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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE V LETU 2018 
 
 
Delo policije je tudi v letu 2018 zaznamovala večmesečna stavka policistov, vendar menimo, da smo 
občanom kljub temu zagotovili ustrezno varnost.  
 
Število kaznivih dejanj je manjše kot prejšnje leto. Najbolj se je zmanjšalo število kaznivih dejanj, 
povezanih s prepovedanimi drogami, in tatvin, zmanjšalo pa se je tudi število kaznivih dejanj ogrožanja 
varnosti.  
 
Na področju vzdrževanja javnega reda in zagotavljanja splošne varnosti je stanje podobno kot v preteklih 
letih, nekoliko se je povečalo število kršitev, povezanih z nasilnim in drznim vedenjem, kršitev nasilja v 
družini in kršitev nočnega miru s hrupom, manj pa je prekrškov v zvezi s prepovedanimi drogami.   
 
Statistično podatki kažejo, da je bila varnost cestnega prometa primerljiva s trendi preteklih petih let. 
Ugotovljenih je bilo manj kršitev in izrečenih precej manj opozoril.  
 
Na področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih smo v primerjavi s preteklimi leti 
obravnavali več primerov nedovoljenih prestopov zunanje državne meje in izvajali postopke z več kot 400 
osebami, ki so po podaji prošnje za mednarodno zaščito zapustile Azilni dom.  
 
Zaradi upokojitev se je število policistov še dodatno zmanjšalo, zato pri izvajanju nalog sodeluje več 
pomožnih policistov.  
 
Kljub čedalje manjšemu številu zaposlenih policistov smo se na vse interventne dogodke odzvali v času, ki 
bistveno ne odstopa od odzivnega časa v preteklih letih.  
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Metodološka pojasnila 
 

Statistični podatki v poročilu o delu policije za leto 2018 so večinoma pridobljeni iz aplikacije Statistika za 

letna in polletna poročila. Podatki so bili zamrznjeni in policijskim enotam dostopni na intranetu 18. 

februarja 2019, zato ne vključujejo podatkov, ki so bili v računalniški sistem vneseni pozneje. Napake v 

podatkih so se lahko odpravljale do omenjenega datuma. Pri statističnih podatkih, ki niso bili pridobljeni iz 

aplikacije, so navedeni viri in datumi njihove pridobitve. 

 

Nekateri primerjalni statistični podatki iz preteklih let se zaradi spremenjene metodologije zajemanja in 

prikazovanja ter odpravljenih napak nekoliko razlikujejo od podatkov v prejšnjih letnih poročilih.  

 

Posamezne kategorije, preglednice in grafikoni, za katere so potrebna posebna metodološka pojasnila, so 

označeni z zvezdico, pojasnila pa so navedena tik pod njimi. 

 

Druga metodološka pojasnila: 

 v poročilu so prikazana kazniva dejanja, razen kaznivih dejanj s področja cestnega prometa in 

kaznivih dejanj, ki se preganjajo na predlog in pri katerih je oškodovanec že ob podaji ovadbe 

odstopil od pregona [pisna izjava o umiku ali izjava o umiku predloga za pregon]; 

 preiskana kazniva dejanja so tista, pri katerih je bil osumljenec znan že ob prijavi ali odkritju 

kaznivega dejanja ali pa ga je policija odkrila pozneje; 

 kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene v kršitve predpisov o javnem redu; 

 v okroglih oklepajih so primerjalni podatki za leto 2017, v oglatih oklepajih pa so druga pojasnila, 

viri in podobno; 

 oznaka »0« pomeni, da pojava ni bilo [pojav ima vrednost 0],   

 oznaka »–« pomeni, da pojava ni mogoče več beležiti ali se ni beležil [zakonske spremembe, 

sprememba metodologije evidentiranja],  

 oznaka »…« pomeni, da izračun ni smiseln, pri čemer se upoštevajo: 

o načelo kumulative [seštevek številčnih podatkov določenega pojava v obravnavanem in 

primerjalnem obdobju mora biti enak ali večji kot 50], 

o preveliko povečanje: enako ali več kot 150,0 %, 

o preveliko zmanjšanje: enako ali več kot 80,0 %. 
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2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 
 
 
2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 
 
 
2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete   
 
V letu 2018 je bilo na območju Policijske uprave Nova Gorica [v nadaljnjem besedilu: PU Nova Gorica] 
obravnavanih 2.155 (2.278) kaznivih dejanj, kar je 3,4-odstotno zmanjšanje glede na prejšnje leto. Policisti 
so jih zaznali 254 (366) ali 30,6 % manj kot leto prej. Državnemu tožilstvu smo podali 1.064 (1.198) 
kazenskih ovadb ali 11,2 % manj in 532 (568) poročil v dopolnitev kazenske ovadbe ali 6,4 % manj kot leto 
prej. Tožilstvu smo podali tudi 313 (318) poročil o dejanjih brez pravne podlage za pregon [deseti odstavek 
148. člena Zakona o kazenskem postopku]. V letu 2018 je zaradi posledic kaznivih dejanj 1 (0) oseba 
izgubila življenja, 9 (8) oseb je bilo hudo in 25 (39) lahko telesno poškodovanih. Po oceni policije so storilci 
kaznivih dejanj povzročili škodo v višini 7.011.000 evrov (5.867.400 evrov). 
 
Od skupnega števila kaznivih dejanj jih je bilo preiskanih 1.064 (1.148) ali 7,3 % manj kot leto pred tem, kar 
sicer obsega 49,4-odstotno (50,4-odstotno) skupno preiskanost oziroma 1 odstotno točko manj kakor leto 
prej. V letu 2018 je delež kaznivih dejanj, odkritih z lastno dejavnostjo, znašal 11,8 % (16,1 %).  
 
Ovadenih je bilo 601 (650) oseb, od tega 82,36 % moških in 17,64 % žensk. Večina ovadenih je bila 
slovenskih državljanov, in sicer 75,33 (77,4 %) vseh ovadenih. Predložili smo tudi kazenske ovadbe zoper 
19 (24) pravnih oseb.  
 
PU Nova Gorica je obravnavala 1.749 (1.859) kaznivih dejanj splošne kriminalitete, kar je 81,2 % (81,6 %) 
celotne kriminalitete. Pri večini teh dejanj gre za kazniva dejanja zoper premoženje. 
 
Obravnavanih je bilo 66 (63) kaznivih dejanj zoper življenje in telo ali za 4,8 % več kot prej. Delež 
preiskanih kaznivih dejanj znaša 90,9 % (87,3 %). Pri najhujših kaznivih dejanjih zoper življenje in telo smo 
obravnavali 7 (5) kaznivih dejanj hude in 53 (55) kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe.  
 
Število obravnavanih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se je povečalo – obravnavanih je bilo 29 
(12) tovrstnih dejanj. Obravnavani in preiskani so bili 4 (1) primeri posilstva.  
 
Kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke je bilo 71 (92) ali 22,8 % manj kot leto prej. Večina 
kaznivih dejanj, teh je bilo 49 (66), je nasilje v družini. Tovrstnih kaznivih dejanj je bilo za 25,7 % manj kot 
leto prej. Pri reševanju nasilja v družini so policisti sodelovali s centri za socialno delo. Sodelovanje je 
potekalo v obliki večdisciplinarnih strokovnih skupin. 
 
Obravnavanih je bilo 1.252 (1.229) kaznivih dejanj zoper premoženje. Število teh dejanj se rahlo povečuje, 
saj jih je 1,9 % več kot leto prej. Delež preiskanosti teh kaznivih dejanj je lani znašal 29,3 % (33,8 %). Med 
kaznivimi dejanji premoženjske kriminalitete izstopajo predvsem tatvine, ki jih je bilo lani 496 (548) ali 9,5 % 
manj kot leto prej. Obravnavali smo 401 (380) veliko tatvino, in sicer 5,5 % več, preiskanost teh kaznivih 
dejanj pa je bila 16,7-odstotna (17,6 %). Število kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari je večje, in sicer 
smo jih v letu 2018 obravnavali 157 (114). Zaznano je rahlo (1,2-odstotno) zmanjšanje števila klasičnih 
goljufij, za 8,1 % pa se je povečalo število drugih kaznivih dejanj. Lani je bilo obravnavanih tudi 9 (6) ropov 
in 1 roparska tatvina. V letu 2018 smo iskali 25 (18) motornih vozil, našli pa smo jih 18 (13).    
 
Gospodarskih kaznivih dejanj je bilo 3,1 % manj, in sicer 406 (419). Najpogosteje je šlo za ponareditev ali 
uničenje poslovnih listin – 129 (30), ponarejanje denarja – 108 (209), uporabo ponarejenega 
negotovinskega plačilnega sredstva – 37 (31), kršitev temeljnih pravic delavcev – 14 (11), preslepitev pri 
pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti – 12 (0), zatajitev – 8 (4) ter druga kazniva dejanja – 46 (48). 
Materialno škodo v vseh gospodarskih kaznivih dejanjih ocenjujemo na 5.039.700 evrov (3.214.200 evrov), 
kar je 56,8 % več kot leto prej. Končanih je bilo 10 (14) finančnih preiskav.  
 
Pri računalniški kriminaliteti je bilo obravnavanih 5 (10) kaznivih dejanj napada na informacijski sistem, 1 
(2) kaznivo dejanje zlorabe informacijskega sistema in 3 (8) kazniva dejanja zlorabe osebnih podatkov.   
 
Lani nismo obravnavali kaznivih dejanj z elementi korupcije.  
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V letu 2018 je bilo obravnavanih 54 (153) kaznivih dejanj organizirane kriminalitete. Med njimi izstopajo 
kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, ki jih je bilo 51 (152). 
Značilnost teh dejanj je, da so člani organiziranih združb prepovedano drogo nabavljali na različnih 
območjih v Sloveniji in jo na območju Nove Gorice prodajali naprej našim in italijanskim državljanom.  
 
Obravnavanih je bilo 98 (210) kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog, in sicer 95 (204) kaznivih dejanj 
neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter 3 (6) kazniva dejanja omogočanja 
uživanja prepovedanih drog. Zaznanih je bilo še 187 (214) prekrškov po Zakonu o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami oziroma 12,6 % manj kot leto prej.  
 
Obravnavali smo 10 (3) kaznivih dejanj, povezanih z orožjem, kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in zlorabe 
prostitucije pa v letu 2018 nismo obravnavali.  
 
Obravnavanih je bilo 120 (144) kaznivih dejanj različnih oblik ogrožanja varnosti oziroma 16,7 % manj kot 
leto prej. Med temi je bilo največ kaznivih dejanj grožnje – 95 (111), sledijo kazniva dejanja izsiljevanja – 10 
(12) in povzročitve splošne nevarnosti – 8 (16).  
 
 
2.1.2 Vzdrževanje javnega reda ter zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 
 
Trendi operativne problematike na tem področju dela se v letu 2018 nadaljujejo. Skupno število vseh 
kršitev, tudi kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru, se rahlo zmanjšuje. Med kršitvami omenjenega 
zakona se povečuje število kršitev, povezanih z nasilnim in drznim vedenjem, kršitev glede nasilja v družini 
in kršitev nočnega miru s hrupom. Pri obravnavi kršitev drugih predpisov o javnem redu je opazno, da se 
povečuje število kršitev po Zakonu o prijavi prebivališča, Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o orožju, 
Zakonu o osebni izkaznici in Zakonu o gostinstvu, zmanjšuje pa se število kršitev po Zakonu o zasebnem 
varovanju, Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ter Zakonu o zaščiti živali. 
Preprečevanju kršitev javnega reda in miru, vandalizma, prepovedanih drog in drugih varnostnih pojavov je 
bila namenjena večja pozornost zlasti v mestnem središču Nove Gorice ter pri izvajanju nalog varovanja na 
večjih javnih prireditvah v Tolminu [npr. različni glasbeni festivali in plesne prireditve z elektronsko glasbo] 
in na območju Nove Gorice. Na omenjenih javnih prireditvah, ki tradicionalno potekajo ob sotočju rek 
Tolminke in Soče v Tolminu, glede na pretekla leta ni bilo zaznati večjih odstopanj v smislu povečanja 
obravnave kaznivih ravnanj, izstopajoča je le javna prireditev [oziroma mednarodni glasbeni festival], na 
kateri je bilo zaradi posebne populacije ugotovljeno večje število kršitev po Zakonu o proizvodnji in prometu 
s prepovedanimi drogami. Več posamičnih kršitev javnega reda in miru, tudi kršitve zakonodaje, povezane 
s prepovedanimi drogami, je bilo zaznati v okolici dveh diskotek v Novi Gorici. Omenjene kršitve niso 
vplivale na poslabšanje stanja pri zagotavljanju varnosti obiskovalcev. Z inšpekcijskimi službami je bilo 
opravljenih več skupnih poostrenih nadzorov z namenom ugotavljanja kršitev Zakona o omejevanju porabe 
alkohola in Zakona o ohranjanju narave ter nadzorov na reki Soči. Nadzor nad zasebnimi varnostnimi 
subjekti so policijske postaje opravljale ob rednem delu, občasno tudi s poostrenimi nadzori v posameznih 
gostinskih lokalih in na javnih prireditvah, pa tudi v sodelovanju z Inšpektoratom Republike Slovenije za 
notranje zadeve. Nadzor je potekal tudi nad prevozom denarnih pošiljk, a kršitve niso bile ugotovljene. 
Problematika, povezana z uporabo pirotehničnih izdelkov tako na splošno kot tudi na javnih prireditvah, ni 
bila izstopajoča.  

 
V letu 2018 smo na območju PU Nova Gorica obravnavali 1.224 (1.226) kršitev predpisov o javnem redu ali 
za 0,1 % manj kot leto prej. Ugotovljenih je bilo 640 (659) ali za 2,8 % manj kršitev Zakona o varstvu 

javnega reda in miru. Povečanje števila teh kršitev je mogoče zaznati le na Policijski postaji v nadaljnjem 

besedilu: PP Bovec za 14,4 %, druge PP pa beležijo manjše zmanjšanje. Kršitev drugih predpisov o 
javnem redu je bilo 584 (567) ali za 2,9 % več. Zaznali smo zmanjšanje števila kršitev po Zakonu o 

zasebnem varovanju bilo jih je 26 (31) ali za 16,1 % manj, Zakonu o proizvodnji in prometu s 

prepovedanimi drogami 187 (214) ali za 12,6 % manj in Zakonu o zaščiti živali 51 (53) ali za 3,7 % manj. 

Obenem smo zaznali povečanje števila kršitev po Zakonu o javnih zbiranjih 54 (46) ali za 17,3 % več in 

Zakonu o orožju 14 (12) ali za 16 % več. V letu 2018 smo večjo pozornost namenili Zakonu o prijavi 
prebivališča, Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o osebni izkaznici in Zakonu o gostinstvu, saj smo 
obravnavali več tovrstnih kršitev. Obravnavali smo tudi več kršitev v povezavi z Zakonom o nalogah in 
pooblastilih policije. V zvezi z zapuščenimi živalmi v vozilih smo se odzvali tudi na vse prijave občanov na 
Operativno-komunikacijski center PU Nova Gorica, vendar policisti pri tem kršitev ali kaznivih dejanj niso 
ugotovili.  
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Policijske postaje so v 45 (49) primerih upravičenim subjektom nudile pomoč – asistenco v postopkih. 

Največ je bilo asistenc zdravstvenemu osebju na podlagi Zakona o duševnem zdravju v 33 (43). Policisti 

so obravnavali nekaj več delovnih nesreč 33 (30), nesreč na reki 8 (4), gorskih nesreč 9 (8) in nesreč 

pri športu in rekreaciji 8 (0). Izvedli so tudi 15 (11) iskalnih akcij z namenom iskanja pogrešanih oseb. 
Obravnavali smo malo manj nesreč z zračnimi plovili in na smučišču.  
 

Problematika nasilja v družini se glede kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru ter kaznivih dejanj v 
letu 2018 statistično zmanjšuje. Obravnavali smo 108 (111) prekrškov in 71 (92) kaznivih dejanj zoper 
zakonsko zvezo, družino in otroke. Med omenjenimi kaznivimi dejanji je bilo 49 (66) kaznivih dejanj nasilja 
v družini in 13 (10) kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe. Obravnavanih je bilo tudi nekaj drugih 
kaznivih dejanj, npr. grožnje. 
Pooblastilo prepovedi približevanja po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije je bilo izrečeno v 41 (34) 
primerih. Sodelovanje s Centrom za socialno delo Severna Primorska in koordinatorko za preprečevanje 
nasilja v družini je potekalo učinkovito in konstruktivno.  

 
Policisti so sodelovali pri varovanju 191 (179) javnih zbiranj in 1 (1) shoda. V zahtevnejša varovanja 
nogometnih tekem v Prvi ligi Telekom Slovenije se je vključevala tudi Posebna policijska enota PU Nova 

Gorica. Na območju PU Nova Gorica natančneje, na območju PP Ajdovščina in PP Nova Gorica smo 

gostili sedem mednarodnih tekem klubsko rokometno in šest reprezentančnih tekem v nogometu. Z 
organizatorjem Nogometnim društvom Gorica je bilo zaradi nudenja pomoči na tekmah Prve lige sklenjenih 

šest soglasij na podlagi določil 30. člena Zakona o javnih zbiranjih pomoč policije. 
 
 
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa  
 
Upoštevajoč posledice prometnih nesreč, predvsem število mrtvih in telesno poškodovanih, je bila varnost 
cestnega prometa v primerjavi z letom 2017 slabša. Nekoliko se je povečalo skupno število obravnavanih 
prometnih nesreč, in sicer smo jih lani obravnavali 865 (852) oziroma za 1,5 % več. Nekoliko se je 

povečalo število prometnih nesreč s smrtnim izidom bilo jih je 9 (8), kar je 12,5 % več, število nesreč s 
telesno poškodbo se je zmanjšalo za 7,7 % na 274 (297), število prometnih nesreč z materialno škodo pa 
se je povečalo na 582 (547), tj. za 6,3 %. V letu 2018 je umrlo 9 (8) oseb, huje telesno poškodovanih je bilo 
62 (65) oseb, lažje telesno poškodovanih pa 271 (282) oseb. Upoštevajoč primerjalne statistične podatke in 
druge okoliščine, je varnost cestnega prometa primerljiva s trendi preteklih petih let. 
 
Najpogostejši vzrok prometnih nesreč, v katerih so bile tudi najtežje posledice, je bil neprilagojena hitrost. 
Zaradi tega so umrle 4 (4) osebe, 21 (23) je bilo hudo in 77 (73) lahko telesno poškodovanih. Naslednji 
vzrok je nepravilna stran ali smer vožnje, zaradi česar so 3 (3) osebe umrle, 20 (24) jih je bilo hudo in 58 
(64) lahko telesno poškodovanih. Sledi neupoštevanje pravil o prednosti, zaradi katerega ni nobena oseba 
(1) umrla, 10 (5) pa jih je bilo hudo in 51 (61) lahko telesno poškodovanih. Vzrok prometne nesreče je tudi 
nepravilno prehitevanje. Zaradi tega je 1 (0) oseba umrla, 2 (1) sta bili hudo in 10 (12) lahko telesno 
poškodovanih. Drugi vzroki ne izstopajo.  
 
Policisti so v cestnem prometu ugotovili 7.329 (12.535) kršitev različne zakonodaje. Večina gre za kršitve 
določb Zakona o pravilih cestnega prometa – ugotovili so 6.790 (11.010) kršitev. Število izrečenih opozoril 
v cestnem prometu se je zmanjšalo za 32,1 %. Izrečenih je bilo 1.256 (1.659) opozoril. 
 
V primerjavi z letom 2017 je bilo lani odrejenih 8.730 (12.221) preizkusov alkoholiziranosti, od tega je bilo 
365 (587) pozitivnih. Odrejenih je bilo 74 (81) strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom 
alkohola, 96 (98) strokovnih pregledov pa je bilo odrejenih zaradi suma vožnje pod vplivom mamil. Delež 
alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je bil glede na leto 2017 nekoliko manjši in je znašal 9,71 % 
(11,27 %). Na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa je bilo pridržanih 6 (8) alkoholiziranih voznikov. 
Zaseženih je bilo 86 (116) motornih vozil.  
 
Zmanjšanje števila ugotovljenih kršitev cestnoprometnih prekrškov, števila odrejenih preizkusov 
alkoholiziranosti ter zasegov vozil v letu 2018 pripisujemo stavkovnim aktivnostim sindikatov v letu 2018 
(februar, marec, oktober, november in december 2018). Zaradi povečane uporabe hitrih testov za 
prepovedane droge se je zelo povečalo število odklonjenih strokovnih pregledov zaradi prepovedanih drog, 
saj preizkušeni v primeru pozitivnega rezultata hitrega testa na prepovedane droge praviloma v vseh 
primerih v nadaljevanju odklonijo strokovni pregled. 
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V letu 2018 je problematika varnosti cestnega prometa negativno izstopala na regionalnih in hitrih cestah 
ter v naseljih brez uličnega sistema. Na regionalnih cestah so 4 (4) osebe umrle, 23 (22) je bilo hudo in 81 
(89) lahko telesno poškodovanih. Na hitri cesti H4 Razdrto–Nova Gorica sta 2 (2) osebi umrli, 2 (1) sta bili 
hudo, 10 (10) pa je bilo lahko telesno poškodovanih. V naselju z uličnim sistemom ni umrla nobena (1) 
oseba, 11 (14) je bilo hudo in 72 (80) lahko telesno poškodovanih. V naselju brez uličnega sistema sta 2 
(0) osebi umrli, 3 (9) so bile hudo in 23 (31) je bilo lahko telesno poškodovanih. Na glavnih cestah je 1 (1) 
oseba umrla, 13 (12) je bilo hudo in 57 (51) lahko telesno poškodovanih. Policisti so glede na navedeno pri 
operativnem delu poleg rednih oblik dela pri nadzoru cestnega prometa tudi lani nadaljevali posebne oblike 
nadzora prometa, kot so kratkotrajni poostreni nadzori, skupinsko delo na varnostno težavnejših odsekih 
[Soška cesta, Keltika in povezava med Šempetrom pri Gorici in Dornberkom] in ob problematičnih dnevih 

pustovanje, letna turistična sezona, martinovanje, december …. Meritve hitrosti zaradi ugotavljanja 
prekoračitve največje dovoljene hitrosti smo izvajali predvsem z Multaradarjem C in videonadzornim 
sistemom Provida. Izvajali smo tudi meritve hitrosti brez asistence [avtomatska obdelava podatkov]. 
Poostrene nadzore smo zaradi gostitve prometnih nesreč izvajali na kritičnih odsekih; usmerjali smo se v 
izstopajoče kršitve. Nadaljevali smo skupne nadzore z italijansko prometno policijo in izvajanje nadzorov s 
posebnimi prometnimi patruljami na cestah, ki izstopajo zaradi hitrosti in voznikov motornih koles. Med 
konci tedna v poletni turistični sezoni smo nadaljevali poostrene nadzore na odsekih Kobarid–Idrija, 
Tolmin–Nova Gorica [G2/102 in 103] in [R1/203, 204 in 206], kjer je problematika voznikov motornih koles 
največja. 
 
Policisti PU Nova Gorica so sodelovali pri zavarovanju večjih športnih prireditev na cesti. V zimskih 
razmerah so z neposrednim nadzorom cestnega prometa reševali oziroma obvladovali problematiko burje, 
ki neposredno vpliva na varnost vseh udeležencev na odseku državne ceste Razdrto–Podnanos–Vipava–
Ajdovščina in na odseku hitre ceste H4 med Razdrtim in Ajdovščino. Gre za pogoste zapore prometa in s 
tem povezane kršitve, kakor tudi za neposredno obravnavo dogodkov, ko je prišlo do prevrnitve 
tovornjakov. Več pozornosti je bilo namenjene tudi nadzoru cestnega prometa na obvozih zaradi mesec dni 
trajajoče popolne zapore državne ceste med Idrijo in Godovičem. 
 
 

2.1.4  Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 
 
V letu 2018 je bilo zaradi kršitev določil Zakona o tujcih obravnavanih 437 (2017 – 623, 2016 – 234, 2015 – 
424) oseb. V primerjavi z letom 2017 se število ugotovljenih kršitev zmanjšuje, in to predvsem zaradi 
ugotovljenih kršitev državljanov EU in njihovih družinskih članov, ki v Slovenijo vstopajo brez ustreznih 
dokumentov – 263 (472) ugotovljenih kršitev.   
 

Ugotovljenih je bilo 98 (2017 – 8, 2016 – 13, 2015 – 0) primerov nedovoljenih prestopov zunanje državne 

meje. Iz ugotovljenih dejstev in zbranih podatkov se ugotavlja, da so v obdobju od januarja do septembra 

policisti obravnavali tujce, ki so v večini primerov v državo vstopali neorganizirano. Od septembra dalje je 

večina obravnavanih tujcev organizirano, a nezakonito prehajala državno mejo z Republiko Hrvaško in 

organizirano so prišli tudi do meje z Republiko Italijo ali v Republiko Italijo.  
 
Število ugotovljenih primerov nedovoljenega vstopa v našo državo s prečkanjem notranje meje se nekoliko 
povečuje, sam način storitve tega dejanja pa ostaja nespremenjen. Obravnavanih je bilo 139 (2017 – 104, 
2016 – 47, 2015 – 103) tujcev, od katerih je večina imela urejeno prebivanje v Republiki Italiji. Globa jim je 
bila izrečena, ker so v državo vstopili brez ustreznih listin. Zaradi nedovoljenega vstopa iz Republike 
Madžarske je bilo obravnavanih 5 oseb, zaradi nedovoljenega vstopa iz Republike Avstrije je bila 
obravnavana 1 oseba, preostali pa so bili obravnavani zaradi nedovoljenega vstopa iz Republike Italije. 
Obravnavani tujci so bili državljani 36 različnih držav, podobno kot v preteklih letih pa prevladujejo 
državljani Kitajske – 45 (2017 – 37, 2016 – 18, 2015 – 41).  
 
Poleg zgoraj navedenih nedovoljenih prehodov državne meje so policisti v letu 2018 obravnavali 436 
tujcev, ki so po podani prošnji za mednarodno zaščito zapustili Azilni dom oziroma nastanitveni objekt za 
mladoletnike v Postojni. V prvem trimesečju so imeli policisti v postopku 8 oseb, v naslednjih mesecih pa 
še več.  
 
Poostreni nadzori nedovoljenih vstopov so se izvajali na mednarodnih komunikacijah z Republiko Italijo, na 
območju goriškega Krasa, Goriških Brd in Zgornjega Posočja. V koordinaciji Sektorja uniformirane policije 
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PU Nova Gorica so bili poostreni nadzora izvedeni v maju, septembru in novembru. Policijske postaje so 
na podlagi lastnih načrtov izvedle 20 poostrenih nadzorov. 
 
Na podlagi sporazuma o prevzemu oseb na skupni državni meji je bilo italijanskim varnostnim organom 
izročenih 7 (2017 – 9, 2016 – 4, 2015 – 1) oseb, sprejetih pa je bilo 47 (2017 – 2, 2016 – 3, 2015 – 6) oseb.  
 
Zaradi nedovoljenega prebivanja so policisti obravnavali 19 (2017 – 39, 2016 – 24, 2015 – 17) oseb. V 
primerjavi z letom 2017 se število ugotovljenih kršitev zmanjšuje predvsem zaradi ugotovljenih kršitev 
državljanov Bosne in Hercegovine – 2 (2017 – 10, 2016 – 0, 2015 – 1). V postopku obravnave 
nedovoljenega prebivanja je bilo tujcem izdanih 7 (2017 – 7, 2016 – 11, 2015 – 8) odločb o prostovoljni 
vrnitvi in 7 (2017 – 6, 2016 – 11, 2015 – 6) odločb o vrnitvi.  
 
V koordinaciji Sektorja uniformirane policije PU Nova Gorica so bili izvedeni štirje poostreni nadzori 
prebivanja in zaposlovanja tujcev. Policijske postaje so na podlagi lastnih načrtov izvedle 19 poostrenih 
nadzorov.  
  
V sklopu nalog, ki izhajajo iz izravnalnih ukrepov, je bilo zabeleženih 125 (2017 – 104, 2016 – 84, 2015 – 
123) zadetkov v SIS, od tega 76 (2017 – 66, 2016 – 47, 2015 – 65) v zvezi s postopki z osebami, 17 (2017 
– 24, 2016 – 25, 2015 – 37) v zvezi z vozili ter 32 (2017 – 14, 2016 – 12, 2015 – 20) v zvezi z listinami.  

Z inšpekcijskimi organi drugih ministrstev se je sodelovalo predvsem na področju učinkovitega nadzora nad 
prebivanjem, zaposlovanjem ter zadrževanjem tujcev v državi. Posebno pozornost se je namenilo 
problematiki delodajalčeve zlorabe in izkoriščanja tujih delavcev. Pri tem smo se z upravnimi enotami in 
drugimi državnimi organi v konkretnih postopkih in pri izvajanju poostrenih nadzorov medsebojno obveščali 
in si izmenjavali podatke.   
 
 
2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 
 
2.2.1 Policijsko delo v skupnosti 
  
Policisti so v letu 2018 izvajali naloge, ki so bile načrtovane kot policijsko delo v skupnosti in preventiva. 
Preventivnih dejavnosti je bilo 668 (907). PU in PP so z župani, drugimi predstavniki v lokalnih skupnostih 
in predsedniki Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodelovale pri organizaciji skupnih 
preventivnih prireditev, z občinskim redarstvom pa tudi pri neposrednem operativnem izvajanju nalog 
[preventiva, mirujoči promet, javni red in mir ter varstvo okolja]. Za krepitev partnerskega sodelovanja v 
skupnosti je bil v Občini Miren – Kostanjevica sklican sosvet. Župani preostalih občin sosvete sklicujejo le 
občasno, zaradi reševanja konkretne problematike. PP so svoje delo predstavile na občinskih svetih v vseh 
občinah razen v dveh [Mestna občina Nova Gorica in Občina Cerkno]. Vodje policijskih okolišev so delo PP 
predstavili v posameznih krajevnih skupnostih. Izvedli smo sestanke z različnimi subjekti v lokalni skupnosti 
[občinsko redarstvo, občinski Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, zasebne varnostne službe, 
nadzorniki na smučiščih ...] in vodji intervencijskih skupin [reševalci Nujne medicinske pomoči Nova Gorica, 
Prostovoljna gasilska enota Nova Gorica, predstavniki regijskega štaba Civilne zaščite Severna Primorska, 
Centra za socialno delo Severna Primorska ipd.]. Preventivno dejavnost smo izvajali tudi s sodelovanjem 
medijev. Pripravili smo svetovanja o premoženjski kriminaliteti [vlomi, ropi itd.], kršenju javnega reda in miru 
[gore, smučišča, naravno okolje, pirotehnika itd.] ter varnosti v cestnem prometu [pešci, enosledna vozila, 

hitrost, vožnje pod vplivom alkohola itd.. PP in SKP PU v osnovnih šolah niso organizirali predavanj o 
prepovedanih drogah za učitelje in starše, je pa Sektor kriminalistične policije izvedel dve predavanji za 
dijake in eno za predstavnike lokalne skupnosti. Igrica 113 se na območju PU ni izvajala. V osnovnih šolah 
so vodje policijskih okolišev nadaljevali preventivna projekta Policist Leon svetuje ter Zberi pogum in povej, 
v domovih za upokojence pa Ne pozabite na varnost. V poletni sezoni smo v Julijskih Alpah organizirali 
preventivni akciji Opozarjanje in svetovanje v gorah ter Svetovanje jadralnim padalcem in zmajarjem, pred 
smučarsko sezono pa Varnost na smučiščih ter Šolar na smuči. V decembru smo na vseh osnovnih šolah 

in v Šolskem centru Nova Gorica izvajali preventivne aktivnosti v povezavi z uporabo pirotehnike Ne meči 

petard. Bodi zvezda!. Glede varnosti cestnega prometa smo med letom organizirali preventivne akcije 
Bodi PreViden, Varno na kolo ter Varno na poti v šolo in domov. V okviru projekta Dijak dijakom za varno 
mobilnost smo pripravili predavanje za dijake dveh srednjih šol, za voznike motornih koles pa smo izvajali 
teoretična in praktična usposabljanja na poligonih v Novi Gorici in Tolminu. Preventivno akcijo Hitrost in 
posledice v prometnih nesrečah zaradi preklica Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne 
občine Nova Gorica nismo izvedli. V novembru smo v sodelovanju z vsemi (6) občinskimi Sveti za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju PP Nova Gorica v sklopu preventivnega projekta 
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Alkohol ubija – največkrat nedolžne izvedli preventivne aktivnosti v sedmih gostinskih lokalih na območju 
PP Nova Gorica. Ob začetku pouka smo skupaj s Centrom za socialno delo Nova Gorica izvajali aktivnosti, 
povezane s problematiko t. i. fazaniranja, tj. krsta dijakov prvih letnikov. V letu 2018 smo nadaljevali letne 
delovne razgovore o strategiji policijskega dela v skupnosti.  
 

 
2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost  
 

V letu 2018 se je število klicev na interventno številko 113 PU Nova Gorica povečalo – bilo jih je 38.180 

(32.248). Število interventnih klicev ostaja podobno 7.870 (7.894), medtem ko se je število nujnih 

interventnih dogodkov zmanjšalo – 276 (334). Največ obravnavanih zadev je pri kriminaliteti – 2.031 

(2.061), prometni varnosti – 2.603 (2.750) in javnem redu – 1.581 (1.581). 

 

Povprečen čas prihoda policistov na interventni dogodek je za nujne klice 15 minut in 6 sekund (14 minut in 

19 sekund). Odzivni časi se v povprečju rahlo podaljšujejo, kar je lahko posledica gostitve interventnih 

dogodkov, manjšega števila mobilnih policijskih patrulj in razgibanosti območja cestnih povezav glede na 

oddaljenost policijskih enot oziroma patrulj od kraja interventnega dogodka. Povprečni čas zvonjenja na 

interventno številko 113 znaša 6,4 sekunde. Število klicev na interventno številko 113 se je v letu 2018 

povečalo za približno 4.000 klicev in so posledica klicev dveh oseb (enega državljana Italije in enega 

državljana Slovenije), ki sta zlorabljali klice na interventno številko. Zoper enega je bil podan predlog 

drugemu prekrškovnemu organu (AKOS), zoper drugega pa je postopek vodila PU Koper. Število teh klicev 

se je konec leta 2018 zmanjšalo.  

 

 
2.2.3 Forenzična in kriminalističnotehnična dejavnost  
 

Kriminalistični tehniki so nudili strokovno kriminalističnotehnično pomoč pri vseh ogledih krajev kaznivih 
dejanj, ki jih je opravil preiskovalni sodnik ali kriminalist SKP PU Nova Gorica. Strokovno pomoč so nudili 
lokalnim kriminalistom in drugim policistom, ki so zaprosili zanjo oziroma niso strokovno usposobljeni za 
zavarovanje določenih vrst sledi. Strokovno pomoč so zagotavljali tudi pri dogodkih s hujšimi posledicami, 
predvsem pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom ali pobegom, pri samomorih, sumljivih primerih smrti in 
hujših delovnih nezgodah.  
 
V letu 2018 je bilo na PU skupno opravljenih za 18,6 % več ogledov krajev kaznivih dejanj in dogodkov kot 
v letu 2017. Posledično je večje tudi število ogledov OKT, in sicer za 13,5 % več. Povečalo se je število 
zavarovanih sledi, več je tudi uporabnih sledi. Število odkritih osumljencev po sledeh je večje kot v letu 

2017 v letu 2017 so po sledeh odkrili 34 osumljencev, v letu 2018 pa 41. Skupno število 
kriminalističnotehnično obdelanih osumljencev je približno enako kot v letu 2017, nekaj manjše je le število 
oseb, ki so jim bili odvzeti prstni odtisi. Za 0,4 % se je zmanjšalo število opravljenih preliminarnih testov. 
Opravljeno je bilo enako število prepoznav oseb po fotografijah kot v letu 2017, toda policisti so bili nekoliko 

uspešnejši pri prepoznavah 21 uspešnih v letu 2017 in 24 uspešnih v letu 2018.  
 
 
2.2.4 Analitska dejavnost  
 

Trimesečno smo pripravljali dokumente z oceno doseganja ciljev policije na posameznih operativnih 
področjih, ki so bili podlaga za usmerjanje operativnega dela v smeri doseganja ciljev.  
 
Sektor kriminalistične policije PU Nova Gorica je izdelal 39 uradnih zaznamkov o ugotovljenih dejstvih in 
okoliščinah ter 8 analiz glede problematike ropov ter vlomov v stanovanja in stanovanjske hiše in glede 
problematike prepovedanih drog, trgovine z orožjem, trgovine z ljudmi in kaznivih dejanj v zvezi z 
gospodarsko kriminaliteto. Poleg tega je mesečno izdeloval preglede stanja preiskanosti kaznivih dejanj po 
posameznih PP. Spremljal je tudi stanje na področju operativnih informacij. Pripravil je analizo stanja glede 
problematike različnih oblik ekstremizma, izdelane pa so bile tudi trimesečne analize tveganja za področje 
državne meje in tujcev. 
 
 
2.2.5 Nadzorna dejavnost  
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V skladu z načrtom dela PU Nova Gorica za leto 2018 je bil na podlagi Pravil za izvajanje nadzora v policiji 
opravljen splošni nadzor na PP Bovec. Opravljenih je bilo 17 strokovnih nadzorov nad delom policijskih 
enot ter 2 ponovna nadzora.   
 
Predstojniki policijskih enot so bili po končanih nadzorih ustno seznanjeni s temeljnimi ugotovitvami 
nadzorov, v poročilih o opravljenem nadzoru pa jim je bilo najpogosteje odrejeno, da z ugotovitvami 
seznanijo policiste na delovnih sestankih, strokovnih posvetih ali odpravah na delo. Za odpravo 
pomanjkljivosti, ugotovljenih v nadzorih, so enote pripravile načrte za odpravo ugotovljenih napak in 
dodatna usposabljanja policistov.  
 
 
2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov  

 
Policisti so zaradi preprečitve nadaljevanja kršitve ali iz drugih zakonskih razlogov odredili odvzem prostosti 
106 (90) osebam ali 17,7 % več kot leto prej. Do 12 ur po prvem odstavku 64. člena Zakona o nalogah in 
pooblastilih policije [motenje ali ogrožanje javnega reda] ni bilo pridržanih oseb (1), do 12 ur po prvem 
odstavku 64. člena istega zakona, in sicer zaradi kršitve prepovedi približevanja [druga alineja prvega 
odstavka 64. člena], pa so bile pridržane 3 (0) osebe. Do 48 ur je bilo zaradi sprejema oziroma izročitve 
osebe tujim varnostnim organom [prvi odstavek 64. člena tega zakona] pridržanih 44 (17) oseb ali 158,8 % 
več. Na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o prekrških je bilo pridržanih 25 (31) kršiteljev ali 19,3 

% manj kot v letu 2017. Po drugem odstavku 110. člena Zakona o prekrških pridržanje s privedbo je bil 
pridržan in priveden 1 (3) kršitelj. Po Zakonu o kazenskem postopku je bilo do 48 ur [drugi odstavek 157. 
člena tega zakona] pridržanih 26 (27) oseb ali 3,7 % manj, do 6 ur [prvi odstavek 157. člena tega zakona – 
odvzem prostosti in privedba] pa je bila v letu 2018 odvzeta prostost 1 (3) osebi. Število pridržanj po 24. 
členu Zakona o pravilih cestnega prometa se je zmanjšalo na 6 (8) oseb. 
 
V 66 (84) primerih so policisti uporabili 138 (207) prisilnih sredstev proti 65 (87) osebam. Uporaba prisilnih 
sredstev se je glede na število primerov zmanjšala za 21,4 %. Število oseb, zoper katere so bila 
uporabljena prisilna sredstva, je manjše za 25,2 %. Število vseh uporabljenih sredstev je manjše za 33,3 
%. Struktura uporabljenih prisilnih sredstev se bistveno ne spreminja. Uporabljena so bila najmilejša 

sredstva, in sicer sredstva za vklepanje in vezanje 52 (70) ter telesna sila 84 (136). Od drugih prisilnih 

sredstev so policisti uporabili še plinski razpršilec 1 (1). Sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil so 
bila uporabljena enkrat (0), palica pa ni bila uporabljena (0). Druga hujša prisilna sredstva niso bila 
uporabljena (0). Vodje PP so med preverjanjem uporabe prisilnih sredstev ugotovili, da so policisti vsa 
prisilna sredstva uporabili zakonito. V letu 2018 ni bilo odmevnejših primerov uporabe prisilnih sredstev.   
 
Obravnavanih je bilo 5 (7) kaznivih dejanj napada na policiste – napadenih je bilo 12 (8) policistov. Njihovo 
življenje v nobenem izmed napadov ni bilo neposredno ogroženo. Pri uporabi prisilnih sredstev je bilo 

poškodovanih 6 (3) policistov v treh primerih so bili policisti lažje telesno poškodovani, v treh primerih pa 

so dobili vidne zunanje znake poškodb in 11 (14) kršiteljev v dveh primerih je bil kršitelj lažje telesno 

poškodovan, v devetih primerih pa so k dobili vidne zunanje znake poškodbe. Evidentirani sta bili 2 (0) 
grožnji policistom. 

 
 
2.2.7 Reševanje pritožb  
 

Občani so v letu 2018 zoper postopke policistov podali 12 (15) pritožb. Te so bile podane zoper 12 (19) 
policistov. Vodje policijskih enot oziroma njihovi pooblaščenci so v pomiritvenem postopku obravnavali 4 
(5) pritožbe, 2 pomiritvena postopka pa sta bila uspešno končana. Ena pritožba je bila obravnavana 
neposredno na senatu. Ena pritožba se ni obravnavala, ker se pritožnik ni odzval na pomiritveni postopek, 
in za tri pisanja je bilo ugotovljeno, da nimajo znakov pritožbe, ampak so se obravnavala kot prekrškovni 
postopek s področja cestnega prometa. V enem primeru je pritožnik odstopili od pritožbe.  
 
Pritožniki so vložili 2 (3) pritožbi zoper postopke policistov s področja kriminalitete, 3 (8) pritožbe zoper 
postopke policistov s področja javnega reda in miru ter 8 (4) pritožb zoper postopke policistov s področja 
cestnega prometa. Iz pritožbenih razlogov je razvidno, da so bili ti v 3 (15) primerih uporaba pooblastil, v 2 
(14) primerih neustrezna komunikacija in v 2 (2) primerih neukrepanje policistov, v nobenem (4) primeru pa 
ni bil razlog uporaba prisilnih sredstev.  
 
 



Poročilo o delu PU Nova Gorica za leto 2018 
 

 12 

2.2.8 Notranje preiskave  

 
Načrtovane naloge spremljanja in analiziranja vseh zadev, povezanih z notranjo zaščito, so se tudi v letu 
2018 ob zaznanih pojavih izvajale dosledno.  
V 3 primerih je bila zaradi suma storitve kaznivega dejanja uradne osebe prijava odstopljena v nadaljnjo 
obravnavo Oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem 
državnem tožilstvu Republike Slovenije.  

 

 
2.2.9 Informacijsko-telekomunikacijska dejavnost 
 
V sodelovanju z Uradom za informatiko in telekomunikacije GPU se je v letu 2018 zagotavljalo nemoteno 
delovanje informacijsko-telekomunikacijskih sistemov policije ter nudilo pomoč njihovim uporabnikom. 
Poleg rednih vzdrževalnih del se je nameščalo in posodabljalo novo informacijsko-telekomunikacijsko 
opremo ter sisteme za varovanje policijskih objektov. 
 
 
2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve  
 
Na PU Nova Gorica je bilo 31. decembra 2018 skupno sistemiziranih 371 delovnih mest. Zasedenih je bilo 
289. Zasedenost delovnih mest je bila tako 77,9-odstotna.  
 

V letu 2018 smo zaposlili 3 uslužbence 1 uradnico in 2 strokovno-tehnični delavki. 10 delavcem je 

delovno razmerje prenehalo zaradi upokojitve od tega 1 invalidsko upokojen. 
 
Lani smo uvedli en disciplinski postopek. Javnemu uslužbencu je bil izrečen ukrep opomina.   
 
Na zdravstvene preglede je bilo napotenih 26 (69) delavcev. Pri javnih uslužbencih se je izvajalo redno 
cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu ter hepatitisu B in C.  
 
Na PU Nova Gorica je bilo konec leta 2018 zaposlenih 13 invalidov. 
 
 
2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  
 

V letu 2018 so bila na podlagi letnih odločb Policijske akademije GPU izvedena usposabljanja policistov za 
uporabo merilnikov hitrosti in nadzorovanje cestnega prometa z videonadzornimi sistemi Proglis in Proavto.   
 
Policijska uprava je sama organizirala in izvedla usposabljanja policistov za področja, na katerih se je 
izkazala potreba po dodatnem usposabljanju. Ta področja so: policijsko preiskovanje prometnih nesreč, 
obravnavanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkritih pri izvajanju izravnalnih ukrepov, varstvo pred požari in 
v skupnost usmerjeno delo. 
 
Dva policista sta bila napotena na usposabljanje za izpit iz vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku. 
Izpit sta uspešno opravila. 
 
Policisti so opravili tudi usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov.  
 
V letu 2018 so bili na usposabljanje po programu Vodenje v policiji napoteni trije zaposleni na PU Nova 
Gorica. Usposabljanje bo predvidoma končano junija 2019.  
 
Na PU Nova Gorica je v letu 2018 končalo izobraževanje šest študentov rednega študija višješolskega 

programa Policist. Na šolanju je 8. generacija izrednega študija Višje policijske šole 5 policistov – 

zaključek predvidoma do 30. maja 2019, na začetku decembru pa se je začela šolati 9. generacija izrednih 

študentov te šole 5 policistov – zaključek predvidoma do 31. marca 2020. 
 
Pripadniki Posebne policijske enote PU Nova Gorica so se udeležili vseh načrtovanih usposabljanj.  
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Mesečno so na območju policijske uprave potekala usposabljanja policistov v okviru praktičnega postopka 
in samoobrambe. Matične policijske enote so teoretične vsebine usposabljanj v tem okviru izvajale same 
po programu, ki sta ga določili GPU in mesečno PU Nova Gorica.  
 
V skladu s programom GPU in odločbo PU Nova Gorica so bila izvedena tudi načrtovana usposabljanja 
policistov za ravnanje s službeno pištolo in dolgocevnim orožjem.   
 

 
2.2.12 Finančno-materialne zadeve 

 
Izvajanje nalog na področju finančno-materialnega poslovanja je v letu 2018 potekalo v načrtovanih okvirih. 
Znotraj načrtovanih investicijskih vzdrževanj so se izvedle naloge, ki so bile opredeljene kot nujne za 
nemoteno delo. Na področju tekočega vzdrževanja objektov so dela v glavnem opravili kar zaposleni. 
Večja vzdrževalna dela so opravili zunanji izvajalci. 
 
PU Nova Gorica je v letu 2018 pridobila 5 novih vozil, ki so nadomestila iztrošena. 
 
 
2.2.13 Mednarodno sodelovanje  
 
V letu 2018 je PU Nova Gorica na skupnih sestankih z italijanskimi varnostnimi organi obravnavala 
predvsem operativno problematiko v zvezi s čezmejno kriminaliteto in nezakonitimi migracijami. Skupna 
srečanja so namenjena izmenjavi informacij in reševanju pomembnih varnostnih vprašanj. Hitro in 
učinkovito medsebojno obveščanje je podlaga za uspešno in učinkovito policijsko delo na obeh straneh 
državne meje. 
  
 
2.2.14 Odnosi z javnostmi 
 
Odnosi s predstavniki medijev so bili v letu 2018 dobri. Predstavniki medijev na lokalni in nacionalni ravni 
so bili v veliko pomoč tudi pri promociji različnih preventivnih dejavnosti in predstavljanju policijskega dela. 
PU Nova Gorica je medijem ponudila vrsto različnih podatkov, organizirala intervjuje ter prispevke različnih 
strokovnih služb in PP z območja uprave ter s pomočjo strokovnih služb pripravljala in pošiljala odgovore 
občanom, ki so vprašanja pošiljali po uradni elektronski pošti novogoriške PU ali prek Sektorja za odnose z 
javnostmi GPU [več o delu na področju odnosov z javnostmi v statistični prilogi].  
 
Pri obveščanju javnosti so bile uporabljene različne vrste komunikacije: pošiljanje raznih podatkov in 

informacij po telefonu in elektronski pošti, objave na medmrežju na spletni strani policije, Twitterju in 

Facebooku, na intranetu policije in v reviji Varnost ter neposredno in posredno javljanje v radijske in 
televizijske programe ter programe elektronskih medijev.  
 
 
2.2.15 Dejavnost specializiranih policijskih enot  
 
Posebna policijska enota je bila na območju PU Nova Gorica vključena v zagotavljanje javnega reda na 

športnih prireditvah predvsem nadzor organiziranih navijaških skupin in množičnih javnih prireditvah. 
Policisti iz sestava Gorske enote so dejavno sodelovali pri iskanju oseb v gorah in na drugih težko 
dostopnih območjih, v ekipi za helikoptersko reševanje ter pri zavarovanju javnih prireditev na težko 
dostopnih terenih.  
 

V letu 2018 je bila Posebna policijska enota PU Nova Gorica sestav I in II aktivirana v 11 (11) primerih. 

Sestav III Gorska enota je bil aktiviran v 37 (56) primerih. 
 

  

 Fabjan Kontestabile 

 direktor 

 višji policijski svetnik 


