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1. ZNAČILNOSTI DELA PP JESENICE V LETU 2020
Značilnosti dela Policijske postaje Jesenice se v letu 2020 niso bistveno razlikovale od okoliščin
delovanja v preteklih let, razen nalog, ki so bile policije dodeljene ob pojavu pandemije COVID19. Na območju Občine Žirovnica se je v letu 2020 zgodilo 27 (27) kaznivih dejanj, kar pomeni,
da se ni spremenilo veliko od leta poprej. Večina teh kaznivih dejanj je s področja premoženjska
kriminalitete (14). Enota je načrtno pristopala k raziskavi in ustrezno konstantno sodelovala s
sorodnimi službami Policijske uprave Kranj, okrožnim državnim tožilstvom in preiskovalnim
oddelkom. Storilci kaznivih dejanj so pogosto tudi iz širše okolice oz. drugih krajev, kar je
zahtevalo sodelovanje z ostalimi enotami. Delo na območju občine Žirovnica ocenjujemo kot
zelo dobro, saj je bilo Izvedeno zelo veliko aktivnosti (različne oblike dela policije) za odkritje
storilcev.
V letu 2020 je bilo stanje na področju vzdrževanja javnega reda in miru ter zagotavljanja
splošne varnosti ljudi in premoženja primerljivo s preteklimi leti, saj večje oz. izstopajoče
problematike ni bilo.
Na področju varnosti cestnega prometa je leto 2020 boljše kot leto 2019, saj samo obravnavali
23 (24) prometnih nesreč, kar je 1 manj kot v letu 2019, nismo imeli prometnih nesreč z hudimi
telesnimi poškodbami, žal pa smo imeli 1 prometno nesrečo s smrtnim izidom (posebne
okoliščine - sum suicidnosti). Splošna ugotovitev za stanje na področju prometne varnosti za
leto 2020 je še vedno zelo dobra.
Med ostalimi okoliščinami moramo omeniti kadrovski primanjkljaj, saj se področja dela policije in
število varnostnih pojavov, ki zahtevajo posredovanje policije, vsako leto povečujejo. Kljub
omenjenemu kadrovskemu primanjkljaju, so bile vse naloge izvršene optimalno, strokovno in
učinkovito.

2. DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH
2.1. Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminafitete
V letu 2020 smo na območju občine Žirovnica obravnavali 27 (27) kaznivih dejanj, in sicer 5
velikih tatvin, 3 tatvine. 1 zatajitev, 3 goljufije, 2 poškodovanji tujih stvari, 1 ponarejanje denarja,
2 uporabi ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva. Preiskanost vseh kaznivih dejanj
za leto 2020 v občini Žirovnica je 51,9 %. Pri pregledu kaznivih dejanj ugotavljamo, da so še
vedno največkrat izvršena kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete - tatvine in
velike tatvine. V letu 2020 smo dva vloma raziskali, trije pa so ostali žal neraziskani. Ostala
kazniva dejanja, ki jih je PP Jesenice obravnavala v letu 2020 na območju Žirovnice so lahke
telesne poškodbe, nasilje v družini, grožnje, odvzem mladoletne osebe in zloraba osebnih
podatkov.

2.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja
Na območju občine Žirovnica sm.o obravnavali 25 kršitev javnega reda in miru po zakonu o
varstvu javnega reda in miru (kršitve na javnem kraju, spori med sosedi, hrup, ipd..) in 21 drugih
prekrškov s področja drugih predpisov, skupaj torej 46. Tu je potrebno dodati, da smo v letu
2020 izvajali naloge s področja preprečevanja nalezljivih bolezni COVID-19.
Navzoči smo bili pri obravnavanju 13 dogodkov, in sicer pri 1 delovni nesreči. 4 drugi dogodki, 1
najden predmet. 3 požari, 4 samomori. Vse dogodke smo obravnavali strokovno in zakonito.

Po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami smo beležili 1 kršitev. Mnenja
smo, da je problematika večja kot to izkazuje stanje, kar bo potrebno v letu 2020 popraviti.
Ugotavljali in nadzirali smo črna prenočišča, kakor tudi delo in zaposlovanje brez ustreznih
dovoljenj. Največ te problematike je še vedno v gradbeništvu in gostinstvu, vendar problematike
na tem področju nismo beležili.

2.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa
Policisti PP Jesenice smo v letu 2020 opravili nekaj poostrenih nadzorov prometa. Nadzirali
smo predvsem problematiko, ki je na podlagi analiz najbolj vplivala na prometno varnost, in
sicer; alkohol, hitrost, vožnja voznikov motornih koles, uporaba varnostnega pasu in ravnanje
šibkejših udeležencev v prometu (pešci, kolesarji). Med temi smo se najbolj osredotočili na
vožnjo pod vplivom alkohola in vožnjo enosiednih motornih vozil. Kljub povečanim aktivnostim
je delež alkoholiziranih voznikov še vedno prevelik.
Na območju občine Žirovnica smo obravnavali 23 prometnih nesreč, od tega štirinajst (14) z
materialno škodo, osem (8) z lažjo telesno poškodbo in žal eno (1) smrtnim izidom. Največ
prometnih nesreč se je zgodilo v juliju in avgustu 2020.

2.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih
Policisti primarno opravljajo delo s področja mejnih zadev in tujcev v notranjosti. Na terenu
zbiramo obvestila o ilegalnih migracijah, opravljamo nadzore na deloviščih in ugotavljamo
kršitve v zvezi z bivanjem tujcev na območju občine Žirovnice. V letu 2020 smo večkrat dnevno
spremljali in kontrolirali redne mednarodne vlake, ki vozijo v R. Avstrijo ali iz nje v R. Slovenijo,
predvsem z namenom izsleditve beguncev. V letu 2020 smo po zakonu o prijavi prebivališča
beležili 1 kršitev, po zakonu o tujcih pa nismo beležili kršitev v občini Žirovnica.

3. DRUGE DEJAVNOSTI
3.1 Preventivna dejavnost
Splošna ugotovitev je, da preventivne akcije Policije dosegajo svoj namen. Preventivne
aktivnosti smo prilagajali tudi trenutnim varnostnim razmeram s ciljem, da varnostne probleme v
kar največji možni meri preprečimo. V razgovorih z lokalnimi predstavniki smo izpostavili
varnostne probleme, na katere lahko vpliva predvsem lokalna skupnost - Sosvet za varnost
občanov ipd.
Veliko pozornosti posvečamo izobraževanju otrok v osnovnih šolah. Ob začetku šolskega leta
se s prvošolčki sprehodimo po varni poti in jih sproti seznanjamo ter opozarjamo na nevarne
dele cest, na varno hojo in prečkanje ceste. Učencem drugih razredov predstavimo delo policije,
opremo in vozila. Za učence petih razredov imamo organizirana predavanja za opravljanje
kolesarskih izpitov, pred novoletnimi prazniki pa učence opozorimo (prav tako s predavanji) na
škodljivost in nevarnost uporabe pirotehničnih izdelkov. V šolskem letu 2019/2020 smo v šoli
izvajali vseslovenski projekt »POLICIST LEON SVETUJE«.

Imamo zelo dobro sodelovanje s SPV-jem, saj smo s skupnimi prizadevanji izvedli tudi
preventivni aktivnosti. Prav tako aktivno sodelujemo s Civilno zaščito Občine Žirovnica. V obeh
institucijah je član vodja policijskega okoliša Zoran Plejo.
Sodelovanje z lokalno skupnostjo je zelo dobro in si takega želimo tudi v bodoče.
S spoštovanjem.
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