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ZNAEILNOSTI DELA POLICIJSKE POSTAJE BOVEC

Obmodje Policijske postaje Bovec (PP Bovec) obsega obmodje obdine Bovec in ob6ine

Kobarid. Na njem 2ivi na povr5ini 560 km2 okoli 8.000 prebivalcev. To je razgiban

visokogorski svet, prepreden z globokimi dolinami rek Sode, Koritnice, Nadiie in njihovih

pritokov, kjer se tudi nahaja vedina naselij. Na zahodu ga omejuje drZavna meja z Republiko

Italijo, ki jo zaznamu,jeta najvi5ja vrhova Mangart (2679 m) in Visoki Kanin (2585 m). Na

severu in vzhodu poteka meja z obdinama Kranjska Gora in Radovljica, ki se vzpne vse do

najviSjega slovenskega vrha Triglava (2864 m), medtem, ko je na.jugu meja z obcino Tolmin.

Visokogorje, reke in ostale naravne danosti omogoEajo razvoj turizma, zlasti t.im.

adrenalinskih Sportov, od smudanja, jamarstva, padalstva, planinarjenja in drugih Sportov v

zraku in na vodi, kar prinasa modno poveiano migracijo, zlasti poleti, ko se Stevilo

prebivalstva bistveno poveda. Takrat se tudi poveca Stevilo raznih varnostnih pojavov, od

nesre6 do kaznivih dejanj.

Policijska postaja Bovec ne izstopa po Stevilo varnostnih pojavov, so pa obstoje6i glede na

razgibanost terena in raznovrstne adrenalinske dejavnosti zelo raznoliki. Tako policisti poleg

splo5nih policijskih nalog opravljajo naloge v zvezi prepre6evanja 6ezmejne kriminalitete,

opravljajo delo na smudi56ih in v visokogorju, obravnavajo nesrede z zrainimi plovili, nesrede

v gorah in na rekah in med drugim tudi jamarske nesre6e. Pri tem je potrebno izpostaviti

oddaljenost teh krajev od ve6jih sredi5d, kar pomeni daljSe reakcijske 6ase policije kot tudi

slu2b za zaidito in reSevanje.

Kljub vsemu (racionalizaciji (tako v okviru materialnih kot tudi kadrovskih resursov),

migrantski problematiki v Sloveniji, stavki v policiji) na PP Bovec ugotavljamo, da smo vse

temeljne cilje dosegli in s tem zagotovili varno okolje, ki je predpogo.j za kakovostno Zivljenje

in delo ljudi v lokalni skupnosti. Odzvali smo se na vse interventne klice in naloge opravili

zakonito, strokovno in uspesno.
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Policisti PP Bovec so sodelovali pri obvladovanju migrantskega toka dez Slovenijo. Pomod

smo nudili PU Novo mesto, PU Maribor in Centru za tujce v Postojni . Zaradi odsotnosti

policistov se je naloge izvajalo v zmanjSanem obsegu. Na delo v zadetku leta 20 16 je

bistveno vplivala stavka policistov, ki pa so kljub stavki izvajali nujne interventne naloge.



PREPREEEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIi'INALITETE

V letu 20'15 smo na obmodju PP Bovec skupno obravnavali 92 (1011) kaznivih dejanj

(vklju6no z obdino Bovec in ob6ino Kobarid). Od tega smo na Okro2no dr2avno to2ilstvo v

Novi Gorici podali 69 (69) kazenskih ovadb, 30 (30) porodil v dopolnilev kazenskih ovadb, 16

(16) porodi, ko ni bilo podlage za kazenski pregon in 23 (29) kazenskih ovadb v skraj5anem

postopku. Skupno smo najved obravnavali kaznivih dejanj zoper premoienje 63 (67).

Skupno smo obravnavali 63 (76) ali za 6 o/o manj kaznivih dejanj zoper premozenje pri

demer je bil boljsi dele2 preiskanih kaznivih dejanj saj smo preiskali 15 (14) ali 23,8ok

(20,9o/o) kaznivih dejanj zoper premoZenje. Med kaznivimi dejanji zoper premo2enje

tradicionalno izstopajo tatvine 50 (57), sledijo poikodovanje tuje stvari 8 (3) in Sele nato

zatajilve 2 (4).

Kot posledica kaznivih dejanj ni bilo mrtvih ali hudo telesno poskodovanih oseb. Dve (3)

osebi sta utrpeli lahke telesne po5kodbe. S kaznivimi dejanji je bila povzrodena materialna

Skoda v viSini 78,25 (90,56). (Skoda v 1.000 EUR).

Na obmo6ju Obdine Bovec smo v 2016 obravnavali 19 velikih tatvin, I tawin, 2 poSkodovanji

tuje stvari, 2 ponarejanji denarja in po 1 goljufijo in odvzem motornega vozila.

V poletni turistidni sezoni smo problematiki vlomov v osebna vozila na parkirnih prostorih in

postajaliidih posvetili veliko pozornost. Z razlidnimi oblikami policijskega dela izvajali

kontrole.

S podrodja kaznivih dejanj zoper Zakonsko zvezo, dru2ino in otroke smo v ob6ini Bovec

podali 3 (2) kazenski ovadbi in izrekli 1 prepoved pribli2evanja dolodenemu kraju oziroma

osebi na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije.

Na podro6ju prekrSkov, ki zajemajo elemente nasilja in drzno vedenje zoper zakonca ali

dru2inskega 6lana v 2016 na obmodju obdine Bovec nismo obravnavali.

Na podro6ju prepovedanih drog smo v 2015 na obmodju obdine Bovec v zvezi kaznivih

dejanj Neupravi6ena proazvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi

v Sportu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, skupno zasegli 1.8'18,8

gramov prepovedane droge konoplje - marihuana, 0,3 gramov amfetaminov, 2,0 gramov
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Podatki v oklepaju so za leto 2015



Ekstazija in 0,3 grame Heroina. Zoper 2 (4) osebi smo na Okro2no dr2avno to2ilstvo v Novi

Gorici, podali kazenski ovadbi v zvezi kaznivih dejanj s podrodja prepovedanih drog.

Na podrodju prekrSkov smo v 2015 v ob6ini Bovec zoper 5 (2) osebo uvedli hitri postopek z

izdajo odlodbe po dolodilih Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

VZDRZEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOSNE VARNOSTI LJUDI IN

PREMOZENJA

V 2016 so policisti PP Bovec obravnavali 107 (99) krSitev predpisov o javnem. Povedanje

ugotovljenih kriitev gre pripisati predvsem samoiniciativnemu delu policistov na podrodju

ugotavl.janja kr5itev vo2enj v naravnem okolju 29 (18) in drnega kampiranja 23 (17).

V Obdini Bovec smo v 2016 obravnavali 69 (74) krsitev s podrodja javnega reda in miru.

Najved krsitev 29 (35) jih je bilo po Zakonu o varstvu javnega reda in miru, od tega 17 (12 )

kr6itev zaradi drnega kampiranja, ved kot polovica kr5iteljev je bila tujcev. Obravnavanih je

bilo 21 (10) krsitve po Zakonu o ohranjanju narave (voznja z vozili v naravnem okolju).

KrSitve ostale pozitivne zakonodaje so razprSene po razli6nih predpisih.

V letu 2016 smo na obmodju obdine Bovec obravnavali 18 (18) dogodkov in nesre6. Od tega

smo obravnavali 2 nesredi na reki Sodi, obravnavali 3 nenadne smrti,2 po2ara,2 nesredi z

zradnimi plovili, 1 delovno nesredo in 2 gorski nesredi. Poleg navedenega smo v 2 primerih

za izsleditev pogre5anih oseb sklicali 2 iskalni akciji.

Preiskavo nesred, iskalne akciie in preventivne akcije (v okviru nadrta PU Nova Gorica) so v

visokogorju izvajali pripadniki Posebne policijske enote - Gorska enota PU Nova Gorica , ki

so pri tem uspe5no sodelovali z GRS Bovec in GRS Tolmin. Pri re6evalnih akcijah je

sodeloval tudi helikopter z deZurno ekipo Letalske policijske enote Brnik. To se.je izkazalo

kot odli6na resitev, zlasti zaradi hitre in udinkovite pomodi poSkodovanim.

V letu 2016 so policisti PP Bovec bili napoteni na 36 (48) intervencij na javnih in zasebnih

prostorih, nudili 2 (1) pomodi (asistenci - Zdravstvena ustanova) in 8 krat (3) sodelovali pri

varovanju javnih zbiranj, z organizatorji pa smo se v teh dveh primerih dogovorili o pladilu

nudenja pomodi pri varovanju.
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V Obdini Bovec so potekale tradicionalne javne prireditui na katerih policisti niso zabeleaili

ve6jih kr5itev javnega reda in miru. Vse javne prireditve so potekale po programih,

organizatorji so upo5tevali ukrepe in naloge, ki so jim bile dolodene v odlodbah. Do vedjih

krsitev javnega reda na prireditvah ni prislo.

Zaradi krSitev drugih predpisov, ki niso v pristojnosti policije in so jih policisti ugotovili pri

svojem delu, smo v letu 2016 podali predlog drugemu prekrikovnemu organu in sicer smo v

obdini Bovec v zarcdi kr5itev predpisov o prepredevanju dela in zaposlovanja na 6rno podali

3 predloge drugemu prekrSkovnemu organu za 8 oseb, 1 predlog po Zakonu o divjadi in

lovstvu zoper 2 osebi, po Zakonu o sladkovodnem ribistvu zoper 2 osebi in 1 predlog

drugemu prekrSkovnemu organu po Zakonu o gostinstvu.

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA

Naloge na tem podrodju smo izvajali naloge v skladu z nadrtom dela za leto 2016, priporodili

za delo Generalne policijske uprave in Policijske uprave Nova Gorica ter na podlagi analiz

problematike s tega podro6ja dela.

Na obmoiju PP Bovec se je v letu 2016 zmanjialo Stevilo prometnih nesred. Policisti so tako

obravnavali skupno 71 (78) prometnih nesred.

Na obmodju obdine Bovec smo obravnavali 45 (44) prometnih nesre6, od tega 'l (4)

prometno nesredo s smrtnim izidom, 19 (24) prometnih nesrec s telesnimi poikodbami.

V zvezi omenjene problematike smo 2e pred poletno turistidno sezono, kakor tudi med

poletno turistidno sezono, predvideli ved kraj5ih poostrenih nadzorov po hitrosti s poudarkom

na prekoraditve hitrosti, predvsem voznikom motornih koles. Nadzore hitrosti smo izvajali z
laserskim merilnikom hitrosti in mobilnim radarjem (Multaradar C), na relacijah, kjer smo v
preteklosti belezili prometne nesrede katerih temeljni vzrok je bila neprilagojena hitrost, kot

tudi na predlog ob6ana na obvoznici mimo letali56a.

struktura krsitev se skozi daljse dasovno obdobje bistveno ne spreminja. Kot primarni vzrok

se v prometnih nesredah pojavlja tako stran in smer voZnje in neprilagojena hitrost.

Policisti PP Bovec so na obmodju PP Bovec skupno ugotovili 348 prekrskov od tega 303 po

Zakonu o pravilih cestnega prometa, 8 po zakonu o voznikih, 26 po zakonu o motornih

vozilih, 5 po Zakonu o cestah.
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Na obmo6ju Obdine Bovec smo pri nadzoru cestnega prometa ugotovili 75 (166) kr5itev

cestno prometnih predpisov, od tega najved 214 (74) kniitev zaradi prekoradene hitrosti in I
(19) krsitev zaradi neuporabe varnostnega pasu. Pri 6 (9) osebah so policisti ugotovili

prisotnost prekomerno prisotnost alkohola.

Zaradi vedje koncentracije alkohola smo zoper 3 (6) voznike podali obdolZili predlog na

sodiSde za prekrike s predlogom za odvzem vozniSkega dovoljenja in dvema voznikoma

zasegli vozilo, ker ni izpolnjeval pogojev za vo2njo motorneg a vozila.

Na obmodju PP Bovec v letu 2015 nismo bele2ili vedjega Stevila prevozov nevarnega blaga.

Opravljali so se le prevozi naftnih derivatov v cisternah. Za obmo6je na5e enote so znadilne

ob6asne gostitve prometa, predvsem v letni turistidni sezoni, med tem ko se je v zimski

turistidni sezoni zelo zmanjsal promet, predvsem zaradi ne delovanje kaninske 2i6nice.

Zaradi tranzitnega prometa preko Vr5ida in Predela je prihajalo ve6inoma ob vikendih in

praznikih do ob6asnih gostitev prometa na odsekih Ry 206 VrSi6 - Bovec in R/203 Predel -
Bovec.

Problematika z drugih podrodij (peSci, mladi vozniki, povratniki) ne izstopa v taki meri, da bi

bila problemati6na.

NADZOR ORZAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJGIH

Na obmodju PP Bovec vedje problematike s tega podro6ja nismo bele2ili. V letu 2016 je bilo

na obmoeju obdine Bovec ved skupin delavcev iz drugih drZav, predvsem iz biv5ih republik

skupne dr2ave SFRJ, ki so opravljali gradbena dela. V zvezi tega smo skupaj s policisti

Policijske postaje za izravnalne ukrepe izvedli poostren nadzor na delovi56u hotela Kanin, pri

demer so policisti ugotovili ve6 kr5itev in kr5iteljem izdali pladilne naloge in osebe napotili iz

Republike Slovenije.

Ker drZavna meja na sploSno na celotnem obmodju Policijske postaje Bovec, kot tudi na

obmodju Obdine Bovec, poteka vedinoma po teiko prehodnem visokogorju, se je tam

nadzor opravljal s helikopterskimi observacijami. Zaradi povedane migrantske problematike,

so policisti na prometnicah v smeri drZavne meje z Republiko ltalijo, izvajali kontrolo z

namenom odkrivanja ilegalnih prehodov oseb in dezmejne kriminalitete, vendar

problematike s tega podrodja nismo bele2ili.
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Sodelovanje z italijanskimi varnostnimi organi (Polizia, Carabinieri, Finanzza) poteka, kot vsa

leta, na zelo dobri in profesionalni ravni.

V letu 20'16 smo ugotovili 1 krSitev Zakona o tujcih in tujcu izdali odlodbo o prostovoljni

vrnitvi.

Policisti v 2016 niso beleiili skupin ali posameznikov, ki bi se ukvarjali z ilegalnim

sprovajanjem tujcev iz tretjih dr2av. Postopkov v zvezi prosilcev za mednarodno zaSdito

nismo izvajali.

V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO

Policisti PP Bovec so preventivne naloge izvajala na podlagi letnega nadrta dela enote in pri

tem skupno izvedla 77 (106) preventivnih dejavnosti, od tega 39 preventivnih aktivnosti v

Obdini Bovec, najved aktivnosti je bilo izvedenih prav na Osnovni Soli Bovec. pp Bovec je

aktivno sodelovala pri delu SPVCP Bovec in Kobarid. Prav tako smo izvedli vse nadrtovane

preventivne aklivnosti v zvezi poletne in zimske turistidne sezone, tako smo na obmodju

Trente izvedli Moto todko za voznike motornih koles.

Vodja policijskega okolisa PP Bovec je v sodelovanju z nadzorniki Triglavskega narodnega

parka in planinskimi drustvi nadaljeval s preventivnim projektom s podrodja splosnih

policijskih nalog - varnost v gorah.

IZVAJANJE POLICIJSKIH POOBLASTIL IN OGROZANJA POLICISTOV

Operativno-komunikacljski center PolicUske uprave nova Gorica (OKC pU Nova Gorica) je na

interventno Stevilko 113 za obmo6je celotne PP Bovec prejet 392 (454) klicev, povpreden

reakcijski das je bil 30:'l2 minut (26:00).

Policisti PP Bovec so v letu 2016 zoper 3 (2) krsitetje v 3 (2) primerih uporabili 1i (3) prisilna

sredstva. Vsa uporabljena prisilna sredstva so policisti uporabili v skladu zakoni in drugimi

predpisi, s poudarkom na varovanju dlovekovih pravic in svoboidin.

RESEVANJE PR|ToZB

v 2016 je PP Bovec prejela 2 (1) prito2bi na poslopek policistov in sicer ena iz delovnega
podro6ja kriminalitete, druga pa iz podro6ja cestnega prometa. obe pritozbi sta bili zakljudeni
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brez obravnave (bilo ugotovljeno, da ne gre za priloZbe zoper delo policistov).

UGOTOVITVE

lz podatkov za leto 2016 ugotavljamo, da so varnostne tazmete na obmo6ju Obcine Bovec so

v okviru pridakovanj in stabilne. Sodelovanje z vsemi subjeKi poteka dobro in ga ocenjujemo

kot zgledno.

Damjan Zagar

komandir policijske postaje

vi5,ii policijski in5pektor lll

Vro6iti

Naslovu - ep
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