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Delo policije na področju varovanja okolja in ekološke kriminalitete  
- informacija z novinarske konference 7. aprila 2010 - 

 
 
 
S 1. novembrom 2008 je začel veljati novi Kazenski zakonik (KZ-1, Ur. l. RS, št. 55/2008). Prav tako je 
leta 2008 začela veljati vrsta novih podzakonskih aktov, ki so neposredno povezani s področjem 
okoljevarstva. V 32. poglavju Kazenskega zakonika so zajeta kazniva dejanja zoper okolje, prostor in 
naravne dobrine. Na spremembe 32. poglavja KZ, predvsem pa na sprejetje 332. člena KZ-1 (kaznivo 
dejanje obremenjevanje in uničevanje okolja), je bistveno vplivalo sprejetje Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta EU o kazenskopravnem varstvu okolja. Direktiva določa, da morajo biti kazenske 
sankcije, izrečene fizičnim in pravnim osebam za ta kazniva dejanja, učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 
Te določbe so skladne s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti. V novi Kazenski zakonik se je v 
skladu z Direktivo 2005/35/ES proti onesnaževanju morja z ladij uvrstilo novo kaznivo dejanje, in sicer 
onesnaženje morja z ladij (člen 333). 
  
Statistični podatki kažejo, da število kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine narašča. V 
letu 2009 je policija obravnavala 201 kaznivo dejanje, opredeljeno v 32. poglavju KZ-1 (gre za kazniva 
dejanja zoper okolje prostor in naravne dobrine). V letu 2008 je bilo obravnavanih 142 primerov, v letu 2007 
pa 112.  
 
Policija je v letu 2009 obravnavala 60 primerov, ko je bila podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje 
obremenjevanje in uničenje okolja po 332. členu KZ-1. Preiskanih je bilo 47 primerov. V letu 2008 je bilo 
takšnih ovadb 14. V prejšnjih letih se to število giblje med 10 in 30 primeri letno. Preiskanost tega 
kaznivega dejanja je visoka in se giblje med 80 in 90 odstotki. 
  
Prirastek kaznivih dejanj v letu 2009 lahko pripišemo predvsem novim usmeritvam za ukrepanje policije v 
primerih onesnaževanja okolja. Od leta 2008, ko je bil sprejet novi Kazenski zakonik, je boj zoper 
ekološki kriminal med prednostnimi nalogami kriminalistične policije. Kriminalistična policija je zato 
pripravila nove usmeritve za delo policije na področju ekološke kriminalitete. Pripravila je tudi strateško 
analizo na področju ekološke kriminalitete ter vrsto usmeritev za obravnavo posameznih primerov.  
 
Vsekakor je obravnava kaznivih dejanj iz 32. poglavja KZ-1 (kazniva dejanja zoper okolje, prostor in 
naravne dobrine), predvsem pa kaznivih dejanj obremenjevanja in uničenja okolja (po 332. členu KZ-1), 
izredno specifična in zahteva izredno multidisciplinarna znanja. Kriminalistična policija ta znanja 
neprestano nadgrajuje in dopolnjuje. Za kriminaliste organiziramo usposabljanja, kamor povabimo tudi 
strokovnjake z različnih področij. Udeležujemo se tudi usposabljanj v tujini, kjer pridobivamo izkušnje tujih 
policij in spremljamo trende razvoja in gibanja ekološke kriminalitete na mednarodni ravni. Zaradi 
specifičnosti obravnave tovrstnih primerov si namreč v policiji prizadevamo za specializacijo kriminalistov, 
ki so na državni (v Upravi kriminalistične policije) kot tudi regionalni ravni (v sektorji kriminalistične policije 
na policijskih upravah) zadolženi za obravnavo ekoloških kaznivih dejanj. 
 
V policiji deluje Center za forenzične preiskave, kjer so zaposleni kriminalistični izvedenci oz. strokovnjaki 
s področja kemije, biologije. Poleg tega v policiji sodelujemo še z drugimi strokovnjaki, npr. z Inštituta 
Jožefa Štefana, kjer imajo ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME), ki deluje v okviru sil za zaščito in 
reševanje. Kriminalisti pogosto sodelujejo tudi z drugimi državnim organi, ki se ukvarjajo z varovanjem 
okolja, npr. Inšpektoratom RS za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje idr.  
 


