telesna poškodba 133 138 3,8 118 128 
Druga k.d. zoper življenje in telo 28 18 -35,7 28 18 
SKUPAJ 192 190 -1 175 175 

 
V primerjavi z letom 2005, smo obravnavali manj kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, z nižjo 
skupno ugotovljeno premoženjsko škodo. Razlogi za takšno stanje so bili v treh zaključenih 
obsežnih preiskavah v letu 2005. Po strukturi obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete je bil največji porast pri kaznivih dejanjih goljufije. Te so storilci  izvršili na specifičen 
način, tako, da je organizator zbral osebe za formalno izvršitev posla z lažnimi dokumenti (npr. 
najem posojila). Te osebe običajno z vsebino celotnega posla niso bile seznanjene, za sodelovanje 
pa so prejele malenkostno nagrado.  
 
Na področju organizirane kriminalitete smo obravnavali 104 (59) kazniva dejanja. Največji delež so 
predstavljala kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami, in sicer 101, v področje 
organizirane kriminalitete pa sodijo tudi po eno kaznivo dejanje Ponarejanje denarja, Izsiljevanje in 
Nasilništvo. V primerjavi z letom 2005, smo zasegli več prepovedanih drog: heroin, kokain, 
amfetamin, ekstazi, konoplja-bilke, metamfetamin in metadon, kar kaže na trend večje prisotnosti 
sintetičnih drog v okolju. Zmanjšala se je količina zasežene konoplje in smole konoplje. Zaradi 
zaužite prevelike količine prepovedanih drog sta umrli dve osebi (3). 
 
Zasežene prepovedane droge 
 

Vrsta zasežene 
prepovedane droge  2005 2006 Porast/upad 

(v %) 
Heroin (g) 5,8 26,4 354,7 
 (ml) 61,5 1,1 -98,3 
Kokain  (g) 0 127 0 
Amfetamini  (g) 0 74,3 0 
 (ml) 0,5 0 0 
 (tbl) 0 8 0 
Ecstasy  (g) 1,4 0 0 
 (tbl) 0 33 0 
Konoplja – rastlina  (g) 523,4 0 0 
  (kosov) 248 332,4 34 
Konoplja (marihuana)  (g) 6.429,90 2.663,80 -58,6 
Konoplja – smola (hašiš)  (g) 19,7 15,3 -22,4 
Metamfetamini   (g) 0 1,2 0 
 (tbl) 0 10 0 
Metadon  (ml) 67,7 152 124,6 
Benzodiazepini (tbl) 5 0 0 
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Povečalo se je tudi število kaznivih dejanj izsiljevanj, obravnavanih je bilo 18 (13) kaznivih dejanj. 
V vseh primerih je šlo za izterjave dolgov manjše vrednosti. Število kaznivih dejanj se je povečalo 
tudi pri Ponarejanju denarja 105 (68) in Trgovini z ljudmi 1 (0), medtem ko se je pomanjšalo pri 
kaznivih dejanjih povezanih z orožjem 6 (11) in Omogočanju uživanja mamil 44 (46).  
 
 
2. Javni red in mir   

Na celem območju policijske uprave smo obravnavali 3573 (4595) ali 22,24 odstotkov manj kršitev 
predpisov o javnem redu kot v letu 2005. Največ je bilo kršitev Zakona o prekrških zoper javni red 
in mir oziroma novega Zakona o varstvu javnega reda. Teh kršitev je bilo 2622 ali 22,31 odstotkov 
manj kot v letu 2005. Številčno sledijo kršitve Zakona o tujcih, Zakona o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami, Zakona o nadzoru državne meje, Zakona o prijavi prebivališča, Zakon o 
zaščiti živali, Zakona o javnih zbiranjih in druge. Ob lastni obravnavi kršitev smo drugim pristojnim 
prekrškovnim organom poslali 276 (375) predlogov za uvedbo postopka. 
 
Kršitve zakonov javnega reda 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 
Kršitve zakonov o JRM 3460 3530 3710 3375 2622
Kršitve drugih predpisov 1303 1689 1567 1220 951
SKUPAJ 4763 5219 5277 4595 3573

 
 
Obravnavali smo 11 (11) množičnih kršitev javnega reda, v katerih je bilo udeleženih pet ali več 
kršiteljev. Kršitve so bile v gostinskih lokalih in na javnih prireditvah. V vseh primerih so bile naše 
intervencije uspešne in učinkovite.  
 
Kršitev Zakona o orožju je bilo 33 (41). Zaradi nelegalne posesti smo zasegli nekaj kosov hladnega 
orožja in streliva, v obeh primerih manj kot v letu 2005, uspešnejši pa smo bili pri lovskem orožju, 
katerega smo zasegli več. 
 
Preko leta smo sprejeli 790 (180) prijav javnih zbiranj za en dogodek in 171 (84) prijav za dva ali 
več dogodkov. Skupaj je bilo prijavljenih 1582 (662) javnih zbiranj. Na nekaterih so policisti 
neposredno izvajali naloge. Zahtevnejše je bilo zagotavljanje varnosti na turistično-gostinskih 
prireditvah (npr. Kranjska in Blejska noč, Kravji bal, Šuštarska nedelja ipd.) in športnih prireditvah. 
 
Nadzore nad delovanjem zasebnih varnostnih služb smo izvajali v okviru rednega dela. Nadzirali 
smo predvsem pravila nošenja službene izkaznice, uniforme in orožja. Kršitev nismo ugotovili. 
Izvajali smo tudi nadzore nad varnostniki in varnostnimi službami, ki so izvajale naloge na večjih 
javnih prireditvah. Tudi pri teh nismo ugotovili kršitev. Prejeli smo 10 poročil o izvedenih ukrepih 
zasebno varnostnih subjektov. Ugotovili smo, da so varnostniki v vseh primerih svoja pooblastila 
uporabili zakonito in v mejah danih pooblastil. Zaradi uporab pooblastil varnostnikov, osebe v 
postopkih niso bile telesno poškodovane, prav tako pa ni nastala materialna škoda.  
 
V skladu s predpisi in navodili smo v 48 (67) primerih nudili pomoč oziroma asistenco 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. Opravili smo še 9 (9) iskanj pogrešanih oseb in obravnavali 35 (43) 
gorskih nesreč. Skupaj smo obravnavali 969 (917) različnih dogodkov, v katerih je 118 (123) oseb 
izgubilo življenje. 
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Nesreče in drugi dogodki 
 

 2005 2006 
Onesnaženje in ogrožanja okolja  3 9 
Nesreče na vodah 0 1 
Utopitve 1 0 
Gorske nesreče 43 35 
Nesreče na smučiščih* 28 24 
Nesreče v zračnem prostoru 4 8 
Nesreče in izredni dogodki v železniškem prometu 7 9 
Samomori   48 40 
Poskusi samomora  8 23 
Požari 111 120 
Delovne nesreče 78 91 
Iskanje pogrešanih oseb 9 9 

 
 
3. Prometna varnost 

Prometno varnost smo uspeli zadržati na približno enakem nivoju, kot leto prej. Obravnavali smo 
36780 (36231) ali 1,5 odstotka več kršitev cestnoprometnih predpisov in 2096 (2129) ali 2 odstotka 
manj prometnih nesreč kot leta 2005. V njih je bilo skupaj udeleženih 4195 (4330) ali 4 odstotke 
manj oseb kot leta 2005. Umrlo je 18 (20) oseb, hudo telesno poškodovanih je bilo 129 (120), 
lahko telesno poškodovanih pa (841) 817.  
 
Število prometnih nesreč in posledic 
 

PROMETNE NESREČE POSLEDICE LETO 
VSE SMRT TP MŠ MRTVI HTP LTP 

2002 2507 19 601 1887 21 122 664 

2003 2526 15 642 1869 16 134 735 

2004 2717 20 649 2048 25 132 791 

2005 2129 19 636 1474 20 120 817 

2006 2096 15 712 1365 18 129 841 

 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili nepravilna stran oziroma smer vožnje, neprilagojena 
hitrost in nepravilen premik z vozilom. Kljub temu, da je bila večina udeležencev v avtomobilskih 
nesrečah poškodovanih, je v preteklem letu izstopalo več smrtnih žrtev med vozniki motornih koles 
ter poškodbe voznikov motornih koles, kolesarjev in pešcev. Povečanje števila poškodovanih 
šibkejših udeležencev je bilo povezano z ugodnejšimi vremenskimi razmerami. Pri desetih smrtnih 
žrtvah je bil vzrok nesreče neprilagojena hitrost, sedem od šestnajstih povzročiteljev prometnih 
nesreč s smrtnim izidom je vozilo pod vplivom alkohola. Povprečna stopnja alkohola v teh 
prometnih nesrečah je bila izredno visoka in je znašala 1,92 g alkohola na kg krvi. 
 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč 
 

Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani 

Lahko telesno 
poškodovani Vzrok 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Neprilagojena hitrost 6 10 36 39 259 286
Nepravilna stran/smer 11 4 46 45 177 216
Neupoštevanje prednosti 2 1 13 21 163 135
Nepravilno prehitevanje 0 1 6 8 24 23
Nepravilni premiki z vozilom 0 0 7 7 52 55
Neustrezna varnostna razdalja 0 0 1 0 92 66
Nepravilno ravnanje pešcev  1 1 2 2 8 9
Ostalo 0 1 9 7 42 51 
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Izvajali smo nadzor nad vozniki in vozili, za vožnjo katerih so potrebna posebna znanja (avtobusi, 
tovorna vozila, vozila za prevoz otrok in vozila za prevoz nevarnega blaga). Sodelovali smo pri 
zavarovanju 260 izrednih prevozov, pri katerih je širina vozila presegala 5 metrov na avtocestah in 
4 metre na drugih cestah ter v drugih primerih, v katerih je bilo treba na posameznih delih poti 
ustaviti promet. Sodelovali smo tudi pri zavarovanju kolesarskih prireditev.  
 
V prvi četrtini leta so težave povzročale predvsem zimske vozne razmere, v letni turistični sezoni in 
prazničnih obdobjih pa gostota prometa, zaradi katere je na obstoječi cestni infrastrukturi praviloma 
prihajalo do večjih zastojev, zlasti na koncih avtocestnih odsekov in priključkih turističnih cest na 
glavne relacije. V teh primerih smo morali promet tudi fizično urejati.  
 
Frekvenčni podatki o izvedenih represivnih ukrepih so razvidni iz spodnje tabele. 
 
Ukrepi policistov 
 

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

Opozorilo 3876 3769 - 3 
Plačilni nalog 23109 27102 + 15 
Izdaja odločbe v hitrem postopku 4390 1646 - 73 
Obdolžilni predlog 4810 4179 - 13 
Predlog drugemu prekrškovnemu organu 44 27 - 38 
Zahteva za sodno varstvo zaradi izdanega plačilnega naloga 578 673 + 14 
Zahteva za sodno varstvo zaradi odločbe v hitrem postopku 319 102 - 68 

 
 
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 z letom 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  16.291.575 13.870.912 -15 
Meddržavni promet 1.170 4  
Obmejni promet  54.892 51.845 -6 
Skupaj 16.347.637 13.922.761 -15 

 
 
V letu 2006 smo obravnavali 72 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 nelegalne odhode v druge 
evropske države. Sicer pa smo obravnavali 75 odstotkov manj primerov nelegalnih prehodov 
državne meje kot v istem obdobju leta 2005.  
 
 
5. Klici na telefonsko številko 113 

Na številko 113 je Operativno komunikacijski center sprejel 86581 klicev (102188), kar predstavlja 
povprečno 237 klicev dnevno. Med temi klici je bilo 9029 interventnih. Na podlagi interventnih 
klicev so bile na kraje interventnih dogodkov napotene policijske patrulje. Povprečni reakcijski čas 
patrulj za nujne interventne dogodke je bil 13,35 min. 
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6. Izvajanje pooblastil in reševanje pritožb 

V letu 2006 smo zaradi različnih razlogov (npr. kazniva dejanja, preprečitve nadaljevanja prekrškov 
ipd.), pridržali 413 (501) oseb ali 17,56 odstotkov manj kot v enakem obdobju leta 2005. V 248 
primerih smo zoper 266 oseb uporabili 508 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 26 odstotkov. Zoper kršitelje smo 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 nismo 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. 
Obravnavanih je bilo 11 (16) primerov. Ugotavljamo, da so osebe v postopkih vedno bolj 
agresivne.  
 
Na postopke policistov je bilo vloženih 46 (53) pritožb, od teh je bilo pet pritožb utemeljenih 
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« in 
podobno. 
 
 
V poročilu so predstavljeni najpomembnejši podatki za glavna področja policijskega dela. 
Ocenjujemo, da so bile varnostne razmere na območju PU Kranj v letu 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 

 


