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ZNAČILNOSTI DELA PU LJUBLJANA V LETU 2005

Delavci Policijske uprave Ljubljana so tudi v letu, ki je za nami, kljub velikemu in z ničemer
primerljivemu obsegu nalog, s svojim strokovnim in profesionalnim delom uspeli ohraniti
stabilne in ugodne varnostne razmere. Prebivalkam in prebivalcem ter vsem ljudem, ki so se
tako ali drugače nahajali na območju PU Ljubljana, so zagotovili relativno dober in visok
standard varnosti.
V letu 2005 se je obseg kriminalitete zmanjšal, saj je bilo statistično obravnavanih manj
kaznivih dejanj, spremenila pa se je tudi struktura kaznivih dejanj po posameznih področjih.
Tako se je z vidika celotne kriminalitete najbolj povečalo število kaznivih dejanj zoper
gospodarstvo, manjši porast je zaznan na področju organizirane kriminalitete, medtem ko se
na področju splošne kriminalitete beleži upad števila kaznivih dejanj.
Pravočasno in dobro načrtovano ter organizirano delo policijskih enot v Policijski upravi
Ljubljana je botrovalo kvalitetnemu in strokovno opravljenemu delu varovanja javnega reda in
miru ob večjih športnih prireditvah, protestnih shodih in vseh ostalih javnih shodih in
prireditvah, ki so ravno v glavnem mestu države najbolj pogosti. Ob tem pa se ne sme
pozabiti na pomemben prispevek policistov in ostalih delavcev Policijske uprave Ljubljana pri
uspešnem varovanju zasedanja Parlamentarne skupščine NATO in Ministrskega sveta
OVSE.
Posebna pozornost je bila namenjena tudi varovanju človekovih pravic in svoboščin pri
odvzemih prostosti in obravnavanju kršitev povezanih z nasiljem v družini.
Kljub vedno večjemu številu registriranih vozil na območju PU Ljubljana in vsakodnevnih
številnih migracij prebivalcev v in iz Ljubljane, se je zmanjšalo število hudo in lahko telesno
poškodovanih v prometnih nesrečah, kljub manjšemu številu represivnih ukrepov.
Na področju nadzora državne meje se je delo prilagajalo schengenskim standardom in
aktivnosti usmerjale v preprečevanje nedovoljenih migracij. V letu 2005 se beleži padec
ilegalnih migracij, kljub temu pa se je trend azilnega postopka nadaljeval enakomerno preko
celega leta. Varnostne razmere na državni meji so bile ugodne. V drugi polovici leta 2005 so
se začele intenzivne priprave na prevzem schengenskega pravnega reda in schengenske
evalvacije.
Posebna pozornost je bila namenjena tudi spremljanju izvajanja policijskih pooblastil in
usposabljanju. Strokovno in zakonito opravljanje policijskih nalog je namreč zelo odvisno od
dobrega poznavanja policijskih pooblastil v povezavi s človekovimi pravicami in
svoboščinami. Zoper kršitelje so policisti v postopkih večinoma uporabili najmilejši prisilni
sredstvi – sredstva za vklepanje in vezanje ter fizično silo, kar pomeni, da sta bili pri uporabi
policijskih pooblastil spoštovani načeli postopnosti in sorazmernosti. V letu 2005 je bilo zoper
postopke policistov podanih tudi manj pritožb, kot v letu poprej.
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DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH

2.1

TEMELJNE DEJAVNOSTI

2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete

št. k. d.

Policisti PU Ljubljana so v letu 2005 obravnavali 42.760 (44.775) kaznivih dejanj oziroma za
4,5 % manj kot v enakem obdobju lani.
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Obseg kriminalitete se je zmanjšal, struktura KD pa se je po posameznih področjih
spremenila. V strukturi celotne kriminalitete se je najbolj povečalo število KD gospodarske
kriminalitete. Manjši porast števila KD je zaznan na področju organizirane kriminalitete
medtem, ko je na področju splošne kriminalitete zaznan upad števila KD. Med
premoženjskimi KD je bilo največ tatvin, velikih tatvin in poškodovanj tuje stvari. Zmanjšalo
se je število KD zoper življenje in telo, med njimi je beležen tudi upad števila umorov in
poskusov umorov. Problematika spolnih deliktov se je zmanjšala na vseh segmentih. Manj je
bilo obravnavanih KD mladoletniške kriminalitete in KD, ki so jih storili otroci. Na področju
gospodarske kriminalitete največji delež pripada obravnavi KD s področja poslovne in
finančne kriminalitete. Na področju organizirane kriminalitete je bilo obravnavanih manj KD s
področja prepovedanih drog, več pa s področja orožja in ilegalnih migracij.
Policisti so obravnavali 39.773 (42.252) KD s področja splošne kriminalitete ali 5,9 % manj
kot v letu 2004. Med njimi je evidentirano manj KD zoper spolno nedotakljivost, in sicer 94
(146) KD ali 35,6 % manj kot lani, kar je posledica boljšega preventivnega delovanja policije
in drugih institucij. Zaznan je bil 30 % porast KD zoper zakonsko zvezo, družino in mladino,
Vzrok za povečanje je v večji angažiranosti policistov pri lastni zaznavi in preiskovanju
tovrstnih KD.
Obravnavanih je bilo 654 (762) oz. 14,2 % manj KD zoper življenje in telo, kot v letu 2004.
Manj je bilo obravnavanih KD umorov in poskusov umorov, KD posebno hude in hude
telesne poškodbe. Nepreiskana sta ostala dva umora in en poskus umora.
Vrsta kaznivega dejanja

Število k. d.
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Porast/
Št. preiskanih k. d.
Upad
(v %)
2004
2005
-25,0
26
18
100,0
0
2
-28,4
54
42
-4,0
443
417
-50,8
119
60
-14,2
642
539

Delež preiskanih
k. d. (v %)
2004
2005
92,9
85,7
0,0
100,0
80,6
87,5
81,3
79,7
92,2
100,0
84,2
82,4

KD zoper premoženje je bilo 35.753 (37.194) ali za 3,9 % manj. Za premoženjsko
kriminaliteto je bilo značilno povečanje števila tatvin, tatvin motornih vozil, ropov in roparskih
tatvin, kakor tudi upad vlomov v stanovanjske prostore (stanovanja in stanovanjske hiše) in
drznih tatvin.
Policisti so obravnavali 1.049 (1.326) KD, katerih storitve so bili osumljeni mladoletniki, kar je
20,9 % manj kot v preteklem letu. Obravnavanih je bilo tudi 12,4 % manj KD, za katera so
bila državnemu tožilstvu poslana poročila o sumu, da so jih storili otroci.
Obravnavanih je bilo 2.987 (2.523) ali 18,4 % več KD s področja gospodarske kriminalitete.
Prevladovala so KD izdaje nekritega čeka in zlorabe bančne ali kreditne kartice, poslovne
goljufije, gospodarske oblike goljufije po 217. členu kazenskega zakonika, poneverbe ter
druge oblike gospodarskih kaznivih dejanj. Povzročena škoda, ki je nastala s temi KD, je
znašala 3.201,4 (6.909,9) MIO SIT, kar predstavlja upad za 53,7 % v primerjavi z enakim
obdobjem lani. Največji upad povzročene škode s storjenimi KD je opazen pri gospodarski
obliki goljufije po 217. členu kazenskega zakonika, ki je v letu 2005 znašala 91,3 (742,5) MIO
SIT škode oziroma za 87,7 % manj, nato pri kaznivem dejanju poslovne goljufije 888,6
(3.198,5) MIO SIT škode oziroma za 72,2 % manj ter pri KD zlorabe položaja ali pravic, kjer
je škoda znašala 373,7 (1.983,4) MIO SIT oziroma 81,1 % manj.
Večja intenzivnost pri odkrivanju in preiskovanju organiziranih oblik kriminalitete se je
odražala v večjem številu obravnavanih KD, ki so glede na kriterije Europola posledica
organizirane kriminalne dejavnosti. Policisti so obravnavali 38 (36) KD, izmed katerih
prevladujejo organizirane oblike prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in
neupravičene proizvodnje in prometa z mamili. Obravnavanih je bilo več kriminalnih združb,
tudi mednarodnih, zoper katere so bile uporabljene posebne metode in ukrepi. Izvedeni sta
bili dve operativni kombinaciji v zvezi s prepovedanimi drogami, tri za KD izsiljevanj in dve
zoper organizatorje ilegalnih migracij. V zadnjem obdobju je moč opaziti, da so osumljenci, ki
sodelujejo v organiziranih kriminalnih združbah, vedno bolj prilagodljivi in organizirani, zato je
odkrivanje teh KD vedno težje. Dobro sodelovanje s tujimi varnostnimi organi je odločilnega
pomena za uspešno preiskovanje.
Število KD računalniške kriminalitete, zlasti neupravičenih vstopov v informacijske sisteme,
vdorov v informacijske sisteme in neupravičenih uporab avtorskih del, se je povečalo, kar je
posledica večjega števila prijav teh dejanj.
Število korupcijskih KD, zlasti KD nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril, dajanja in
jemanja podkupnine, je v primerjavi s preteklim letom upadlo. Obravnavano je bilo eno (5)
KD.
S področja prepovedanih drog so policisti obravnavali 195 (218) KD, in sicer za 10,6 % manj.
Zaznan je padec KD s področja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, in sicer
za 39,5 %. Zmanjšanje števila KD ne prikazuje dejanskega stanja, ampak je to posledica
boljše organiziranosti kriminalnih združb, ki navedena kazniva dejanja organizirajo in
izvršujejo. Na področju trgovine z ljudmi ni bilo zaznanih novih KD, kljub temu pa je bilo v
treh primerih ugotovljeno, da je bil čez območje PU Ljubljana opravljen ilegalen tranzit deklet
iz tujine (Moldavije – izvorna država), ki so bila namenjena v Italijo (ciljna država).
Na področju nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivi je zaznan porast,
obravnavanih je bilo 41 (28) KD.
Za 39,4 % se je zmanjšalo število KD ponarejanja denarja – 478 (789), evidentirano pa je
bilo povečanje števila ponaredkov valute Evro.
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KD tihotapstva in teroristične dejavnosti na območju policijske uprave v letu 2005 ni bilo
obravnavanih. Zaznan je bil upad KD izsiljevanj, katerih je bilo obravnavanih 146 (154) in KD
ogrožanja varnosti – 808 (850), policisti pa so obravnavali tudi eno (0) ugrabitev.
2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja
Pravočasno in dobro načrtovanje ter organiziranje dela policije je prispevalo k razmeroma
ugodnemu stanju na tem področju. Posebna pozornost je bila namenjena varovanju
človekovih pravic in svoboščin pri odvzemih prostosti, zagotavljanju ustrezne ravni varnosti
na javnih shodih in prireditvah ter obravnavanju kršitev, povezanih z nasiljem v družini.
Policisti so sodelovali tudi s pristojnimi nadzornimi institucijami pri preprečevanju prodaje in
ponudbe alkoholnih pijač otrokom in mladoletnikom. Večje angažiranje policije so zahtevale
kršitve javnega reda na javnih krajih, predvsem na športnih prireditvah in protestnih shodih.
Policisti so obravnavali 15.457 (19.882) kršitev predpisov o javnem redu ali 22,3 % manj kot
v enakem obdobju lani. Kršitev Zakona o prekrških zoper javni red in mir je bilo 10.091
(13.492) oz. 25,2 % manj, kršitev drugih predpisov o javnem redu pa 5.366 (6.390) ali 16,0 %
manj. Med kršitvami drugih predpisov o javnem redu je bila dobra polovica kršitev Zakona o
tujcih, Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ter Zakona o osebni
izkaznici.
Kršitve predpisov o javnem redu
18.000

16.255

15.393

15.000

15.268

13.492
10.091

12.000
9.000

6.875

6.466

6.671

6.390

5.366

6.000
3.000
0
2001

2002

2003

kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir

2004

2005

kršitve drugih predpisov

V septembru 2004 je bil na podlagi Zakona o policiji sprejet Pravilnik o prepovedi
približevanja določenemu kraju oziroma osebi. Policisti so na podlagi navedenega
pooblastila izrekli 21 ukrepov prepovedi približevanja.
Policisti so sodelovali pri varovanju 14 (43) protestnih shodov. Pri nedovoljenih protestnih
shodih in drugih oblikah protestov (pri napovedih cestnih zapor) so udeležence opozarjali na
njihovo protipravno ravnanje in možnost policijskega ukrepanja. Naloge zavarovanja so
opravljali na 1.297 (1.758) javnih shodih in javnih prireditvah. Večje število policistov za
zagotavljanje javnega reda na poti do prireditev in na prireditvenih prostorih je bilo na
košarkaških tekmah Good year lige, kjer sta igrali ekipi Uniona Olimpije in Crvene zvezde,
zavarovanju hokejskih tekem med HDD Olimpija in HK Acroni Jesenice, pri varovanju
koncerta Svetlane Ražnjatović – Cece, nastopi nogometnih klubov Olimpije v 1. SI MOBIL
ligi in Domžal v Evropskih pokalih. Prav tako je večje število policistov sodelovalo pri
varovanju protestnega shoda Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, varovanja ministrskega
zasedanja OVSE in parlamentarne skupščine NATO.
Policisti so v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in usmeritvami PU Ljubljana s tega
področja dela opravljali nadzor nad izvajanjem tega zakona. Ugotovili so 33 (103) kršitev, ki
so v pristojnosti policije. Poleg tega so ugotovili še 78 kršitev, ki so v pristojnosti drugega
prekrškovnega organa ter Direktoratu in Inšpektoratu RS za notranje zadeve za vse podali
predloge za uvedbo postopka. Ugotovljeno je bilo, da so varnostniki v primerjavi z letom prej
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bolj upoštevali določila o nošenju uniforme in službene izkaznice. Znatno se je poslabšalo
zagotavljanje statusnih zadev subjektov za zasebno varovanje, ki niso imeli ustreznih licenc
ali so opravljali dejavnost z osebami, ki niso pridobile nacionalne poklicne kvalifikacije za
varnostnika. V dveh primerih sta bila zaradi pogostih kršitev Zakona o zasebnem varovanju
pristojnemu organu posredovana predloga za začasni odvzem licence.
V skladu s predpisi so policijske enote v 99 (122) primerih zagotovile pomoč državnim
organom, gospodarskim družbam in zavodom ter drugim organizacijam in posameznikom z
javnimi pooblastili, kadar so se jim državljani pri opravljanju nalog iz njihove pristojnosti
fizično upirali ali kadar so pričakovali njihovo upiranje.
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa
Leto 2005 je bilo na področju prometne varnosti specifično, saj je 1. 1. 2005 začel veljati nov
Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) in nov Zakon o prekrških (ZP-1). Tako je bilo
obravnavanih bistveno manj prometnih nesreč, prav tako je bilo izvedenih bistveno manj
represivnih ukrepov (nova zakonodaja). V letu 2005 se je, kljub manjšemu številu
obravnavanih prometnih nesreč, beležilo visoko število smrtnih žrtev.
Prometne nesreče
Policisti so obravnavali 8.692 (14.274) ali 39 % manj prometnih nesreč, v katerih je umrlo 65
(64) oseb. Število hudo telesno poškodovanih se je zmanjšalo, saj jih je bilo 330 (349) ali za
6 % manj, manjše je tudi število lahko telesno poškodovanih, in sicer 3.677 (5.596) ali za 24
% manj. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili neprilagojena hitrost, nepravilna stran
oziroma smer vožnje in neupoštevanje pravil o prednosti.
Mrtvi v prometnih nesrečah
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Nadzor in urejanje cestnega prometa
Izvedene so bile preventivne akcije: "Varstvo šolskih otrok", "Slovenija, pripni se" in "Natakar,
taksi prosim".
Pri prevozu nevarnega blaga ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti, niti ni bilo obravnavanih
hujših prometnih nesreč z udeležbo vozil, ki prevažajo nevarno blago.
Pri urejanju prometa je bila največja pozornost namenjena pretočnosti prometa na cestnem
križu in v Ljubljani.
Težave glede izločanja tovornih vozil v zimskih razmerah se še niso uredile. Za izločanje ni
ustreznih mest, pri upravljavcih cest pa za reševanje te problematike ni ustreznega posluha.
V letu 2005 je bilo 45 (33) večjih javnih prireditev na cesti, pri katerih so policisti urejali
promet ali sodelovali v varovanju z mobilnimi zaporami. Tako kot v pretekih letih so bile tudi
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letos organizirane največje športne prireditve: kolesarska dirka "Po Sloveniji 2005",
"Kolesarski maraton Franja" in "Ljubljanski maraton".
2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih
Za izboljšanje kvalitete dela na mejnih prehodih po standardih schengenskega sporazuma so
bili, na podlagi trimesečnih analiz, predlagani in odrejeni ustrezni ukrepi. Varovanje državne
meje izven mejnih prehodov je potekalo v skladu z načrtom. S ciljem uspešnega
preprečevanja ilegalnih migracij je potekala izmenjava informacij z operativnimi službami
drugih PU v RS ter s predstavniki hrvaških varnostnih organov. Načrtovani in izvedeni so bili
poostreni nadzori določenih krajev s ciljem preprečevanja nezakonitega prebivanja tujcev v
državi. Vse načrtovane naloge so bile realizirane.
Število potnikov, ki so prestopili državno mejo na mejnih prehodih, se je v primerjavi z
enakim obdobjem prejšnjega leta zmanjšalo. Državno mejo je prestopilo 696.783 (916.944)
potnikov ali za 24 % manj kot v preteklem letu.
Promet potnikov čez državno mejo
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Policisti so obravnavali 1.160 (1.211) ali 4,2 % manj kršitev Zakona o tujcih in 49 kršitev
Zakona o nadzoru državne meje, kar je za 38 kršitev več kot v letu 2004 ko je bilo
obravnavanih 11 kršitev. Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 28 (57) ali 50,9 % manj
tujcev, ki niso izpolnjevali zakonskih pogojev za vstop v državo.
Število prijetih oseb, ki so ilegalno prestopile državno mejo, se je zmanjšalo. Pri varovanju
državne meje so bile uporabljene vse oblike policijskega dela, sodelovale so tudi PP VSP
Ljubljana in PKP Ljubljana ter Letalska policijska enota. Pri varovanju državne meje so
policisti uporabljali vso tehnično in drugo opremo, ki je tipizirana za opravljanje nalog
varovanja državne meje.
Policisti so tudi v notranjosti države uspešno odkrivali ilegalne migrante, zlasti v smeri proti
Italiji, kamor so bili najpogosteje namenjeni po nedovoljenem prehodu državne meje s
Hrvaško ali Madžarsko.
Policisti so obravnavali 1.337 (1.734) ali 22,9 % manj nedovoljenih prehodov čez državno
mejo. Med obravnavanimi kršitelji je bilo največ državljanov Srbije in Črne gore, Albanije in
Turčije. Več kot tri četrtine je bilo nedovoljenih prehodov čez državno mejo s Hrvaško.
Nedovoljeni prehodi čez državno mejo
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Tuji varnostni organi so na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb slovenski
Policiji vrnili dve (0) osebi, slovenski policisti pa so tujim varnostnim organom vrnili 147 (178)
tujcev ali 17,4 % manj kot v enakem obdobju lani.
2.2

DRUGE DEJAVNOSTI

2.2.1 V skupnost usmerjeno policijsko delo
Policijska uprava je načrtovala več preventivnih aktivnosti. Skupaj z Mestno občino Ljubljana
so bili izvedeni projekti: Poči te lahko petarda, Varno s kolesom v prometu, Varno na poti v
šolo in domov, Dovolj imam pokanja.
V zvezi z nasiljem nad ženskami je bil v sodelovanju z Žensko svetovalnico izveden projekt
Rjuhe.
V okviru zagotavljanja večje varnosti starejših občanov je policija s preventivnimi vsebinami
in prikazom dela policistov sodelovala na srečanju starejših oseb osrednje slovenske regije,
ki je potekalo na gradu Snežnik. Policisti so sodelovali v mednarodnem projektu LENA 2005
(izobraževanje starejših občanov) in v reviji Vzajemnost objavili članka z nasveti starejšim za
njihovo večjo varnost.
Policija je sodelovala na "Festivalu za tretje življenjsko obdobje" in mednarodnem kongresu
"Eurag 2005", v Cankarjevem domu v Ljubljani. S preventivnimi vsebinami in prikazom dela
policistov je policija sodelovala na Taborniškem festivalu v Tivoliju, na dnevih odprtih vrat PO
Zagorje ob Savi in PP Vrhnika, na prireditvi BTC-jada, na Oratoriju v Stični, na Konjeniškem
festivalu v Tivoliju, na prireditvi Srečanje mladih v Stični 2005 in na Študentski areni.
V letu 2005 so predstavniki PU Ljubljana sodelovali v 46 posvetovalnih telesih, od tega v 29
posvetovalnih telesih za varnost državljanov, v 11 svetih za preventivo in varnost v cestnem
prometu, v 5 lokalnih akcijskih skupinah za boj proti prepovedanim drogam in v eni lokalni
koordinacijski skupini za socialno varstvo.
2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost
Na OKC je bilo sprejetih 228.661 (240.364) klicev državljanov na interventno telefonsko
številko 113. Med temi je bilo 79.017 (85.685) interventnih klicev, ki so zahtevali prihod
policije na kraj dogodka. Interventni klici so predstavljali 34,55 % vseh klicev na telefonsko
številko 113.
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Na podlagi interventnih klicev je bilo na kraj interventnega dogodka napotenih 65.534
(65.896) policijskih patrulj. Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj (čas od klica na
telefonsko številko 113 do prihoda policistov na kraj interventnega dogodka) je bil za vse
interventne dogodke 25 minut in 7 sekund (25'37''), za nujne interventne dogodke pa 14
minut in 1 sekunda (14' 37'').
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2.2.3 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov
Strokovno in zakonito izvajanje policijskih nalog je zelo odvisno od dobrega poznavanja
policijskih pooblastil v povezavi s človekovimi pravicami in svoboščinami. Za spremljanje
zakonite in strokovne uporabe prisilnih sredstev ter odpravljanje nepravilnosti pri delu, so bili
zbrani različni primeri postopkov z uporabo prisilnih sredstev z območja PU, kateri so bili
policistom predstavljeni v okviru vadb praktičnega postopka in samoobrambe. Poseben
poudarek pri usposabljanju je bil na nekaterih novih postopkih in uporabi prisilnih sredstev.
Policisti so zaradi kaznivih dejanj, preprečitve nadaljevanja prekrškov ali drugih razlogov
pridržali 1.568 (2.115) ali 25,9 % manj oseb. Prisilna sredstva so uporabili zoper 16,3 % manj
oseb. Zoper kršitelje so večinoma uporabili najmilejši prisilni sredstvi – sredstva za vklepanje
in vezanje ter fizično silo, kar pomeni, da sta bili pri uporabi policijskih pooblastil spoštovani
načeli postopnosti in sorazmernosti. Strelnega orožja kot prisilnega sredstva niso uporabili.
Uporaba prisilnih sredstev v letih 2004 in 2005
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Število kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in napada na uradno
osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, se je v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta
povečalo – 36 (28). Znatno se je zmanjšalo število evidentiranih groženj policistom in
ocenjena stopnja njihove ogroženosti.
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2.2.4 Reševanje pritožb
V letu 2005 je bilo zoper postopke policistov podanih 267 (336) pritožb ali 20,5 % manj kot v
enakem obdobju lani. V 1451 primerih so bile pritožbe obravnavane pri vodji organizacijske
enote.
Skoraj polovica rešenih pritožbenih razlogov se je nanašala na delo policistov s področja
cestnega prometa, sledijo s področja javnega reda in miru, kriminalitete, drugih razlogov in
nadzora državne meje ter izvajanja predpisov o tujcih. Policistom je bila najpogosteje očitana
nestrokovnost, nekorektnost in nepravilna ugotovitev dejanskega stanja. Najpogostejši
pritožbeni razlogi zaradi uporabe pooblastil pa so bili izdaja obvestila o prekršku in plačilnega
naloga, preizkus alkoholiziranosti in zbiranje obvestil.
2.2.5

Kadrovske in organizacijske zadeve

V Policijski upravi Ljubljana je bilo na dan 31. 12. 2005 sistemiziranih 1.700 delovnih mest
(1.602 na dan 31. 12. 2004), zasedenih pa 1.581 delovnih mest ali 93 % (1.631 na dan
31.12.2004 ali 102 %).
Povečanje sistemizacije in števila zaposlenih je bilo posledica izvajanja schengenskega
izvedbenega načrta.
PP Ljubljana Moste se je vselila v nov objekt, zato je bila izvedena združitev PO Ljubljana
Polje in PP Ljubljana Moste ter prenos delovnih mest iz PO na PP Ljubljana Moste.
Disciplinski postopki so bili uvedeni zoper 38 (57) delavcev. Z dokončnim sklepom je bilo
izrečenih 27 (29) ukrepov. Največ je bilo izrečenih denarnih kazni, sledijo prenehanja
delovnega razmerja oz. odpovedi pogodb o zaposlitvi in opomini. Večina delavcev je po
končanem postopku na I. stopnji podala pritožbe, od katerih je bila dobra polovica zavrnjena
kot neutemeljene, tretjini je bilo ugodeno in zadeve vrnjene v ponovno obravnavanje in
odločanje, pri ostalih pa je bil disciplinski ukrep spremenjen.
2.2.6 Odnosi z javnostmi
Sodelovanje z novinarji je potekalo preko novinarskih konferenc in posredovanj informacij za
kroniko v pisni obliki preko internetne elektronske pošte. Preko telefona se je občanom
svetovalo in jih usmerjalo. Za novinarje je bil tiskovni predstavnik dosegljiv na mobilnem
telefonu. Komandirji policijskih postaj so v skladu z Usmeritvami policije za delo na področju
odnosov z javnostmi koordinirali delo z mediji na lokalnem nivoju.
Izvedenih je bilo 106 (101) novinarskih konferenc, medijem je bilo posredovano 148 (155)
dnevnih informacij za kroniko ter 58 (38) posameznih obvestil. Novinarjem je bilo
odgovorjeno na 350 (282) zaprosil, od tega 148 (108) s področja kriminalitete, 107 (78) s
področja javnega reda in miru in 95 (96) s področja prometa. Na vprašanja občanov je bilo
pripravljenih in posredovanih 182 (129) odgovorov, največ s področja prometa. Število
zaprosil novinarjev se je v primerjavi z letom poprej povečalo za 24 %, število zaprosil
občanov pa za 41 %.
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Zaradi drugačnega načina reševanja pritožb do 26. 2. 2004 niso navedeni primerjalni podatki za leto 2004.
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Tiskovni predstavnik oz. predstavniki notranjih organizacijskih enot PU so v zvezi s
posameznimi dogodki podali 84 (izjav za televizije (TV Slovenija, POP TV in Info TV) in 96
izjav za radijske postaje (Radio Slovenija, RGL, Infonet, Radio Krka).

Branko SLAK
DIREKTOR POLICIJSKE UPRAVE
VIŠJI POLICIJSKI SVETNIK
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