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INFORMACIJA
o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Bovec

na obmodju Obdine Bovec v lelu 2017



Visokogorje, reke in ostale naravne danosti omogoddo ezvq turizma, zlasti adrenalinskih
Sportov, od smudanja, jamarstva, padalstva, planinarjenja in drugih Sportov v zraku in na vodi,
kar prinasa mo6no povedano migracijo, zlasti poleti, ko se ltevilo prebivalstva bistveno
pove6a. Takrat se tudi poveda Stevilo razli6nih varnostnih pojavov, od nesrei do kaznivih
dejanj

PolicUska postaja Bovec ne izstopa po Stevilo varnostnih pojavov, so pa obstojedi glede na
razgibanost terena in raznovrstne adrenalinske dejavnosti zelo raznoliki. Tako policisti poleg
splosnih policijskih nalog opravljajo naloge v zvezi prepredevanja 6ezmejne kriminalitete,
opravljajo delo na smudi56ih in v visokogorju, obravnavajo nesre6e z zratnimi plovili, nesrede
v gorah, na rekah in med drugim tudi jamarske nesre6e. potrebno je izpostaviti oddaljenost
teh krajev od vedjih sredi5d, kar pomeni daljse reakcijske 6ase policije kot tudi slu2b za
za56ito in reievanje.

Leto 2017 je zelo te2ko primerjati s prejsnjima letoma, ki sta ju zaznamovali delo z migranti in
stavka policistov. Kljub vsemu podatki za preteklo leto kazejo, da v naii regUi se vedno
2ivimo zelo varno.

odzvali smo se na vse interventne klice in naloge opravili zakonito, strokovno in uspesno.
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ZNAEILNOSTI DELA PoLICIJSKE PoSTAJE BoVEc

Obmo6je Policijske postaje Bovec (PP Bovec) obsega obmodje obcine Bovec in obdine
Kobarid. Na njem zivi na povr5ini 560 km2 okoli 8.000 prebivalcev. To je razgiban
visokogorski svet, prepreden z globokimi dolinami rek So6e, Koritnice, Nadi2e in njihovih
pritokov, kjer se tudi nahaja vedina naselij. Na zahodu ga omejuje drZavna meja z Republiko
Italijo, ki jo zaznamujeta najvisja 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 obdino Tolmin.



PREPRECEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE

V letu 2017 smo na obmodju PP Bovec skupno obravnavali 141 (921) kaznivih dejanj
(vkljudno z obdino Bovec in ob6ino Kobarid) kar predstavlja 53,3 % porast kaznivih dejanj,
celotna PU Nova Gorica pa je obravnavala 2.259 (2.51 'l ). Ve6je je tudi Stevilo kaznivih
dejanj, ki jih je zaznala policija 10 (3). Od tega smo na Okro2no drZavno toiitstvo v Novi
Gorici podali 69 (69) kazenskih ovadb, 30 (30) poro6il v dopolnitev 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).

Na obmoiju Obdine Bovec smo obravnavali 77 (19) kaznivih dejanj, od tega kar 54 kaznivih
dejanj zoper premo2enje, katerih o5kodovanci so bili predvsem gosti - tujci, ki so vozila
parkirali na urejenih parkirisdih. Materialna Skoda znaia 40.900,00 evrov.

Na obmo6ju Obdine Bovec smo obravnavali 4 kazniva dejanja ponarejanja denarja, 3 zoper
Elovekove pravice in svobo6dine- Zoper premo2enje smo na obmoiju Obdine Bovec
obravnavali 35 velikih tatvin (vlomov), 11 tatvin in 6 goljufij, ostala kazniva niso statistiEno
izstopajoda.

Kot posledica kaznivih dejanj ni bilo mrtvih ali hudo telesno poikodovanih oseb- Obravnavali
smo eno kaznivo dejanje zanemarjanje mladoletne osebe in 'l kaznivo dejanje lahke telesne
po5kodbe. Ena oseba je utrpela lahko telesno poSkodbo.

V poletni turisti6ni sezoni smo veliko pozornosti namenili problematiki vlomov v osebna vozila
na parkirnih prostorih in postajalisdih. Z razlidnimi oblikami policuskega dela smo izvajali
kontrole, kjer je prihajalo do vlomov in tatvine iz vozil, pri 6emer pa storilcev vlomov v vozila
nismo izsledili. Ugotavljamo, da storilce od izvrievanja kaznivih dejanj odvradajo osebe, ki so
prisotne na parkiri5dih (obiskovalci, redarji, prodajalci razli6nih artiklov...), saj bi bili v primeru
vloma v vozilo verjetno opaZeni, zaradi 6esar vloma ne izvrSrjo.

V 2017 so policisti PP Bovec obravnavali 144 (120) kriitev predpisov o javnem (PU Nova
gorica skupno 1 .195 (1 .170).

Poveaanje ugotovljenih krsitev gre pripisati predvsem samoiniciativnemu delu policistov, saj
so samo v Obdini Bovec ugotovili 44 (27) prekikov po Zakonu o ohranjanju narave in 31
(22) prekrskov po '18 ilenu ZJRM-1 (6rno kampiranja).

V Obcini Bovec so policisti obravnavali 1 1 1 (85) krsitev javnega reda in miru in sicer smo
napisali 10 odlodb v hitrem postopku, izrekli 6 opozoril in izdali g5 pladilnih nalogov.

Najved kr5itev so policisti ugotovili po Zakonu o varstvu javnem redu in miru in sicer 46
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Podatki v oklepaju so za leto 2016

VZDRZEVANJE JAVNEGA REOA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOSNE VARNOSTI LJUDI IN
PREMOZENJA



prekr6kov, po Zakonu o ohranjanju narave 44, Zakonu o prijavi prebivalisda 6 in Zakonu o

zas6iti 2ivali 5 prekrskov. Poleg navedenega smo po Zakonu o proizvodnji in prometu s

prepovedanimi drogami napisali 4 odlodbe o prekr5kih.

V letu 20'17 smo na obmo6ju obdine Bovec obravnavali 21 (20) dogodkov in nesre6. Od tega

smo obravnavali 3 gorske nesre6e in po 2 delovni nesre6i, iskalni akciji, nesre6i na reki in

nesre6i na smudiSdu.

Preiskavo nesre6, iskalne akcije in preventivne akcije (v okviru na6rta PU Nova Gorica) so v

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

so pri tem uspeSno sodelovali z GRS Bovec in GRS Tolmin. Pri re5evalnih akcijah je

sodeloval tudi helikopter z de2urno ekipo Letalske policijske enote Brnik. To se je izkazalo

kot odlicna resitev, zlasti zaradi hitre in u6inkovite pomoci poskodovanim.

V Obdini Bovec so potekale tradicionalne javne prireditvi na katerih policisti niso zabeleaili

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

Organizatorji so upostevali ukrepe za zagotovitev ustrezne varnostni na prireditvah, zato do

hujiih krSitev javnega reda in miru na prireditvah ni prislo.

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA

Na obmodju PP Bovec je bilo obravnavanih skupno 64 (71) prometnih nesred (celotna PU

Nova Gorica 851 (844), od tega 1 (2) s smrtnim izidom (PU Nova Gorica I (10)), 1a (3a) s
telesnimi poikodbami (PU Nova Gorica 297 (278) in a9 (35) prometnih nesred z materialno

Skodo (PU Nova Gorica 546 (556)).

Na obmodju Obdine Bovec se je zgodilo 46 (48) prometnih nesre6, od tega 0 ('l) s smrtnim

izidom, 9 (23) s telesno poskodbo in 37 (24) z materialno skodo. V prometnih nesredah ni

nobena oseba izgubila Zivljenja (1), 3 (4) osebe so bile hudo telesno poskodovane,T (20)

oseb so bile lahko telesno poSkodovane. Brez poskodb je bilo 63 (48) oseb.

Struktura krsitev se skozi daljse dasovno obdobje bistveno ne spremanja. Kot primarni vzrok

se v prometnih nesredah najve6krat pojavlja predvsem neprilagojena hitrost in nepravilna

smer in stran voinje. Pri cestnoprometnih prekrskih sta najpogostejsi ugotovljeni krsitvi
prekoraditev hitrosti v naselju in neuporaba varnostnega pasu.

Skozi dalj5e obdobje ugotavljamo, da so kot udele2enci prometnih nesred najbolj

izpostavljeni vozniki enoslednih vozil. Vedina poSkodovanih oseb so vozniki enoslednih vozil,

zaradi desar nase aktivnosti usmerjamo predvsem v to strukturo udele2encev v prometu. V
lelu 2017 smo mesedno sodelovali s policisti Postaje prometne policije Nova Gorica in pri

tem izvajali meritve hitrosti z radarjem.

Na obmodju obdine Bovec so policisti ugotovili 316 (210) prekrskov po cestnem prometu in

sicer PP Bovec 285 ('168), PP Tolmin (6 (0) in Postaja prometne policije Nova Gorica 25 (39)

prekrSkov.
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Statistidno izstopajo prekrski zaradi prekoraditve dovoljene hitrost 88 (61), neuporabe
varnostnega pasu 21 ('15), nespoStovanje prepovedi uporabe dolocenih naprav ali opreme
(mobitel....) 45 (3), nepravilne strani/smeri voznje 18 (10), nepravilnosti pri parkiranju 15 (10),
in voZnje pod vplivom alkohola 't0 (10).

Dele2 alkoholiziranih povzroEiteljev prometnih nesredah v letu 2017 zna5a 6,4 (10,5olo), pri

6emer smo v prometnih nesredah s telesnimi po5kodbami ugotovili 2 (4) alkoholizirana
povzroditelja. Skupno smo odredili '1.239 (866) preizkusov alkoholiziranosti, od katerih je bilo
26 (22) pozitivnih. Kljub manj5emu Stevilu alkoholiziranih voznikov pa ugotavljamo, da
povpre6na stopnja alkoholiziranosti pri prometnih nesredah s telesno poskodbo ve6ja in sicer
zna5a kar 2,24 (1,46) g/kg alkohola v krvi, z materialno Skodo pa 1,46 (1,57) g/kg alkohola v
krvi. Problematika z drugih podroiij dela po cestnem prometu (pe5ci, mladi vozniki,
povratniki) ne izstopa v taki meri, da bi bila problematiEna.

Na obmo6ju PP Bovec v letu 2017 nismo beleiili vedjega Stevila prevozov nevarnega blaga.
Opravljali so se le prevozi naftnih derivatov v cisternah. Za obmodje naSe enote so znadilne
ob6asne gostitve prometa, predvsem v letni turistidni sezoni, med tem ko se je v zimski
turisti6ni sezoni zelo zmanjSal promet, predvsem zaradi ne delovanje kaninske Zi6nice.

Zaradi tranzitnega prometa preko Vniida in Predela je prihajalo ve6inoma ob vikendih in
praznikih do obdasnih gostitev prometa na VrSi6 - Bovec in Predel - Bovec.

NADZOR DRZAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH

Na obmodju PP Bovec vedje problematike s tega podroCja nismo bele2ili. Skupaj s policisti
Policijske postaje za izravnalne ukrepe smo izvedli poostren nadzor na delovi5du hotela
Kanin, pri 6emer so policisti ugotovili ved kr5itev in kniiteljem izdali pladilne naloge in osebe
napotili iz Republike Slovenije.

Sodelovanje z italijanskimi varnostnimi organi (Polizia, Carabinieri, Finanzza) poteka, kot vsa
leta, na zelo dobri in profesionalni ravni.

V letu 2017 smo Policisti PP Bovec ugotovili 2 krSitvi Zakona o tujcih in tujcu izdali 2 pladilna
naloga.

Policisti v 2017 niso bele2ili skupin ali posameznikov, ki bi se ukvarjali z ilegalnim
sprovajanjem tujcev iz tretjih drzav. Postopkov v zvezi prosilcev za mednarodno zasdito
nismo izvajali.
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Ker drZavna meja na splosno na celotnem obmodju Policijske postaje Bovec, kot tudi na
obmodju Ob6ine Bovec, poteka ve6inoma po teZko prehodnem visokogorju, se je nadzor
opravljal s helikopterskimi observacijami. Policisti so na prometnicah v smeri driavne meje z
Republiko ltalijo, izvajali kontrolo z namenom odkrivanja ilegalnih prehodov oseb in
6ezmejne kriminalitete, vendar povedane problematike s tega podrodja nismo ugotovili.



V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO

Policisti PP Bovec so izvedli 105 (77) preventivnih aktivnosti. PP Bovec je aKivno sodelovala
pri delu SPVCP Bovec in podala nekaj predlogov za izboljianje prometne varnosti. Prav tako
smo izvedli vse nadrtovane preventivne aktivnosti v zvezi poletne in zimske turisti6ne sezone.

IZVAJANJE POLICIJSKIH POOBLASTIL IN OGROZANJA POLICISTOV

DeZurni PP Bovec je v letu 2017 sprejemal interventne klice ob6anov, ki so neposredno

klicali na PP Bovec. Operativno komunikacilski center Policijske uprave Nova Gorica (OKC)

je bilo za PP Bovec prejel 460 (392) klicev in 510 (458) klicev v nujnih interventnih dogodkov.

Reakcijski 6as se je malenkostno podalj5al in zna5a za vse dogodke 30:40 (30:'12) mm:ss in
za nujne interventne klice pa 22:56 (20:38). Za celotno Policijsko upravo pa znaSa reakcijski

6as za vse interventne klice 20:41 za nujne pa 14:'19 minut.

Daljsi reakcijski das je posledica gostitve interventnih klicev predvsem v 6asu poletne

turistidne sezone, ko sta lahko hkrati dva klica, vedja razgibanost in vedja oddaljenost

patrulje od kraja dogodka. Na povedanje reakcijskega 6asa pa nedvomno vpliva tudi manjse

Stevilo policijskih patrulj.

Policisti PP Bovec so v letu 2017 zoper 2 (3) krSitelja v 2 (3) primerih uporabili I (11) prisilnih

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

predpisi, s poudarkom na varovanju dlovekovih pravic in svoboscin.

V 2017 PP Bovec ni prejela nobene pritozbe na postopek

UGOTOVITVE

lz podatkov za lelo 2017 ugotavljamo, da so varnostne razmere na obmodju Ob6ine Bovec v

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

kot zgledno.

Damjan Zagar
komandir policijske postaje

visji policijski i r lll
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