
Kratek pregled dela kriminalistične policije v letu 2011 
 
V tem obdobju je policija podala kazenske ovadbe za 88.722 kaznivih dejanj ali za slab odstotek manj 
kot v letu 2010. Preiskala jih je dobrih 49 %, kar je nekoliko manj kot v letu 2010, a še vedno več kot v 
letih 2007–2009. Hujša kazniva dejanja so bila enako ali celo bolj uspešno preiskana. S kaznivimi 
dejanji je bila povzročena materialna škoda v višini 271,8 milijonov evrov, dobrih 50 % manj kot v letu 
2010, ki je v petletnem obdobju znatno odstopalo po višini ugotovljene škode.  
 
Gospodarska kriminaliteta ostaja prednostna naloga policije, saj je podala kazenske ovadbe za več 
kot 12.700 kaznivih dejanj. Na tem področju je konec leta 2011 čakalo na preiskavo še okoli 1.000 
zahtevnejših zadev. Ovadenih je bilo več kot 800 pravnih oseb, med kaznivimi dejanji pa velja 
izpostaviti izrazito povečanje problematike kršitev temeljnih pravic delavcev in poneverb. Policija je 
zoper 145 oseb vložila kazenske ovadbe za skupno 100 tipičnih korupcijskih kaznivih dejanj in 
kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete z elementi korupcije. Premoženjska škoda, povzročena s 
kaznivimi dejanji gospodarske kriminalitete v 2011, je znašala okoli 65 % vse škode. 
 
Z uspešnim delom je nadaljeval v letu 2010 ustanovljeni nacionalni preiskovalni urad, ki je obravnaval 
kompleksnejše in za preiskovanje zahtevnejše primere predvsem gospodarske kriminalitete s 
korupcijo. Število kaznivih dejanj, ki jih je obravnaval urad, se je povečalo, prav tako se je povečala s 
temi kaznivimi dejanji povzročena škoda oziroma pridobljena premoženjska korist 
 
Poleg visoke preiskanosti kaznivih dejanj zoper življenje in telo je splošno kriminaliteto zaznamovala 
vse večja težavnost preiskovanja premoženjskih kaznivih dejanj. Storilci dobro poznajo metode in 
tehnike prikrivanja ter uničevanja sledi, njihova vse večja mobilnost še dodatno otežuje delo 
preiskovalcem. V pomoč pri tem delu so nam bila številna odkritja storilcev na podlagi zavarovanih 
profilov DNK.  
 
Dejavnost policije na področju organizirane kriminalitete je bila usmerjena predvsem v odkrivanje 
kriminalnih združb, ki so po t. i. balkanski poti tihotapile ljudi, prepovedane droge, orožje in eksploziv. 
Med obravnavanimi so prevladovala kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s 
prepovedanimi drogami itd., ki smo jih obravnavali precej več kot v 2010. Policija je lani odkrila 52 
ilegalnih prostorov za nedovoljeno proizvodnjo konoplje. Zaradi domnevne zastrupitve s 
prepovedanimi drogami je umrlo 11 oseb, kar je manj kot leto prej.  
 
Povečano število vdorov in napadov na informacijske sisteme je glavna značilnost obravnavane 
računalniške kriminalitete v 2011. Zato so se kadrovsko krepile novoustanovljene enote za 
preiskovanje računalniške kriminalitete, nabavljen je bil tudi velik del nujno potrebne računalniške 
strojne in programske opreme. Občutno se je povečalo število forenzičnih zavarovanj in preiskav 
zaseženih elektronskih naprav iz okoli 1200 na 2100. 
 
Policija je lani pri preiskovanju kaznivih dejanj intenzivneje sledila toku finančnih sredstev in opravila 
finančne preiskave zoper skoraj 400 osumljenih fizičnih in pravnih oseb, ki so si pridobile 105 milijonov 
evrov nezakonite premoženjske koristi. Ob podanih pogojih so bili predlagani ustrezni ukrepi za 
zavarovanje in za odvzem tako pridobljenih koristi. 
 
Policija je bila uspešnejša pri preiskovanju ropov. Delež preiskanosti teh kaznivih dejanj je porasel na 
slabih 42 %, v drugi polovici 2011 je bilo uspešno preiskanih več ropov in vlomov v finančne ustanove, 
pošte, zlatarne, poslovne in stanovanjske objekte iz 2010 in 2011. Preiskana sta bila oba oborožena 
ropa s smrtnim izidom - ropa pošte v Litiji in zlatarne v Ljubljani, prva takšna primera po letu 1990. 
Izpostaviti je treba tudi oborožen bančni rop italijanskih storilcev, ki sta bila na obali prijeta takoj po 
izvršitvi, pri čemer je eden od storilcev streljal na policiste. 
 
Policija je tudi v preiskavo lažje  premoženjske kriminalitete (poškodovanja tuje stvari, tatvine, vlomi 
itd.) vložila veliko truda, kar dokazuje porast števila ogledov krajev kaznivih dejanj in število 
zavarovanih sledi (tudi DNK). Policija je lani preiskala vse umore in uboje, pri čemer je bilo veliko 
primerov izjemno zahtevnih za preiskovanje. Uspešno so bile rešene vse krizne situacije, med drugim 
je bil prijet storilec ugrabitve 15-mesečnega otroka. Gospodarsko kriminaliteto so zaznamovale 
obsežne in odmevne kriminalistične preiskave v skoraj vseh velikih gospodarskih družbah in zoper 
nosilce javnih pooblastil zaradi sumov gospodarske ali korupcijske kriminalitete. Obravnavani 
osumljenci so bili iz vseh družbenih skupin, od prekaljenih  kriminalcev, gospodarstvenikov, 
finančnikov, do politikov, državnih uradnikov in sodnikov. 


