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KRIMINALITE  NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 
 
Glede na način izvršitve in njihov obseg se policija na kazniva dejanja odziva z 
različnimi taktikami in metodami odkrivanja, tako na lokalni (t. i. ulična prodaja) kot na 
državni oz. mednarodni ravni, kjer delujejo organizirane kriminalne združbe.  
 
Preiskovanje na lokalni ravni je povezano z zbiranjem informacij, s pomočjo vladnih in 
nevladnih organizacij, vzgojnih in izobraževalnih ustanov, zdravstvenih organizacij idr. ter z v 
skupnost usmerjenim policijskim delom, pri preiskovanju na mednarodni ravni pa poleg tega 
potekajo tudi intenzivno mednarodno policijsko sodelovanje, izmenjava informacij, 
ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin in drugi načini boja proti mednarodnem 
organiziranem kriminalu. 
 
V Sloveniji smo na področju boja zoper organizirano kriminaliteto v letošnjem letu 
obravnavali znatno več kaznivih dejanj kot v preteklih letih.  
 
Kot je znano, je dobiček glavna motivacija organiziranega kriminala, zato ga najdemo 
povsod, kjer se obrača veliko denarja, kjer pričakujemo visoke dobičke in je možnost 
odkrivanja kriminalnih dejavnosti majhna. To še posebej velja za tovrstno kriminaliteto. Zato 
so aktivnosti policije in drugih organov odkrivanja in pregona ključne za uspešno 
preiskovanje teh kaznivih dejanj, saj jih odkrijemo večinoma z lastno dejavnostjo.  
 
Letos (od začetka januarja do konca novembra 2009) smo obravnavali 2.279 (1.472) 
kaznivih dejanj in več kot 2.500 prekrškov s področja zlorab prepovedanih drog.   
 
V zadnjih dveh letih smo zasegli tudi večje količine prepovedanih drog (več kot 110 ton 
predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog, več kot 3 kg amfetaminov, več kot 
25.000 tablet ecstasya, več kot 160 kg heroina, 90 kg kokaina in več kot 560 kg marihuane 
ter 14.000 rastlin konoplje).  
 
Na področju prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja države smo letos 
obravnavali manj kaznivih dejanj, in sicer 86, v enakem lanskem obdobju pa 203. To je 
tudi v skladu z ugotovitvami glede preusmerjanja tokov ilegalnih migracij, ki so tudi posledica 
uspešnega in učinkovitega dela policije pri varovanju schengenske meje ter drugih ukrepov 
policije na tem področju. 
  
Na področju ponarejanja denarja smo obravnavali 2.085 kaznivih dejanj, kar je nekoliko 
več kot v enakem obdobju lanskega leta, ko smo jih obravnavali 2.005. Do konca novembra 
2009 smo odkrili 1.738 ponarejenih evrobankovcev in 1.149 ponarejenih evrokovancev, 
kar je nekoliko manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Močno je upadlo število 
ponaredkov bankovcev za 500 evrov (8, v letu 2008 pa 172) in 200 evrov (31, v letu 2008 pa 
103), naraslo pa je število ponaredkov bankovca za 100 evrov (651, v letu 2008 509), 
predvsem na račun ponaredkov, ki izvirajo iz Srbije. V  zadnjem mesecu so najpogostejši 
ponaredki za 20 evrov, vnovčujejo pa se kot plačilo dostave hrane na dom, plačilo merice 
kostanjev ipd.  
 
Ob tej priložnosti tudi opozarjamo, naj bodo ljudje ob sprejemu denarja pozorni na 
morebitne ponaredke, saj bi jih v marsikaterem primeru zaznali že s skrbnim ravnanjem in 
preprečili posledice. 
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