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ZNA�ILNOSTI  DELA POLICIJSKE POSTAJE TOLMIN  V LETU 2009 

               
Policijska postaja Tolmin oziroma njeno obmo�je, ki ga pokriva, prav gotovo spada v ve�ja 
obmo�ja v Sloveniji saj meri 382 km2.  Obmo�je sestavlja razgiban visokogorski svet Julijskih 
Alp v katerega so vpete globoke doline reke So�e, Tolminke in Idrijce in njihovih pritokov. 
Visokogorski svet doseže s tolminskim Kukom 2085 m nadmorske višine. Tolmin je kot 
najve�je naselje in upravno središ�e Gornjega Poso�ja in leži na najširšem delu tolminske 
kotline. Samo mesto je lepo in prebivalci prijazni. Za živahen utrip mesta in prijetno vzdušje je 
ravno dovolj prebivalcev. Trgovine, lokali, poletne terase, muzej, knjižnica z bogato tradicijo in 
športna infrastruktura, vse to omogo�a, da se tako prebivalci, kakor tudi turisti, ki jih je iz leta 
v leto ve� na obmo�ju, dobro po�utijo. Prav dobro po�utje je tisto, ki sorazmerno pozitivno 
vpliva na ljudi tako, da so manj zavzeti za deviantna dejanja.  
 
Na obmo�ju PP Tolmin je 22 krajevnih skupnosti v katerih živi 12.197 ljudi, naseljenih v 71 
naseljih. V 837 gospodarskih in negospodarskih organizacijah je zaposlenih  okoli 5.000 
oseb. 
 
Osnovno vodilo policistov policijske postaje Tolmin pri opravljanju policijskih nalog je servis in 
poslanstvo s katerim na vsakem koraku pomaga ljudem in skrbi za njihovo varnost in varnost 
premoženja ob spoštovanju temeljnih vrednot, ki se kažejo v zakonitem in strokovnem delu, 
spoštovanja �lovekovih pravic in svoboš�in. 
Policijska postaja Tolmin je svoje aktivnosti usmerjala v zagotavljanje ugodnih varnostnih 
razmer, upoštevajo� delovno in programsko usmeritev, priporo�ila in napotila GPU ter PU 
Nova Gorica, kot tudi k nalogam, ki so jih v skladu s pozitivno zakonodajo in pooblastili 
policije narekovale trenutne varnostne razmere in ocena stanja varnosti. 
 
Posebnih nalog in zna�ilnosti delovanja PP, ki bi po delu in posebnih ukrepih izstopale od 
preteklih let, v letu 2009 ni bilo. Policisti smo delovali v zadovoljivih razmerah in se še naprej 
sre�evali z omejitvami pri materialno tehni�nih zadevah. Druga ve�ja okoliš�ina, ki je bistveno 
vplivala na delo Policijske postaje, je kadrovske narave in se nanaša na ve�jo odsotnosti 
policistov, tako planirane, zlasti pa ne planirane. Zaradi tega je bilo nujno potrebno delo 
organizirati tako, da  smo spoštovali prioritete posameznih nalog in opravil. V tej zvezi je 
veliko nalog bilo opravljenih interventno. 
 
Ko celovito ocenjujemo varnostne razmere v letu 2009 na obmo�ju PP Tolmin, lahko 
ugotovimo, da je ta ocena kljub vsemu dobra. Kaznivih dejanj z posebej hudimi posledicami ni 
bilo. Hujših kaznivih dejanj nismo beležili. Število kaznivih dejanj je približno enako kot v letu 
2008, stanje ni zaskrbljujo�e. Tako je policijska postaja v letu 2009 obravnavala skupaj 143  
(144) kaznivih dejanj . 
 
Na podro�ju splošnih policijskih nalog beležimo pove�ano število kršitev  268 (251) ali za 
6,8% ve� kršitev. Hujših in masovnejših  oblik kršitev zaradi katerih bi bila vznemirjena širša 
javnost, nismo beležili. 
 
Na podro�ju varnosti v cestnem prometu je bilo vseh izvedenih represivnih ukrepov za 26,6 % 
ve� kot v letu 2008, kar se je tudi v pozitivnem smislu odražalo na stanju prometne varnosti. V 
letu 2009 zaradi  posledic v prometnih nesre�ah ni umrla nobena oseba, prav tako tudi v letu 
poprej 2008, slabše je stanje le glede prometnih nesre� s telesno poškodovanimi za 33,3 %.    
Sicer pa je v upadu tudi skupno število vseh prometnih nesre� za 7,4 % manj, kar je pozitiven 
trend in ga bo v prihodnje težje obdržati na tem oz. po možnosti še boljšem nivoju v primerjavi 
s stanjem na regionalnem oz. državnem nivoju.  
 
Na podro�ju nalog povezanih z globinskim varovanjem državne meje in problematike 
prebivanja tujcev v Sloveniji, je stanje na obmo�ju policijske postaje dokaj ugodno. V letu 
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2009 smo beležili 16 (20) kršitev Zakona o prijavi prebivališ�a ali za 20,0% manj kršitev. 
Policijska postaja naloge že operativno dobro opravlja tako, da ima v vsakem trenutku 
pregled nad to problematiko na terenu. 
 
Z opravljenim delom in doseženimi rezultati smo lahko zadovoljni. Dosežen nivo varnosti pa 
je zahtevna obveza za delo v prihodnjem letu. 
 
Ocenjujemo, da smo policisti PP Tolmin strokovno dovolj sposobni obvladovati varnostne 
razmere in državljanom zagotavljati dostojen nivo varnosti. 
 
 
DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODRO�JIH 

            
TEMELJNE DEJAVNOSTI 

 
PREPRE�EVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE  

 
Splošne zna�ilnosti: 
 
V letu 2009 je PP Tolmin v primerjavi z enakimi obdobjem leta 2009 obravnavala 143 (144) 
kaznivih dejanj ali skupaj 1 manj. Državnemu tožilstvu smo poslali 147 (143) kazenskih 
ovadb, 47 (49) poro�il v dopolnitev kazenske ovadbe in 61 (89) poro�il o dejanjih brez pravne 
podlage za pregon . Na podlagi ocene PP Tolmin so storilci s kaznivimi dejanji povzro�ili za 
140.100,00 € (94.228,59) € materialne škode.  
V  letu 2009 so policisti PP Tolmin od skupnega števila 143 (147) kaznivih dejanj preiskali 64 
(65) kaznivih dejanj ali 44,8% (45,1%). Navedeno število preiskanih KD presega tako 
regijsko kot tudi slovensko povpre�je in ga bo v bodo�e potrebno obdržati, oziroma pove�ati. 
 
Splošna kriminaliteta: 
 
Delež preiskanih kaznivih dejanj je sicer nekoliko ve�ji tako, da znaša preiskanost splošne 
kriminalitete 45,27% (42,96%). Prevladujejo kazniva dejanja zoper premoženje in sicer 110 
(95) ali za 24,0% porast teh kaznivih dejanj. Prevladujejo tatvine 27 (41) in velike tatvine 45 
(31) ter poškodovanja tuje stvari 19 (14) in goljufije 2(2). Delež teh kaznivih dejanj je tudi v 
celoti gledano najmanj preiskan 31,82% (24,21%). Kazniva dejanja manjše tatvine in 
poškodovanja tujih stvari ne predstavljajo posebnih vrednosti in so zanemarljiva vendar 
ravno tako pomembna za posameznega oškodovanca. Upoštevajo� navedeno dejstvo, je 
bilo s strani policistov tudi v ta delež nepreiskanih kaznivih dejanj vloženo veliko truda v cilju 
preiskanosti. 
 
Družinsko nasilje, mladoletne žrtve in osumljenci kaznivih dejanj: 
 
Kaznivih dejanj  katerih storitev so bili v letu 2009 osumljeni mladoletniki je policijska postaja 
Tolmin obravnavala 3 (15). Delež teh kaznivih dejanj se je zmanjšal za 80%. V  vseh  
primerih gre za kazniva dejanja zoper premoženje (3). Sama kazniva dejanja so milejše 
oblike in ne predstavljajo posebne problematike. Vsa kazniva dejanja so bila preiskana.  
Obravnavali smo tudi 18 (12) kaznivih dejanj z elementi nasilja v družini, vsa kazniva dejanja 
so preiskana in so bile podane kazenske ovadbe, v vseh primerih se je sodelovalo s 
strokovnimi službami CSD Tolmin. 
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Gospodarska kriminaliteta: 
 
V  letu 2009 je PP Tolmin obravnavala 8(4) kazniva dejanja gospodarske kriminalitete. V 
navedenih primeru gre za kazniva dejanja poslovne goljufije. Kazniva dejanja smo v 87,50% 
(75,0%)  uspešno preiskali in zoper osumljence podali kazenske ovadbe okrožnemu 
državnemu tožilstvu. 
 
Organizirana kriminaliteta 
 
Kaznivo dejanje s podro�ja organizirane kriminalitete smo obravnavali 1 (1) in je uspešno 
preiskano.  
 
Druge oblike kriminalitete 
 
S podro�ja prepovedanih drog smo obravnavali 1 (1) kaznivo dejanje. Kaznivih dejanj 
ra�unalniške kriminalitete  nismo obravnavali, od drugih oblik kriminalitete pa smo 
obravnavali 15 (16) kaznivih dejanj in sicer 1 (1) Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali 
eksploziva, 5 (5) kaznivih dejanj Ponarejanja denarja. 
  
 
VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 

PREMOŽENJA                               

 
Splošne zna�ilnosti 
 
Na tem podro�ju dela lahko z gotovostjo trdimo, da smo z dobrim sodelovanjem zunanje 
javnosti, pravo�asnim pridobivanjem operativnih informacij ter dobrim na�rtovanjem in 
organiziranostjo dela policijske postaje prispevali bistveni delež k razmeroma ugodnemu 
stanju na podro�ju javnega reda in mira ter zagotavljanju splošne varnosti ljudi in 
premoženja. Posebna pozornost je bila namenjena varovanju �lovekovih pravic in svoboš�in 
pri odvzemih prostosti, zagotavljanju ustrezne ravni varnosti na javnih shodih in prireditvah 
ter obravnavanju kršitev, povezanih z nasiljem v družini. Pri tako imenovanih družinskih 
nasiljih smo še posebej dosledno obravnavali vsak primer posebej in se tej problematiki 
kompleksno posve�ali. Na tem podro�ju dela je sorazmerno veliko kršitev v zasebnih 
prostorih tako, da se nam je stanje, kljub v uvodu navedenim aktivnostim, slabšalo. Stanje je 
zelo pogojeno s socialnimi in drugimi razmerami, ki v nekaterih družinah in skupnostih 
vladajo na obmo�ju. Upoštevajo� navedeno dejstvo policija kot represivni organ bistveno ne 
more vplivati na zmanjševanja družinskega nasilja povezanih s kršitvami javnega reda in 
mira v zasebnih prostorih. 
 
Kršitve predpisov o javnem redu 
 
Policisti PP Tolmin so v letu 2009 obravnavali 268 (251) kršitev predpisov o javnem redu ali 
6,8% ve� kot v preteklem letu. Kršitev samega zakona o prekrških zoper javni red in mir je 
bilo 207 (192) ali 7,8% ve�, kršitev drugih predpisov, ki spadajo v podro�je javnega reda in 
mira pa 61 (59).  Med kršitvami ostalih predpisov s podro�ja javnega reda so bile  6 (2) 
kršitev po Zakonu o tujcih, 5  (2) kršitvi po zakonu o omejevanju porabe alkohola, 16 (20) 
kršitev po Zakonu o prijavi prebivališ�a, 9 (10) kršitev po Zakonu o zaš�iti živali, 1 (1) kršitev 
po Zakonu o osebni izkaznici, 13 (10) kršitev po Zakonu o javnih zbiranjih, in 6 (9) kršitev po 
Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. 
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Protestni shodi, javni shodi in javne prireditve: 
 
Množi�ne kršitve javnega reda, v katerih je bilo udeleženih pet ali ve� kršiteljev nismo 
obravnavali (0), prav tako ne z udeležbo štirih kršiteljev (0) ali treh kršiteljev lani 0. Z 
udeležbo dveh kršiteljev pa smo obravnavali 6 (4) kršitve. Kršitev Zakona o javnih zbiranjih 
smo obravnavali 13 (10), izre�ena so bile 3 (1) globe in izre�enih 10 (9) opozoril, zaradi 
prepozne prijave manjših prireditev.  
 
Na športnih prireditvah smo obravnavali 1 kršitev. Zelo dobro smo sodelovali z 
organizatorjem nogometnih tekem v malem nogometu v Tolminu. Na drugih ve�jih športnih 
prireditvah pa ni bilo pri�akovati kršitev �eprav smo sodelovali z organizatorji. 
 
Drugo: 
 
V letu  2009 Policijska postaja Tolmin ni obravnavala (0) kršitev dolo�il Zakona o orožju.  
 
Na obmo�ju PP Tolmin ni registriranih samostojnih subjektov za zasebno varovanje in 
detektivsko dejavnost. Zasebno varovanje ve�jih javnih zbiranj in v diskoteki Bugatti v 
Tolminu, ko ta obratuje, je opravljala zasebna  varnostna služba BBR Security iz Ljubljane. 
Nadzore nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju (ZZASV) so policisti opravljali v  
štirih (4) poostrenih nadzorih in ob  rednem delu. Pri posebej organiziranih nadzorih niso bile 
ugotovljene ( 0) kršitve. Varnostniki varnostnega subjekta, ki z ustreznimi kvalifikacijami, 
opravljajo naloge varovanja v diskoteki Bugatti, so pri svojem delu  v 6 (4) primerih uporabili 
fizi�no silo pri vzpostavitvi reda in mira v diskoteki in kršitelje izro�ali neposredno policistom. 
Policijo so v predpisanem �asu obvestili. V nobenem primeru njihova uporaba sile ni bila 
okvalificirana kot prekora�itev pooblastil. 
 
Na podlagi 49. �lena Zakona o zdravstveni dejavnosti in v skladu z dolo�ili 109. �lena Pravil 
policije oziroma Zakona o duševnem zdravju ter Pravilnika o na�inu sodelovanja med 
zdravstvenim osebjem in reševalno službo ter policijo,so policisti PP Tolmin v 7 (4) primeru 
zagotovili pomo� zdravstveni ustanovi. 
 
Policisti PP Tolmin so odredili 9 (19) pridržanj po Zakonu o prekrških, 1 (0) pridržanj po 
Zakonu o policiji, 28 (13), pridržanj zaradi vožnje pod vplivom alkohola – 238.b �len ZVCP-
1E, opravili 9 (13) privedb na podlagi odredbe za privedbo. Prav tako je bilo opravljenih 
skupaj 243 (264) intervencij. 
  
V  letu 2009 smo izrekli  5 (2) ukrepa  v skladu z dolo�ili 1. odstavka 39/A �lena zakona o 
policiji Prepovedi približevanja dolo�enemu kraju oziroma osebi. Dejstva kažejo, da bo 
policija v bodo�e dolo�ila tega predpisa morala uporabiti pogosteje in tudi na takšen na�in 
zagotoviti ve�jo varnost žrtvam pri njihovi neposredni ali posredni ogroženosti. 
 
Policisti PP Tolmin so v letu  2009 obravnavali tudi številne nesre�e in druge dogodke, ki so 
prikazani v prilogi. 
 
 
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

 
Splošne zna�ilnosti: 
 
V letu 2009 smo na�rtovane naloge iz letnega na�rta dela PP Tolmin na podro�ju 
zagotavljanja varnosti cestnega prometa v veliki meri dobro izpolnili.  Doseganje ciljev iz 
usmeritev in strokovnih priporo�il za delo na podro�ju zagotavljanja varnosti cestnega 
prometa smo v celoti dosegli v zvezi s prometnimi nesre�ami z najhujšimi posledicami – 
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umrlimi udeleženci, ki jih že zadnjih tri leta nismo obravnavali, razen po telesno 
poškodovanih, ki so v porastu za 33,3 % in je v celoti dober rezultat, na ostalih podro�jih pa 
bomo morali naše cilje v prihodnje še nekoliko izboljšati. 
 
Pri izvajanju preventivnih in represivnih ukrepov smo dali ve�ji poudarek tudi izstopajo�i 
problematiki mirujo�ega prometa v mestu Tolmin in Most na So�i v sodelovanju z ob�inskim 
redarjem, kakor tudi agresivnim kršiteljem, problematiki uporabe mobitelov med vožnjo in 
neupoštevanju rde�e lu�i na svetlobnih prometnih znakih in nadzoru in urejanju prometa ob 
prometnih konicah ter v �asu poletne turisti�ne sezone na t.i. Soški cesti in Keltiki. 
Stanje prometne varnosti na obmo�ju PP Tolmin je bilo v letu 2009, dobro, predvsem kot že 
zgoraj omenjeno po prometnih nesre�ah z najhujšimi posledicami, torej brez mrtvih 
udeležencev, razen porasta nesre� s telesno poškodovanimi, kakor tudi z upadom vseh 
prometnih nesre� za 7,4 % ali 87 (94). Glavni vzroki prometnih nesre� s hujšimi telesnimi 
poškodbami so: neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje, neupoštevanje 
prednosti in nepravilno ravnanje pešca. Glede na vrsto ceste in posledice se je najve� 
prometnih nesre� zgodilo na glavnih cestah, in sicer 16 (22) ali za 27 % manj kot lani. 
 
Prometne nesre�e: 
 
V letu 2009 smo obravnavali skupaj 87 (94) ali za 7,4 % manj prometnih nesre� kot v letu 
2008. Od teh 0 (0) prometnih nesre� s smrtnim izidom oz. umrlimi osebami, kar je zelo dober 
rezultat v primerjavi s stanjem v državi. Nesre� s telesnimi poškodbami smo obravnavali za  
33,3 % ve� kot lani ali 40 (30), nesre� z materialno škodo pa za 26,6 % manj kot lani ali 47 
(64). Glede na posledice prometnih nesre� je bilo za 25,0 % ve� hudo telesno poškodovanih 
ali 10 (8), medtem ko je bilo lahko telesno poškodovanih 34 (27) ali za 25,9 % ve�. 
Pri tem ugotavljamo, da se je stanje v letu 2009, bistveno izboljšalo po prometnih nesre�ah s 
smrtnim izidom in umrlimi, ki jih v zadnjih treh letih sploh nismo obravnavali in nesre�ah z 
materialno škodo z upadom za 26,6 %, razen prometnih nesre� s telesno poškodovanimi, ki 
so v porastu za 33,3 %. 
 
V letu 2009 smo skupaj obravnavali 9 (7) ali za 29 % ve� alkoholiziranih povzro�iteljev 
prometnih nesre�, ali s 11,7 % (8,0 %) deležem, ki je v porastu za 3,7 %. deležem. Stanje 
povpre�ne stopnje alkohola g/kg, se nam je v letu 2009, sicer glede na prej navedene 
kazalce celo malenkostno izboljšalo za 0,05 g/kg in je 1,69 (1,74) alkohola na g/kg v 
organizmu povzro�iteljev, upad je opazen le pri prometnih nesre�ah z materialno škodo, ki je 
1,73 (1,84) ali za 0,11 g/kg alkohola boljši kot leto poprej. 
 
V letu 2009 in 2008 ni bil po posledicah prometnih nesre� glede na vrsto ceste, na cestah na 
obmo�ju PP Tolmin, mrtev noben udeleženec v cestnem prometu, kar je pozitiven trend. Na 
glavni cesti je bilo hudo telesno poškodovanih 4 (5), kar je v upadu za 20 % in lahko telesno 
poškodovanih 12 (17) ali za 29,4 % manj. Pri hudo poškodovanih je v porastu še naselje brez 
uli�nega sistema 3 (1) in naselje z uli�nim sistemom s 2 (0). Pri lahko poškodovanih je 
opazen porast v naseljih z  7 (4) in brez 7 (1) uli�nega sistema, kakor tudi na regionalni cesti 
4 (1) in lokalni cesti 4 (4). 
 
V letu 2009 po posledicah prometnih nesre� glede na vzrok izstopa neprilagojena hitrost s 3 
(0) in nepravilna stran in smer vožnje s 3 (3) hudo telesno poškodovanimi, kar je v porastu za 
200 %. Ista vzroka sta problemati�na tudi pri lahko telesno poškodovanih s 13 (8), kar je v 
porastu za 63 %. Pri lahko telesno poškodovanih je kot vzrok v porastu tudi neustrezna 
varnostna razdalja 5 (4) in nepravilni premiki z vozilom 2 (2). 
 
V letu 2009 glede na vrsto udeleženca in po posledicah prometnih nesre� nismo obravnavali 
0 (0) nobenega mrtvega udeleženca. Problematika pri hudo telesno poškodovanih je v 
porastu za 25,0 %, in sicer najve� jih je med vozniki motornih koles 4 (4), voznikih osebnih 
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avtomobilov 3 (3), pešcih in potnikih 1 (0) . Pri lahko telesno poškodovanih je tudi opazen 
porast za 25,9 %, in sicer najbolj izstopajo vozniki osebnih avtomobilov s 12 (16), sledijo 
kolesarji 11 (2), kar za 450 % porast, vozniki motornih koles 4 (2) ali 100 % porast, pešci 2 
(2), potniki 2 (2) in drugi udeleženci 3 (3). 
V letu 2009 smo obravnavali 6 (5) ali za 20 % ve� prometnih nesre� s pobegi. 
 
Nadzor in urejanje cestnega prometa: 
 
V letu 2009 smo zagotavljali varnost cestnega prometa po nadzoru le-tega in pri tem skupaj 
ugotovili 1.162 (918) kršitev ali za 26,6 % ve� kot leta 2008. 
 
Pri postopkih policije po zakonu o prekrških in ugotovljenih kršitvah prometne zakonodaje 
smo izrekli 331 (289) ali 14,5 % ve� opozoril, izdali 712 (498) ali za 43 % ve� pla�ilnih 
nalogov in 34 (40) ali 15 % manj posebnih pla�ilnih nalogov, izdali 6 (5) odlo�b v hitrem 
postopku, 79 (86) obdolžilnih predlogov, kar je v upadu za 8,1 %, kar tudi pomeni, da smo se 
pri delu ciljno usmerili v odkrivanje hujših kršitev CPP. Od tega je bilo vloženih 21 (22) ali za 
4,5 % manj zahtev za sodno varstvo zaradi izdanega pla�ilnega naloga, 3 (0) zahtev za 
sodno varstvo zaradi odlo�be v hitrem postopku in 5 (9) ali za 44,4 % manj ugovorov zaradi 
izdanega posebnega pla�ilnega naloga. 
 
V letu 2009 so bili najpogosteje pri nadzoru cestnega prometa izre�eni ukrepi policistov, in 
sicer 666 (1.062) ali za 37,3 % manj odrejenih alkotestov, od teh je bilo 53 (51) ali za 3,9 % 
ve� pozitivnih, odklonjeni so bili 3 (3). Zaradi alkohola je bilo odrejenih 16 (10) strokovnih 
pregledov, kar je v porastu za 60 %, od tega so bili 4 (2) pozitivna, odklonjenih je bilo 5 (5). 
Zaradi prepovedanih drog so bili odrejeni 3 (3) strokovni pregledi, od tega je bil 1 (2) 
pozitiven.  
 
Skupaj je bilo pridržanih kar 29 (16) ali za 81,3 % oseb. Po ZVCP-1 je bilo pridržanih 28 (13) 
voznikov, po ZP-1 pa 1 (3) voznika. 
 
Za�asno odvzetih vozniških dovoljenj je bilo 49 (52) ali za 5,8 % manj. 
 
 
V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO 

 
V letu 2009 smo na podro�ju v skupnosti usmerjenega policijskega dela opravili po 
preventivni dejavnosti  skupaj 117 (139) ali 16 % manj aktivnosti kot leta 2008. 
 
Po metodah preventivnega dela po podro�jih, in sicer po izobraževanju otrok in odraslih, 
izvajanju preventivnih projektov in drugih aktivnosti, neformalnem druženju in povezovanju in 
svetovanju ter opozarjanju, smo najve� aktivnosti opravili po zagotavljanju varnosti cestnega 
prometa 83 (111), zagotavljanju javnega reda in miru 55 (59), prepre�evanju kriminalitete 46 
(37), pri zagotavljanju varnosti na podro�ju državne meje in tujcev 3 (4) aktivnosti, ki vse tudi 
niso bile vse evidentirane, saj smo dnevno opravili ve� aktivnosti tudi po problematiki 
�ezmejne organizirane kriminalitete oz. po ilegalnih migracijah. 
 
PP Tolmin je v letnem na�rtu dela enote za letu 2009 kot glavni cilj upoštevala strokovna 
priporo�ila na podro�ju preventivne dejavnosti, in si zadala za nalogo izboljšanje v skupnost 
usmerjenega policijskega dela po konkretno opredeljenih podro�jih dela glede na lokalno 
izstopajo�o problematiko, skupaj s svojimi podcilji s konkretnimi navedbami zadev, ki smo jih 
skupaj z VPO in vsemi policisti realizirali.  
 
V letu 2009 smo izboljšali in poglobili stike in aktivnosti s posvetovalnimi telesi (KS Vol�e, 
društva, SPVCP, osnovne šole), kakor tudi z njihovimi predstavniki v ob�ini Tolmin in v raznih 
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organih in organizacijah. Delo ter sodelovanje ocenjujemo kot obojestransko koristno in 
uspešno ter se odraža skozi pozitivno javno mnenje o policiji v ožjem in širšem smislu. 
 
Redno mese�no po na�rtu medijske dejavnosti sodelujemo z radiom Primorski - Alpski val in 
Kabelsko Televizijo TMIN, po potrebi po tiskovnem predstavniku tudi z drugimi mediji, z 
objavami oglasov s preventivno vsebino in objektivnem poro�anju in informiranju glede na 
javni interes javnosti. Tedensko tudi ob vikendih redno obveš�amo lokalne medije o stanju 
varnostne problematike.  
 
V sodelovanju s SPVCP ob�ine Tolmin, dobro in teko�e mese�no sodelujemo po vprašanjih 
zagotavljanja prometne varnosti, predvsem mirujo�ega prometa v Tolminu, Most na So�i, 
varne poti v šolo in iz nje, prometni signalizaciji, prometnih aktivnostih po šolah inp.. 
 
Glede na problematiko javnega reda in miru in družinskega nasilja smo v letu 2009, poglobili 
timsko in strokovno sodelovanje na kriznih sestankih s CSD Tolmin.  
Pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa smo izrekli skupaj 331 opozoril in s tem utrjevali 
partnerske odnose tudi s kršitelji državljani. 
 
 
PREDLOGI IN POBUDE 

 
Policijska postaja Tolmin predlaga ob�ini Tolmin in medob�inski upravi ob�in Tolmin, Bovec, 
Kobarid in Kanal, da se enkrat mese�no izvede skupni nadzor v patrulji, sestavljeni iz 
ob�inskega redarja v ob�ini Tolmin in policista policijske postaje Tolmin, ki bi opravljala delo 
na obmo�ju ob�ine Tolmin in sicer vsak iz svojega delovnega podro�ja v skladu z veljavno 
zakonodajo, za katere sta pristojna. To bi izboljšalo tako dobro medsebojno sodelovanje, ki 
že poteka, prav tako bi se izmenjale informacije in dale pobude in predlogi za nadaljnje delo 
in skupno sodelovanje, v cilju izboljšanja nudenja varnostnih storitev in zagotavljanja varnosti 
prebivalcem na obmo�ju ob�ine Tolmin. Predlagano delo bi usklajevala vodja medob�inske 
uprave ob�in Tolmin, Bovec, Kobarid in Kanal in vodstvo policijske postaje Tolmin. 
 
 
 
 
                                                                         Po pooblastilu komandirja policijske postaje: 
 
                                                                                                   Boris ZORKO 
                                                                 POMO�NIK KOMANDIRJA POLICIJSKE POSTAJE 
                                                                             VIŠJI POLICIST – VODJA IZMENE I 
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