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Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 
 
Pri pregledu števila obravnavanih kaznivih dejanj v polletjih od leta 2005 do leta 2010 
ugotavljamo enakomerno gibanje organizirane in mladoletniške kriminalitete, medtem ko je 
gospodarska kriminaliteta v stalnem porastu. Njen obseg se je v letošnjem prvem polletju 
povečal za 23,4 % oz. s 5.190 na 6.407 kaznivih dejanj (v primerjavi z lanskim prvim 
šestmesečjem*).  
 

 
 
Policija je povečala delež preiskanih kaznivih dejanj z 52,0 % na 55,4 % kljub porastu 
obravnavanih kaznivih dejanj s 45.539 na 47.451 ali za 4,2 %. 

 

* Vsi statistični podatki iz prvega polletja 2010 se primerjajo s statističnimi podatki iz prvega polletja 2009. 



 
Na povečanje števila kaznivih dejanj so po notranji strukturi najbolj vplivale goljufije, 
poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja, neplačevanje preživnine in nasilje v 
družini, padec števila pa zaznavamo pri kaznivih dejanjih velike tatvine, vlomih v stanovanja 
in tatvinah osebnih avtomobilov. S kaznivimi dejanji so storilci povzročili skupno za 461 mio. 
€ materialne škode ali za 91,5 % več. Policisti so tudi ovadili več fizičnih in pravnih oseb.  
 
Povečanje števila kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete je povezano z 
gospodarskimi razmerami v državi v letošnjem in preteklem letu. Policija in tožilstvo zaradi 
težav, v katerih so se znašla podjetja, prejemata bistveno več ovadb za zlorabe uradnega 
položaja, poslovne goljufije in kršitve temeljnih pravic delavcev. Povečala se je z 
gospodarskimi kaznivimi dejanji povzročena materialna škoda, ki je znašala 419 mio. €, prav 
tako pa smo izvedli postopke za zavarovanje protipravno pridobljene premoženjske koristi v 
višini 190 mio. €. Zaključili smo tudi 23 tipičnih korupcijskih kaznivih dejanj, Nacionalni 
preiskovalni urad ima v obravnavi 43 kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije.  
 
Policija je na področju organizirane kriminalitete uspešno zaključila 28 mednarodnih 
operacij, ovadenih pa je bilo 121 osumljencev, ki so zelo visoko uvrščeni v piramidni lestvici 
mednarodnega organiziranega kriminala. Slovenska policija je vodila tudi zadevo, v kateri sta 
bili v Sloveniji in tujini zaseženi več kot 2 toni kokaina in ovadenih 18 oseb.  
 
Na področju splošne kriminalitete ne beležimo bistvenih odstopanj pri kaznivih dejanjih 
zoper življenje in telo v primerjavi s preteklimi leti, za 7 % pa je evidentiran porast kaznivih 
dejanj zoper spolno nedotakljivost. Uspešno smo preiskali več ropov pošt, obseg 
mladoletniške kriminalitete se je zmanjšal za 3,7 %, vendar pri tem ne smemo zanemariti 
dejstva, da se je povečalo število kaznivih dejanj, povezanih z nasiljem v družini.  
 
Na področju računalniške forenzike smo pregledali preko 500 elektronskih naprav in 
obravnavali 65 kaznivih dejanj računalniške kriminalitete. Po ustanovitvi centra za 
računalniško preiskovanje v Upravi kriminalistične policije in oddelkov v sektorjih 
kriminalistične policije štirih policijskih uprav je bila v prvem polletju 2010 zasedena večina 
sistemiziranih delovnih mest. 
 
Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 
 
Policisti so obravnavali 25.377 (26.594) ali za 4,6 % manj kršitev predpisov o javnem redu. 
Med kršitvami drugih predpisov so prevladovale kršitve zakona o tujcih, zakona o proizvodnji 
in prometu s prepovedanimi drogami in zakona o osebni izkaznici. Policisti so obravnavali 12 
(14) množičnih kršitev javnega reda, najpogosteje na javnih prireditvah, nekaj pa jih je bilo v 
gostinskih lokalih. Policisti so varovali ali sodelovali pri varovanju 2.244 (2.245) javnih shodov 
in javnih prireditev, od tega 24 (46) protestnih javnih shodov. Kršitev zakona o orožju je bilo 
432 (409) ali za 5,6 % več.  
 
Za preprečitev nasilja v družini so policisti izrekli 563 (531) ali za 6,0 % več ukrepov 
prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi. Število prekrškov zaradi nasilja v družini 
se je zmanjšalo s 1.972 na 1.874 ali za 5,0 %, ker se nasilje v družini od uveljavitve novega 
kazenskega zakonika konec leta 2008 obravnava tudi kot kaznivo dejanje, ne le kot 
prekršek.  
 
Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
 
Delo policije je bilo še bolj usmerjeno v odkrivanje storilcev najhujših prekrškov in večkratnih 
kršiteljev cestnoprometnih predpisov, na kar kaže število zaseženih vozil. Policisti so zasegli 
1.096 vozil (407). Policija je obravnavala 219.722 (237.231) ali za 7,4 % manj kršitev zakona 
o varnosti cestnega prometa, od tega je bilo 63.709 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti, 



37.794 zaradi neuporabe varnostnega pasu in 9.578 zaradi vožnje pod vplivom alkohola. 
Navedene kršitve so obsegale kar 50,6 % vseh kršitev zakona o varnosti cestnega prometa.  
 

Prometne nesreče in posledice 
 

Prometne nesreče Posledice 

Leto št. vseh 
nesreč 

št. nesreč 
s smrtnim 
izidom 

št. nesreč 
s telesnimi 
poškod. 

št. nesreč 
z mater. 
škodo 

št. mrtvih 
št. hudo 
telesno 
poškod. 

št. lahko 
telesno 
poškod. 

2006 15.126 105 4.877 10.144 116 512 6.612 
2007 14.014 124 5.271 8.619 133 553 7.172 
2008 11.660 96 4.016 7.548 102 484 5.273 
2009 9.853 78 3.882 5.893 90 452 5.278 
2010 10.077 54 3.439 6.584 57 344 4.563 
Porast/upad 
2009/2010 (v %) 2,3 -30,8 -11,4 11,7 -36,7 -23,9 -13,5 

 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili nepravilna stran ali smer vožnje, neprilagojena 
hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti, nepravilno prehitevanje, nepravilni premiki z 
vozilom in nepravilno ravnanje pešcev. 
 

Mrtvi v prometnih nesrečah 
 

57

102 90

133
116

0

50

100

150

2006 2007 2008 2009 2010

 
Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih  
 
Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v državo so policisti na mejnih prehodih zavrnili 
3.892 (3.361) ali za 15,8 % več tujcev. Na mejnih prehodih je bilo odkritih 524 (390) ali za 
34,4 % več ponarejenih ali spremenjenih dokumentov, od tega največ žigov mejne kontrole, 
vozniških dovoljenj, bivalnih dovoljenj, osebnih izkaznic ter potnih listov. Policisti so 
obravnavali 4.881 (5.274) ali za 7,5 % manj kršitev zakona o tujcih in 524 (431) ali za 21,6 % 
več kršitev zakona o nadzoru državne meje. Ugotovljenih je bilo 361 (422) ali za 14,5 % manj 
nedovoljenih prehodov čez državno mejo. 
 

Nedovoljeni prehodi čez državno mejo 
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Druge dejavnosti 
 
Policija je na telefonsko številko 113 sprejela 274.370 klicev, kar je 6,5 % manj, od tega je 
bilo 94.538 ali 34,5 % interventnih klicev, ki so zahtevali takojšen prihod policije na kraj 
dogodka.  
 
Na področju preventivnega dela je policija pripravila ali nadaljevala s številnimi projekti, v 
lokalnih skupnostih so večino preventivnih dejavnosti izvedli vodje policijskih okolišev. Stalna 
komunikacija in srečanja s prebivalci in predstavniki lokalnih skupnosti so pripomogli k 
boljšemu sodelovanju pri reševanju varnostnih problemov.  
 

Preventivne dejavnosti 
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Zaradi kaznivih dejanj, preprečitve nadaljevanja prekrškov ali zaradi drugih razlogov so 
policisti pridržali 8.215 (8.911) oseb ali za 7,8 % manj, prisilna sredstva so uporabili zoper 
2.290 (2.542) kršiteljev, večinoma najmilejša prisilna sredstva. Strelno orožje, tako kot v 
enakem obdobju preteklega leta, ni bilo uporabljeno, enkrat je bil izstreljen opozorilni strel. 
 
Napadenih je bilo 178 (195) ali 8,7 % manj policistov, evidentiranih pa 50 (36) groženj 
policistom. V prvem polletju 2010 je začel veljati nov pravilnik o varovanju ogroženih 
delavcev policije, s katerim se je varovanje ogroženih policistov prilagodilo novim varnostnim 
izzivom. 
 
V prvem polletju 2010 je bilo zoper postopke policistov vloženih 325 (398) pritožb ali za 18,3 
% manj kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Policija je specializiranemu oddelku v skupini 
državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri vrhovnem državnem tožilstvu, ki je 
pristojen za pregon kaznivih dejanj uradnih oseb v policiji, v obravnavo odstopila prijave 65 
(74) ali za 12,2 % manj kaznivih dejanj, katerih storitve je bilo osumljenih 62 (66) ali za 6,1 % 
manj uradnih oseb v policiji. Zaradi suma storitve kaznivih dejanj je bilo 12 (11) policistom 
izdano pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, 10 (2) policistom pa je 
bila izredno odpovedana pogodba o zaposlitvi. 
 
S 1. 7. 2010 je bila izvedena reorganizacija Generalne policijske uprave, kot posledica 
racionalizacije procesov logističnih služb in združevanja ter reorganizacije notranjih enot. V 
policiji je bilo zasedenih 9.183 ali 86,1 % (9.492 ali 86,4 %) delovnih mest, to je 37 manj, kot 
z 9.220 delovnimi mesti dovoljuje kadrovski načrt vlade za leto 2010. K prizadevanjem za 
izboljšanje dela sodi tudi skrb za zaposlene, še zlasti ko ti potrebujejo pomoč organizacije 
oziroma njeno zaščito. Vzpostavljena je bila mreža oseb, na katere se policisti lahko obrnejo, 
če so žrtve mobinga v organizaciji. V okviru projekta Psihološka pomoč in svetovanje v 
policiji je policistom od decembra 2009 na voljo 24-urna psihološka interventna pomoč; v 
prvem polletju 2010 pa je potekala uvedba projekta za takojšno psihosocialno pomoč 
policistom prek sistema zaupnikov v enotah [t. i. Peer Support], ki je v zaključni fazi.  


