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1

ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE V LETU 2019

Policijska uprava Nova Gorica se je v letu 2019 veliko ukvarjala z organizacijo dela, da je lahko zaradi
zmanjšanja števila zaposlenih zagotovila ustrezno raven varnosti na celotnem območju. Kljub manjšemu
številu zaposlenih pa smo naloge iz letnega načrta dela razen nekaterih nalog, vezanih na zadostna
finančna sredstva, uresničili in tako zagotovili varno okolje državljanom.
Število kaznivih dejanj je nižje kot prejšnje leto. V celotni strukturi so v največjem upadu kazniva dejanja
povezana z gospodarsko kriminaliteto, zmanjšalo se je tudi število kaznivih dejanj različnih oblik ogrožanja
varnosti. Po drugi strani so v največjem porastu glede na lansko leto kazniva dejanja s področja
organizirane in mladoletniške kriminalitete.
Problematika gospodarske kriminalitete je v letu 2019 izstopala v večjem obsegu kot pretekla leta zaradi
posameznih primerov, kjer je bila ugotovljena velika premoženjska škoda. Sama struktura obravnavanih
kaznivih dejanj se v zadnjih letih sicer bistveno ne spreminja. Pri delu smo zaznali tudi različne oblike
kaznivih dejanj, ki temeljijo na izkoriščanju uporabe sodobne informacijske tehnologije, s tem pa tudi
potrebe po stalnem usposabljanju in izobraževanju naših uslužbencev.
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, manj pa je kršitev
glede nasilja v družini in kršitev nočnega miru s hrupom, kakor tudi prekrškov v zvezi s prepovedanimi
drogami.
Statistično podatki kažejo, da je bila varnost cestnega prometa primerljiva s trendi glede lahko telesno in
hudo telesno poškodovanih iz preteklih petih let, medtem ko se je lani povečalo število umrlih v prometnih
nesrečah. Ugotovljenih je bilo več kršitev v primerjavi z lanskim letom in manj kot predlani, izrečenih pa je
bilo tudi precej manj opozoril. Veliko naporov smo v času poletne turistične sezone namenili izboljšanju
prometne varnosti na cestah v Zgornjem Posočju in v zvezi s tem pripravili poseben načrt aktivnosti s
poudarkom voznikov enoslednih vozil, s katerim smo okrepili poostren nadzor na tem območju. Prometnim
patruljam PPP Nova Gorica in ostalih območnih postaj PU Nova Gorica so ob določenih dnevih pri nadzoru
prometa pomagali tudi policisti Specializirane enote za nadzor prometa. Policisti PU Nova Gorica so skupaj
s policisti SENP GPU v Posočju izvajali meritve hrupa pri motornih kolesih in ugotavljali kršitve glede
predelav izpušnega sistema in s tem prekomernih obremenitev okolja s hrupom in ugotavljali druge kršitve.
Izvedli smo tudi novo obliko preventivnih aktivnosti za večjo prometno varnost, in sicer postavitvijo silhuet
policista in policistke z radarjem na cestah Zgornjega Posočja z namenom zmanjševanja hitrosti in
posledično umiritve prometa.
Na področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih smo v primerjavi s preteklimi leti
obravnavali več primerov nedovoljenih vstopov preko zunanje državne meje in izvajali postopke s preko
500 osebami, ki so po podaji prošnje za mednarodno zaščito zapustili Azilni dom. Sodelovanje z drugimi
organi poteka dobro, saj izvajamo kar nekaj skupnih dejavnosti, dobro pa sodelujemo tudi z italijanskimi
varnostnimi organi, tako pri preiskovanju čezmejne kriminalitete kakor pri zagotavljanju varnosti v cestnem
prometu. V zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje nedovoljenih migracij in vseh oblik čezmejne
kriminalitete v notranjosti države smo spremljali in ocenjevali izvajanje postopkov glede zakonitosti vstopa,
zadrževanja oziroma prebivanja v šengenskem prostoru, obveznosti prijav prebivališča, kaznovanja
prevoznikov in drugih, ki so kakor koli pomagali pri nedovoljenem vstopu, prebivanju ali tranzitu ipd.
Zaradi upokojitev se je število policistov še zmanjšalo in zato v večji meri pri izvajanju nalog sodelujejo
pomožni policisti.
Kljub vse manjšemu številu zaposlenih policistov smo se odzvali na vse interventne dogodke v času, ki
bistveno ne odstopa od preteklih let.
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Metodološka pojasnila
V letnem poročilu o delu policije za 2019 [v nadaljevanju: letno poročilo] so statistični podatki večinoma
pridobljeni iz aplikacije Statistika-Dinamična poročila (novi STAI) – Letno poročilo – nova metodologija za
letna in polletna poročila. Posamezne preglednice in grafi, pri katerih so potrebna posebna metodološka
pojasnila, so označeni z zvezdico, pojasnila pa so navedena pod njimi. Oznaka »0« v preglednicah
pomeni, da pojav ni bil evidentiran, oznaka »–« pomeni, da pojava ni več mogoče beležiti ali se ni beležil
[zakonske spremembe, sprememba metodologije evidentiranja].
Dokončni statistični podatki za letno poročilo 2019 so bili vsem policijskim enotam dostopni 10. 2. 2020,
zato ne vključujejo podatkov, ki so bili vneseni v računalniški sistem pozneje. Napake v podatkih so se
lahko odpravljale do omenjenega datuma. 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 grafi, za katere so potrebna
posebna metodološka pojasnila, so označene z zvezdico, pojasnila pa so navedena tik pod njimi.
Ostala metodološka pojasnila:
Zaradi spremenjene metodologije prikazovanja podatkov v aplikaciji Statistika se podatki za pretekla leta,
navedeni v tem letnem poročilu, lahko razlikujejo od istovrstnih podatkov, navedenih v prejšnjih letnih
poročilih. Ključne novosti so enake kot pri Letnem poročilu o delu policije za leto 2018:
−

policija statističnih baz podatkov za letno poročilo v aplikaciji Statistika več ne zamrzuje, ampak so
vsi statistični podatki za vsa leta zajeti na določen dan;

−

prehod na prikazovanje gibanja statističnih podatkov v daljšem časovnem obdobju, dveletnih
primerjav [porastov ali upadov] policija ne navaja več. Nekateri podatki so sicer še prikazani za
krajše obdobje [ker se jih beleži šele krajši čas, zaradi pogostih zakonskih sprememb v zadnjih letih
ipd.];

−

prilagoditev prikazovanja podatkov glede na pogostost pojavljanja [najpogostejših pet ali deset],
razvrščanje pojavov od najpogostejšega do manj pogostega;

−

novo poglavje o prekrškovnih postopkih. Ker lahko prekrškovni postopek zajema tudi več kršitev po
različnih pravnih podlagah [materialnih predpisih], je število vseh prekrškovnih postopkov
praviloma manjše od skupne vsote vseh kršitev predpisov po posameznih področjih [vzdrževanje
javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanje varnosti cestnega
prometa, nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih].

−

spremenjeno poglavje Operativno-komunikacijske dejavnosti predstavljeni statistični podatki o
deležu klicev, sprejetih v prvih 12 sekundah, in povprečnem času zvonjenja za interventne klice na
številko 113. Čas se meri od trenutka, ko na sprejemnem mestu začne zvoniti telefon, do trenutka,
ko je klic sprejet.

Statistični podatki o kriminaliteti po datumu prvega zaključnega dokumenta [kazenska ovadba ali poročilo v
dopolnitev kazenske ovadbe].1 Kot je ustaljena praksa, pa so statistično prikazana obravnavana kazniva
dejanja, razen kaznivih dejanj s področja cestnega prometa. Število 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] so prikazana v posebni preglednici, niso pa všteta v skupno število
obravnavanih kaznivih dejanj. V okviru obravnavane kriminalitete so prikazana kazniva dejanja, za katera
je policija vložila kazensko ovadbo ali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe. Preiskana kazniva dejanja so
tista, pri katerih je bil osumljenec znan že ob prijavi ali odkritju kaznivega dejanja ali pa ga je policija
pozneje odkrila.

1

Datum prvega zaključnega dokumenta ne determinira vsebine, pri posameznem kaznivem dejanju je vedno prikazana zadnja
vrednost.
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2

DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH

2.1

TEMELJNE DEJAVNOSTI

2.1.1

Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete

Leta 2019 je bilo na območju Policijske uprave Nova Gorica [v nadaljnjem besedilu: PU Nova Gorica]
obravnavanih 1.953 (2.1542) kaznivih dejanj, kar je 9,3-odstotni upad glede na prejšnje leto. Policisti so jih
zaznali 249 (253) ali 1,6 % manj kot leto prej. Državnemu tožilstvu smo podali 982 (1.069) kazenskih ovadb
ali 8,1 % manj in 526 (531) poročil v dopolnitev kazenske ovadbe ali 0,9 % manj kot leto prej. Prav tako
smo na tožilstvo podali 288 (314) poročil o dejanjih brez pravne podlage za pregon [deseti odstavek 148.
člena Zakona o kazenskem postopku – ZKP]. V letu 2019 sta zaradi posledic kaznivih dejanj 2 (1) osebi
izgubila življenja, 4 (9) oseb je bilo hudo in 25 (25) lahko telesno poškodovanih. Po oceni policije so storilci
kaznivih dejanj povzročili škodo v višini 12.211,60 (7.030,00) evrov.
Od skupnega števila kaznivih dejanj jih je bilo preiskanih 1.020 (1.074) ali 5,0 % manj kot leto pred tem, kar
sicer obsega 52,2-odstotno (49,9-odstotno) skupno preiskanost oziroma 2,3 odstotni točki manj kakor
prejšnje leto. V letu 2019 je delež kaznivih dejanj, odkritih z lastno dejavnostjo, znašal 12,7 % (11,8 %).
Ovadenih je bilo 639 (604) oseb, od tega 80,8 % moških in 19,2 % žensk. Večina ovadenih je bila
slovenskih državljanov, in sicer 75,4 % (75,33 %) vseh ovadenih. Predložili smo tudi kazenske ovadbe
zoper 27 (19) pravnih oseb.
Leta 2019 je PU Nova Gorica obravnavala 1.653 (1.747) kaznivih dejanj splošne kriminalitete, kar je 84,6
% (81,2 %) celotne kriminalitete. Pri večini teh dejanj gre za kazniva dejanja zoper premoženje.
Obravnavanih je bilo 70 (66) kaznivih dejanj zoper življenje in telo ali za 7,7 % več kakor preteklo leto.
Delež preiskanih kaznivih dejanj znaša 92,9 % (90,8 %). Pri najhujših kaznivih dejanjih zoper življenje in
telo smo obravnavali 5 (7) kaznivih dejanj hude telesne poškodbe in 59 (53) kaznivih dejanj lahke telesne
poškodbe.
Število obravnavanih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se je zmanjšalo – obravnavanih je bilo 21
(29) tovrstnih dejanj. Obravnavana in preiskana sta bila 2 (4) primera posilstva.
Kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke je bilo 86 (71) ali 21,1 % več kot leto prej. Večina
kaznivih dejanj, teh je bilo 47 (48), so kazniva dejanja nasilja v družini. Tovrstnih kaznivih dejanj je bilo za
2,1 % manj kakor preteklo leto. Pri reševanju nasilja v družini so policisti sodelovali s centri za socialno
delo. Sodelovanje je potekalo v obliki večdisciplinarnih strokovnih skupin.
Obravnavanih je bilo 1.124 (1.254) kaznivih dejanj zoper premoženje in so v upadu oz. 10,4 % manj kot
leto prej. Delež preiskanosti teh kaznivih dejanj je lani znašal 32,7 % (30,3 %). Med kaznivimi dejanji
premoženjske kriminalitete izstopajo predvsem kazniva dejanja tatvine, ki jih je bilo lani 511 (496) ali 3,0 %
več kot leto prej. Obravnavali smo 334 (403) kaznivih dejanj velike tatvine, in sicer 17,2 % manj kot
predlani, preiskanost teh kaznivih dejanj pa je bila 15,9-odstotna (18,1 %). Število kaznivih dejanj
poškodovanja tuje stvari je manj kot predlani, in sicer smo jih v letu 2019 obravnavali 115 (157). Zaznan je
upad (13,1–odstotni) klasičnih goljufij, za 24,4 % so v upadu druga kazniva dejanja. Lani je bilo
obravnavanih tudi 7 (9) ropov in 1 roparska tatvina. V letu 2019 smo iskali 12 (25) motornih vozil, našli smo
jih 6 (18).
Gospodarskih kaznivih dejanj je bilo 26,3 % manj, in sicer 300 (407). Najpogosteje je šlo za kazniva
dejanja uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva – 88 (39), ponarejanja denarja – 80
(108), ponareditve ali uničenja poslovnih listin – 41 (129), poslovno goljufijo – 17 (37), pranje denarja – 9
(2), poneverbo in neupravičeno uporabo tujega premoženja - 9 (7) ter druga kazniva dejanja – 32 (46).
Materialno škodo v vseh gospodarskih kaznivih dejanjih ocenjujemo na 10.168.000 (5.039.700) evrov, kar
je 201,0 % več kot leto prej. Minulo leto je bilo zaključenih 12 (10) finančnih preiskav.

2

Primerjalni podatki za leto 2018 so v oklepaju.
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Pri računalniški kriminaliteti je bilo obravnavanih 8 (5) kaznivih dejanj napada na informacijski sistem.
Lani nismo obravnavali kaznivih dejanj z elementi korupcije.
V letu 2019 je bilo obravnavanih 150 (54) kaznivih dejanj organizirane kriminalitete. Med njimi izstopajo
kazniva dejanja uporabe ponarejenega plačilnega sredstva 56 (0) in ponareditev ali uničenje poslovnih
listin 39 (0).
Obravnavanih je bilo 110 (97) kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog oziroma oz. več kot leto prej, in
sicer 89 (94) kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter 21 (3)
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 5 (10) kaznivih dejanj, povezanih z orožjem, kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in zlorabe
prostitucije v letu 2019 nismo obravnavali.
Obravnavanih je bilo 125 (120) kaznivih dejanj različnih oblik ogrožanja varnosti oziroma 4,2 % več kot leto
prej. Med temi je bilo največ kaznivih dejanj grožnje – 98 (95), sledijo kazniva dejanja povzročitve splošne
nevarnosti - 15 (8) in izsiljevanja 9 (10).

2.1.2

Vzdrževanje javnega reda ter zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja

Trendi operativne problematike na tem področju dela v letu 2019 so na enakem nivoju kot v letu 2018.
Skupno število vseh kršitev, kakor tudi kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)], je v
manjšem porastu. V strukturi kršitev ZJRM-1 so v padcu kršitve povezane z nasilnim in drznim vedenjem,
kršitve s področja nasilja v družini in kršitve hrupa. Glede kršitev drugih predpisov o javnem redu so v
porastu kršitve predpisov kot. npr. Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju, Zakona o ohranjanju
narave, Zakonu o osebni izkaznici, Zakonu o zasebnem varovanju, Zakonu o orožju. Preprečevanju kršitev
javnega reda in miru, vandalizma, prepovedanih drog in drugih varnostnih pojavov je bila večja pozornost
usmerjena v mestno središče Nove Gorice ter pri izvajanju nalog varovanja na večjih javnih prireditvah v
Tolminu, kot so Metaldays in ostale. Na omenjenih javnih prireditvah, ki tradicionalno potekajo ob sotočju
rek Tolminske in Soče v Tolminu, glede na pretekla leta, ni bilo zaznati večjih odstopanj v smeri porasta
obravnave kaznivih ravnanj, izstopajoča je le javna prireditev Overjam Reagge Festival, kjer je zaradi
specifične populacije bilo ugotovljeno večje število kršitev s področja Zakona o proizvodnji in prometu s
prepovedanimi drogami. Več posamičnih kršitev javnega reda in miru je bilo zaznati v in okolici dveh
diskotek (Marco Polo in Odeon) v Novi Gorici, tudi kršitve zakonodaje povezane s prepovedanimi drogami.
Omenjene kršitve niso vplivale na poslabšanje stanja v kontekstu zagotavljanja varnosti obiskovalcev. Z
inšpekcijskimi službami je bilo opravljenih več skupnih poostrenih nadzorov z namenom ugotavljanja
kršitev Zakona o omejevanju porabe alkohola in kršitev Zakona o ohranjanju narave, ter nadzori 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. PP so nadzor vršile tudi
nad prevozom denarnih pošiljk, pri čemer kršitve niso bile ugotovljene. Problematika, povezana z uporabo
pirotehničnih izdelkov tako na splošno, kot tudi na javnih prireditvah, ni bila izstopajoča.
V letu 2019 smo na območju PU Nova Gorica obravnavali 1.246 (1.279) kršitev predpisov o javnem redu ali
za 2,5 % manj kot leto prej. Ugotovljenih je bilo 695 (654) ali za 6,2 % več kršitev Zakona o varstvu javnega
reda in miru. Porast teh kršitev je zaznati na PP Bovec za 50 %, PP Tolmin 78,6 %, druge območne PP
beležijo manjši padec. Kršitev drugih predpisov o javnem redu je bilo 551 (625) ali za 11,8 % manj. Padec
kršitev smo beležili pri Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 171 (214) ali za 20,0 %,
Zakonu o zaščiti živali 36 (51) ali za 29,4 %, Zakonu o javnih zbiranjih 48 (55) ali za 12,7 % in Zakonu o
prijav prebivališča 68 (107) ali za 36,4 %. Porast kršitev smo beležili pri Zakonu o ohranjanju narave 60
(56) ali za 7,1 %, Zakonu o zasebnem varovanju 34 (28) ali za 21,4 %, Zakonu o orožju 18 ali za 12,5 %,
Zakonu o osebni izkaznici 31 (28) ali za 10,7 % in Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju 26
(0). V letu 2019 smo večjo pozornost namenili Zakonu o orožju, Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o
osebni izkaznici, kjer smo obravnavali več kršitev. Manj kršitev smo obravnavali v povezavi z Zakonom o
nalogah in pooblastilih policije. V zvezi zapuščenih živali v vozilih smo se odzvali tudi na vse prijave
občanov na OKC PU, vendar policisti pri tem kršitev ali kaznivih dejanj niso ugotovili.
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Policijske postaje so v 44 (45) primerih upravičenim subjektom nudile pomoč – asistenco, v določenih
postopkih. Največ asistenc je bilo opravljenih zdravstvenemu osebju na podlagi Zakona o duševnem
zdravju in sicer v 36 (33) primerih. Policisti so obravnavali nekaj več delovnih nesreč 52 (35), nesreč na
smučišču 13 (6), nesreč v zračnem prostoru 15 (11), gorskih nesreč 11 (9) in nesreč pri športu in rekreaciji
15 (7), ter 2 (1) nesreči ali dogodka v železniškem prometu. Izvedli so tudi 23 (15) iskalnih akcij z
namenom iskanja pogrešanih oseb. Nekaj manj smo obravnavali požarov in onesnaženj okolja.
Tako smo v letu 2019 S ciljem zaščite oškodovanca oz. žrtve so policisti izrekli 23 (41) oz. za 43,9 % manj
ukrepov prepovedi približevanja.
Problematika nasilja v družini je glede kršitev ZJRM-1 statistično v padcu, glede KD, ki so bila storjena
znotraj družine pa v manjšem porastu. Tako smo v letu 2019 obravnavali 98 (2018=111) oz. za 11,7 %
manj kršitev in 186 (169) oz. za 10,0 % več kaznivih dejanj, ki so bila storjena znotraj družine. Od tega
števila smo v letu 2019 obravnavali 47 (48) kaznivih dejanj Nasilje v družini. Poleg omenjenih je bilo v
okviru te problematike obravnavano še manjše število drugih kaznivih dejanj, npr. KD Grožnje.
Pooblastilo prepovedi približevanja po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije je bilo izrečeno v 23 (41)
primerih. Sodelovanje s CSD Severna Primorska in koordinatorko za preprečevanje nasilja v družini je
potekalo učinkovito in konstruktivno.
V varovanja nogometnih tekem v 1. SNL Telekom Slovenije, kjer je bilo pričakovati kršitve javnega reda, se
je vključevala tudi PPE PU Nova Gorica. Tako so bila z organizatorjem ND Gorica sklenjena tri soglasja.

2.1.3

Zagotavljanje varnosti cestnega prometa

Upoštevajoč kriterij posledic prometnih nesreč, predvsem glede smrtnih posledic in telesno poškodovanih v
prometnih nesrečah, je bila varnost cestnega prometa v primerjavi z letom 2018 na nižji ravni. Nekoliko se
je povečalo skupno število obravnavanih prometnih nesreč, in sicer smo lani obravnavali 936 (865)
prometnih nesreč. Število prometnih nesreč s smrtnim izidom je ostalo enako 9 (9), povečalo se je število
prometnih nesreč s telesno poškodbo 288 (274), kakor tudi število prometnih nesreč z materialno škodo
639 (582). V letu 2019 je umrlo 13 (9) oseb, huje telesno poškodovanih je bilo 59 (63) oseb, lažje telesno
poškodovanih pa 291 (270) oseb. Upoštevajoč primerjalne statistične podatke in druge okoliščine, je
varnost cestnega prometa primerljiva s trendi preteklih petih let.
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč, v katerih so bile tudi najhujše posledice, je bila neprilagojena
hitrost, zaradi katere je umrlo 8 (4) oseb, 18 (21) je bilo hudo in 109 (77) lahko telesno poškodovanih. Sledi
vzrok nepravilna stran in smer vožnje neprilagojena hitrost, zaradi katere je umrla 1 (3) oseba, 12 (20) je
bilo hudo in 57 (58) lahko telesno poškodovanih. Naslednji vzrok je nepravilno prehitevanje, zaradi česar
sta 2 (1) osebi umrli, 6 (2) oseb je bilo hudo in 12 (10) lahko telesno poškodovanih. Sledi vzrok
neupoštevanje pravil o prednosti, v katerih je 1 (0) oseba umrla, 6 (10) oseb je bilo hudo telesno
poškodovanih in 58 (52) lahko telesno poškodovanih. Vzrok prometne nesreče je tudi nepravilni premik z
vozilom v katerih ni umrla nobena oseba 3 (0) so bile hudo in 7 (10) lahko telesno poškodovanih, medtem
ko drugi vzroki ne izstopajo.
Policisti so v cestnem prometu ugotovili 10.114 (7.360) kršitev različne zakonodaje. Večina gre za kršitve
določb Zakona o pravilih cestnega prometa, kjer so ugotovili 9.195 (6.605) kršitev. Število izrečenih
opozoril v cestnem prometu se je močno zmanjšalo. Izrečenih je bilo 537 (1.257) opozoril.
V primerjavi z letom 2018 je bilo lani odrejenih 11.804 (9.242) preizkusov alkoholiziranosti, pri čemer je bilo
520 (365) pozitivnih preizkusov. Odrejenih je bilo 88 (74) strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod
vplivom alkohola, 170 (96) strokovnih pregledov pa je bilo odrejenih zaradi suma vožnje pod vplivom
mamil. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je bil glede na leto 2018 primerljiv in je znašal
10,78% (10,70 %). Na podlagi ZPrCP je bilo pridržanih 6 (6) alkoholiziranih voznikov. Zaseženih je bilo 139
(84) motornih vozil.
Povečanje kršitev cestno prometnih prekrškov in povečanje števila odrejenih preizkusov alkoholiziranosti,
ter zasegov vozil v letu 2019 delno pripisujemo stavkovnim aktivnostim sindikatov v letu 2018 (februar,
marec in oktober, november, ter 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 2019 je problematika varnosti cestnega prometa v negativnem trendu izstopala na regionalnih
cestah, hitrih in naseljih brez uličnega sistema. Na regionalnih so 6 (4) osebe umrle, 19 (23) je bilo hudo in
84 (81) lahko telesno poškodovanih. Na hitri cesti H4 Razdrto – Nova Gorica ni umrla nobena (2) oseba, 1
(2) oseba je bila hudo, 20 (10) oseb pa je bilo lahko telesno poškodovanih. V naselju z uličnim sistemom ni
umrla nobena (0) oseba,14 (11) je bilo hudo in 64 (73) oseb lahko telesno poškodovanih. V naselju brez
uličnega sistema je umrla 1 (2) oseba, 8 (3) je bilo hudo telesno poškodovanih in 29 (22) lahko telesno
poškodovanih Na glavnih cestah so 3 (1) osebe umrle, 12 (13) je bilo hudo in 56 (57) lahko telesno
poškodovanih. Policisti so glede na navedeno pri operativnem delu, poleg rednih oblik dela pri nadzoru
cestnega prometa, tudi lani nadaljevali s posebnimi oblikami nadzora prometa, kot so kratkotrajni poostreni
nadzori, skupinsko delo na varnostno bolj problematičnih odsekih [Soška cesta, Keltika in relacija med
Šempetrom pri Gorici in Dornberkom] in ob problematičnih dnevih [pustovanje, letna turistična sezona,
martinovanje, mesec december…]. Meritve hitrosti zaradi prekoračitve največje dovoljene hitrosti smo
časovno izvajali predvsem z Multaradarjem C in video nadzornim sistemom Provida. Poostrene nadzore so
policisti zaradi gostitve prometnih nesreč izvajali na kritičnih odsekih, kjer so se usmerjali v izstopajoče
kršitve. Nadaljevali smo skupne nadzore z italijansko prometno policijo ter z izvajanjem nadzorov s
posebnimi prometnimi patruljami na relacijah, ki izstopajo zaradi hitrosti in voznikov motornih koles. Med
vikendi v poletni turistični sezoni smo nadaljevali s prakso poostrenih nadzorov relaciji Kobarid – Idrija,
Tolmin – Nova Gorica [G2/102 in 103] in na 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 policisti občasno z neposrednih nadzorom cestnega prometa reševali oz. obvladovali
problematiko burje, ki neposredno vpliva na varnost vseh udeležencev na odseku državne ceste Razdrto –
Podnanos – Vipava – Ajdovščina in na odseku HC H4 med Razdrtim in Ajdovščino.

2.1.4

Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih

V letu 2019 je bilo zaradi kršitev določil Zakona o tujcih obravnavanih 389 (2018 - 439, 2017 - 630, 2016 234, 2015 - 424) oseb. V primerjavi z letom 2018 je število ugotovljenih kršitev v upadu predvsem zaradi
ugotovljenih kršitev državljanov EU in njihovih družinskih članov, ki v Slovenijo vstopajo brez ustreznih
dokumentov – 177 (264) ugotovljenih kršitev.
Ugotovljenih je bilo 218 (2018 – 98, 2017- 8, 2016 -13, 2015 - 0) primerov nedovoljenih vstopov preko
zunanje državne meje. V tej številki so zajeti podatki za osebe oziroma kršitve, ki se beležijo kot nedovoljen
prehod meje 170 (2018 – 67, 2017 – 4, 2916 – 7, 2015 – 0) , kot tudi tiste, ki se beležijo kot izmikanje mejni
kontroli 48 (2018 – 31, 2017 – 4, 2016 – 6, 2015 – 0). Iz ugotovljenih dejstev in zbranih podatkov se
ugotavlja, da je večina obravnavanih tujcev, ilegalno prešla državno mejo z Republiko Hrvaško, na
organiziran način. Na organiziran način so nato nadaljevali pot tudi do meje z Republiko Italijo ali v
Republiko Italijo.
Ugotovljeni primeri nedovoljenega vstopa preko notranje meje so v trendu preteklih let. Obravnavanih je
bilo 113 (2018 – 140, 2017- 104, 2016 - 47, 2015 -103) tujcev, od katerih je večina imela urejeno bivanje v
Republiki Italiji. Globa jim je bila izrečena, ker so v državo vstopili brez ustreznih listin. Zaradi
nedovoljenega vstopa iz Republike Madžarske je bila obravnavana ena oseba, ostali so bili obravnavani
zaradi nedovoljenega vstopa iz Republike Italije. Obravnavani tujci so bili državljani sedemindvajsetih
različnih držav, s tem, da, podobno kot v preteklih letih, prevladujejo državljani Kitajske – 38 (2018 - 46
(2017- 37, 2016 -18, 2015 - 41).
Poleg zgoraj navedenih nedovoljenih prehodov državne meje , so policisti v letu 2019 obravnavali 580
(2018 – 436) tujcev ki so po podani prošnji za mednarodno zaščito zapustili prostore Azilnega doma oz.
nastanitveni objekt za mladoletnike v Postojni.
Poostreni nadzori nedovoljenih vstopov so se izvajali na mednarodnih komunikacijah z Republiko Italijo, na
območju Goriškega Krasa, Goriških Brd in Zgornjem Posočju. V koordinaciji SUP PU so bili poostreni
nadzora izvedeni v mesecu januarju, aprilu, juniju, oktobru in novembru. Policijske postaje so na podlagi
lastnih načrtov izvedle 28 poostrenih nadzorov.
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Na podlagi sporazuma o prevzemu oseb na skupni državni meji je bilo italijanskim varnostnim organom
izročeno 21 (2018- 7, 2017-9, 2016 – 4, 2015 -1) oseb, sprejetih je bilo 87 (2018 – 47, 2017- 2, 2016 – 3,
2015 - 6) oseb.
Zaradi nedovoljenega prebivanja so policisti obravnavali 37 (2018 - 19, 2017- 39, 2016 – 24, 2015 - 17)
oseb. V primerjavi z letom 2018 je število ugotovljenih kršitev v porastu predvsem zaradi ugotovljenih
kršitev (prekoračitev dovoljenega prebivanja na območju schengna) državljanov Moldavije – 18 (2018 – 3).
V postopku obravnave nedovoljenega prebivanja je bilo tujcem izdanih 13 (2018 – 7, 2017- 7, 2016 – 11,
2015 - 8) odločb o prostovoljni vrnitvi in 17 (2018- 7, 2017 – 6, 2016 - 11, 2015 - 6) odločb o vrnitvi.
V koordinaciji SUP PU Nova Gorica so bili izvedeni štirje poostreni nadzori prebivanja in zaposlovanja
tujcev. Policijske postaje so na podlagi lastnih načrtov izvedle 18 poostrenih nadzorov.
V sklopu nalog, ki izhajajo iz koncepta izravnalnih ukrepov je bilo zabeleženih 127 (2018 – 125, 2017- 104,
2016 - 84, 2015 - 123) zadetkov v SIS, od tega 69 (2018 – 76, 2017- 66, 2016 – 47, 2015 - 65) zadetkov v
zvezi postopkov z osebami, 33 (2018 – 17, 2017-24, 2016 -25, 2015 -37) zadetkov v zvezi z vozili ter 25
(2018 – 32, 2017 -14, 2016 - 12, 2015 -20) zadetkov 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 zlorabe in izkoriščanja tujih delavcev s strani delodajalcev. V tem segmentu nalog se je z
upravnimi enotami in drugimi državnimi organi, v konkretnih postopkih in pri izvajanju poostrenih nadzorov,
medsebojno obveščalo in izmenjavalo podatke.

2.2

DRUGE DEJAVNOSTI

2.2.1 Policijsko delo v skupnosti
Policisti so v 2019 izvajali naloge, ki so bile načrtovane kot policijsko delo v skupnosti in preventiva.
Preventivnih dejavnosti je bilo 790 (668). PU in PP so sodelovale z župani, z drugimi predstavniki v lokalnih
skupnostih, predsedniki SPVCP pri organizaciji skupnih prev. prireditev, z občinskim redarstvom 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 Renče-Vogrsko sklican sosvet. Župani
ostalih občin pa sosvete sklicujejo le občasno oz. zaradi reševanja konkretne problematike. PP so svoje
delo predstavila na občinskem svetu občin Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Bovec, Kobarid in Brda. Vodje
policijskih okolišev pa so delo policijskih postaj predstavili v posameznih krajevnih skupnostih. Izvedli smo
sestanke z različnimi subjekti v lokalni skupnosti (občinsko redarstvo, zasebno varnostne službe,
nadzorniki na smučiščih..), vodji intervencijskih skupin (reševalci NMP Nova Gorica, PGE Nova Gorica,
predstavniki regijskega štaba CZ Severna Primorska, CSD Severna Primorska..).
Preventivno dejavnost smo izvajali tudi s sodelovanjem medijev in pripravili svetovanja o premoženjski
kriminaliteti (vlomi, ropi itd.), javnega reda in miru (gore, smučišča, naravno okolje, pirotehnika, beračenje,
itd.) ter varnosti v cestnem prometu (pešci, enosledna vozila, hitrost, vožnje pod vplivom alkohola itd.). PP
in SKP PU v OŠ niso organizirali predavanj o prepovedanih drogah za učitelje in starše, je pa SKP izvedel
dva predavanja za dijake SŠ in eno in eno za predstavnike lokalne skupnosti. Igrica »113« se je izvajala na
območju PP Tolmin. V OŠ so vodje policijskih okolišev nadaljevali preventivne projekte »Policist Leon
svetuje, Zberi pogum in povej, v domovih za upokojence pa Ne pozabite na varnost«. V poletni sezoni smo
v Julijskih Alpah organizirali preventivno akcijo Opozarjanje in svetovanje v gorah, pred smučarsko sezono
pa Varnost na smučiščih, ter Šolar na smuči. V decembru smo v zvezi problematike pirotehnike, v vseh OŠ
in v ŠC Nova Gorica izvajali preventivne aktivnosti: »Ne meči petard. Bodi zvezda!«. Glede varnosti
cestnega prometa smo tekom leta organizirali prev. akcije; »Bodi PreViden, Varno na kolo ter Varno na poti
v šolo in domov«. V okviru projekta AVP Dijak dijakom za varno mobilnost v SŠ smo pripravili predavanje
za dijake treh SŠ, za voznike motornih koles izvajali teoretična in praktična usposabljanja na poligonih v
Novi Gorici in Tolminu. Preventivna akcija Hitrost in posledice v prometnih nesrečah je bila v aprilu
izvedena na območju PP Nova Gorica v sodelovanju SPVCP Šempeter – Vrtojba in v sodelovanju Moto
klubov. V novembru smo na območju PP Nova Gorica v sodelovanju s SPVCP MONG izvedli preventivno
aktivnost »Alkohol ubija – največkrat nedolžne«. Ob začetku pouka smo izvajali aktivnost povezano s
problematiko »fazaniranja«, t.i. krstom dijakov prvih letnikov. V letu 2019 na PP nismo izvedli letnih
delovnih razgovorov v zvezi Strategije policijskega dela v skupnosti, smo pa za nove policiste na to temo
izvedli usposabljanje.
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2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost
V letu 2019 se je število klicev na interventno številko 113 PU Nova Gorica številčno povečalo v primerjavi
z letom 2018, in sicer 38.943 (38.180). Povečalo se je je število interventnih klicev, in sicer 8.701 (7.870),
in nujnih interventnih dogodkov – 361 (276). Največ obravnavanih zadev je pri prometni varnosti – 2.947
(2.603) kriminaliteti – 2.100 (2.031), in javnem redu – 1.769 (1.581).
Povprečen čas prihoda policistov na interventni dogodek je za nujne klice 14 minut in 43 sekund (15 minut
in 6 sekund). Reakcijski časi se v povprečju rahlo povečujejo, razen pri mejnih zadevah in dogodkih in
pojavih. 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. Klici na
interventno številko 113 so se v letu 2019 povečali za nekaj slabih 1.000 klicev in so posledica klicev dveh
oseb (državljanov Slovenije), ki zlorabljata klice na interventno številko. Zoper oba je bil podan predlog
drugemu prekrškovnemu organu (AKOS).

2.2.3

Forenzična in kriminalistično-tehnična dejavnost

Kriminalistični tehniki so nudili strokovno kriminalistično tehnično 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 za pomoč zaprosili 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 2019 je bilo na PU skupno opravljeno za 6,7 % manj ogledov krajev kaznivih dejanj in dogodkov kot
v letu 2018. Posledično je manjše tudi število ogledov OKT, OKT opravi še vedno 22% vseh ogledov PU.
Zmanjšalo se je število zavarovanih sledi, posledično je tudi manj uporabnih sledi. Število odkritih
osumljencev po sledeh je večje kot v letu 2018 in sicer v letu 2018 so po sledeh odkrili 41 osumljencev v
letu 2019 pa 47. Skupno število kriminalističnotehnično obdelanih osumljencev je približno enako kot v letu
2018, manj je le število oseb katerim so bili odvzeti prstni odtisi. Za 20 % se je zmanjšalo število opravljenih
preliminarnih testov. Opravili so približno isto število prepoznav oseb po fotografijah kot v letu 2018, so pa
bili nekoliko bolj uspešni pri prepoznavah (24 uspešnih v letu 2018, 29 uspešnih v letu 2019).
Zaradi kadrovskih težav PP, je OKT SKP PU v letu 2019 izvedel samo eno trimesečno usposabljanje za
policiste - oglednike.

2.2.4

Analitska dejavnost

Štirimesečno smo pripravljali dokumente z oceno doseganja ciljev policije na posameznih operativnih
področjih, ki so bili podlaga za usmerjanje operativnega dela v smeri doseganja ciljev.
SKP PU Nova Gorica je izdelal 52 UZ-jev o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah ter 9 analiz po problematiki
ropov, vlomov v stanovanja in stanovanjske hiše, glede problematike prepovedanih drog, trgovine z
orožjem, trgovine z ljudmi in kaznivih dejanj v zvezi gospodarske kriminalitete. Poleg tega je SKP mesečno
izdeloval preglede stanja preiskanosti kaznivih dejanj po posameznih policijskih postajah. Prav tako je SKP
spremljal stanje na področju operativnih informacij.
SKP PU je pripravil analizo stanja glede problematike po akciji OKLEP, izdelane so bile tudi trimesečne
analize tveganja za področje državne meje in tujcev.

2.2.5

Nadzorna dejavnost

Načrtovan splošni nadzor na PPP Nova Gorica je bil prenesen v letni načrt dela PU za 2020. Opravljenih je
bilo 14 strokovnih nadzorov nad delom policijskih enot ter 8 nadzorov nad delom uslužbencev.
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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
127 (106) osebam ali 19,8 % več kot leto prej. Do 12 ur po prvem odstavku 64. člena ZNPPol [zaradi
motenja ali ogrožanja javnega reda] je bila pridržana ena oseba 1 (0), Do 12 ur po prvem odstavku 64.
člena ZNPPol, in sicer [druga alineja prvega odstavka 64. člena] zaradi kršitve prepovedi približevanja je
bila pridržana ena oseba 1 (3). Do 48 ur je bilo zaradi sprejema oziroma izročitve osebe tujim varnostnim
organom [prvi odstavek 64. člena ZNPPol] pridržanih 51 (44) oseb ali 15,9% več. Na podlagi drugega
odstavka 109. člena Zakona o prekrških [ZP-1] je bilo pridržanih 25 (25) kršiteljev – enako kot v letu 2018.
Po drugem odstavku 110. člena Zakona o prekrških (pridržanje s privedbo) je bilo pridržano in privedeno 6
(1) kršiteljev. Po Zakonu o kazenskem postopku je bilo do 48 ur [drugi odstavek 157. člena ZKP]
pridržanih 35 (26) oseb ali 34,6% več, do 6 ur [prvi odstavek 157. člena ZKP - odvzem prostosti in
privedba] pa je bila v letu 2019 odvzeta prostost 2 (1) osebam. Število pridržanj po 24. členu Zakona o
pravilih cestnega prometa [ZPrCP] je ostalo enako 6 (6) oseb.
V 73 (66) primerih so policisti uporabili 144 (138) prisilnih sredstev proti 72 (65) osebam. Uporaba prisilnih
sredstev se je glede na število primerov povečala za 10,6 %. Število oseb, zoper katere so bila uporabljena
prisilna sredstva, je večje za 10,7 %. Število vseh uporabljenih sredstev je večje za 4,3 %. Struktura
uporabljenih prisilnih sredstev se bistveno ne spreminja. Uporabljena so bila najmilejša sredstva, in sicer
sredstva za vklepanje in vezanje 61 (52) ter telesna sila 81 (84). Od drugih prisilnih sredstev so policisti
uporabili plinski razpršilec 0 (1). Sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil so bila uporabljena 1 (0),
palica ni bila uporabljena 0 (0). Od hujših prisilnih sredstev je bilo uporabljeno strelno orožje 1 (0),
opozorilni strel 1 (0). Vodje PP so med preverjanjem uporabe prisilnih sredstev ugotovili, da so policisti vsa
prisilna sredstva uporabili zakonito. V letu 2019 je bilo uporabljeno hujše prisilno sredstvo - strelno orožje,
zaradi česar je bila za preveritev okoliščin uporabe prisilnih sredstev določena komisija, ki je na podlagi
ugotovitev podala poročilo.
Obravnavano je bilo 7 (5) kaznivih dejanj napada na policiste, pri katerih je bilo napadenih 9 (8) policistov.
V nobenem izmed napadov ni bilo neposredno ogroženo življenje policistov. Pri uporabi prisilnih sredstev je
bilo poškodovanih 3 (6) policisti (v enem primeru je bil policist lažje telesno poškodovan , v dveh primerih
pa so policisti dobili vidne zunanje znake poškodb) in 13 (11) kršiteljev (v enem primeru je bil kršitelj hudo
telesno poškodovan, v štirih primerih je bil kršitelj lažje telesno poškodovan, v osmih primerih pa so kršitelji
dobili vidne zunanje znake poškodbe). Evidentirana je bila grožnja policistom 1 (2).

2.2.7

Reševanje pritožb

Občani so v letu 2019 zoper postopke policistov podali 10 (12) pritožb. Te so bile podane zoper 10
policistov. Vodje policijskih enot oziroma njihovi pooblaščenci so v pomiritvenem postopku obravnavali 1
(4) pritožbo in je bil uspešno zaključen. Dve pritožbi sta bili obravnavani neposredno na senatu. Ena
pritožba še ni zaključen, druga pritožba pred senatom pa se ne smatra za pritožbo ampak za zahtevo za
sodno varstvo.
Pritožniki so vložili pritožbe zoper postopke policistov s področja s področja cestnega prometa. Iz
pritožbenih razlogov je razvidno, da je bila v 2 (2) primerih neustrezna komunikacija, v 1 (2) primeru
neukrepanje policistov, v nobenem primeru pa ni bil razlog uporaba prisilnih sredstev.

2.2.8

Notranje preiskave

Načrtovane naloge spremljanja in analiziranja vseh zadev, povezanih z notranjo varnostjo, so se tudi v letu
2019 ob zaznanih pojavih izvajale dosledno.

11

Poročilo o delu PU Nova Gorica za 2019

Oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega
tožilstva Republike Slovenije, ki je pristojen za pregon kaznih dejanj, katerih so osumljene uradne osebe
zaposlene v Policiji, sta bili v nadaljnjo obravnavo odstopljeni 2 prijavi kaznivih dejanj za 3 uradne osebe, ki
so zaposlene v policiji.

2.2.9

Informacijska in telekomunikacijska dejavnost

V letu 2019 so se na področju informacijske dejavnosti izvajali redni servisi opreme, odpravljale napake ter
nudila strokovna pomoč uporabnikom. Na delovne postaje se je nameščalo operacijske sisteme Windows
10. Redno so se nameščali varnostni popravki na podatkovne strežnike. Mesečno so se izdelovala poročila
o stanju števcev multifunkcijskih naprav pogodbenikom.
Na področju radijskih zvez so se mesečno izvajali preizkusi delovanja analognega radijskega kanala 58A,
ki se uporablja na območju PP Bovec, PP Tolmin, PP Idrija. Iz vozil predvidenih za odpis so bile
odstranjene radijske postaje s pripadajočo opremo. Sodelovali smo pri izvedbi varovanja kolesarske dirke
po Sloveniji.
Na področju telefonskih komunikacij so se mesečno izvajali preizkusi delovanja rezervnega telefonskega
sistema OKC 113. Izvedena je bila zamenjava SIM kartic za podatkovni prenos.
Na področju tehničnega varovanja objektov policije sta bila zamenjana videonadzorna sistema na objektih
EVSP Miren in PP Bovec. Na PP Ajdovščina se je zamenjal sistem protivlomnega tehničnega varovanja. V
objektu PU Nova Gorica je bil zamenjan sistem pristopne kontrole.
Na področju elektronskih naprav smo redno izvajali preverjanje in nastavljanje alkoskopov ter skrbeli za
pravočasno dostavo merilnikov hitrosti, etilometrov in CO2 testerjev na overitev.
2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve
Na PU Nova Gorica je bilo 31. decembra 2019 skupno sistemiziranih 371 delovnih mest, zasedena so bila
286 delovna mesta. Zasedenost delovnih mest na PU Nova Gorica je bila 77,1-odstotna.
V letu 2019 smo zaposlili 3 strokovno-tehnične uslužbence. 5 delavcem je prenehalo delovno razmerje.
Od tega 1 invalidsko upokojen, 3 redno upokojeni in 1 zamrznitev zaposlitve.
Lani smo uvedli en disciplinski postopek. Javnemu uslužbencu je bila izrečena denarna kazen.
Na zdravstvene preglede je bilo napotenih 62 (26) delavcev. Pri javnih uslužbencih se je izvajalo redno
cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu, hepatitisu B in C.
V PU Nova Gorica je bilo na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 15 invalidov.

2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Leta 2019 so bila na podlagi letnih odločb Policijske akademije GPU izvedena usposabljanja policistov za
uporabo merilnikov hitrosti in nadzorovanje cestnega prometa z video nadzornimi sistemi.
Policijska uprava je sama organizirala in izvedla usposabljanja policistov za področja, kjer se je izkazala
potreba po dodatnem usposabljanju in sicer: nalaganje in pritrjevanje tovora, obravnavanje kaznivih dejanj
in prekrškov, odkritih pri izvajanju izravnalnih ukrepov, šengenska evalvacija, v skupnost usmerjeno delo,
nasilje v družini, E- beležka policista: najdeni predmeti.
Ena policistka je bila napotena na usposabljanja za izpit iz vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku
ter izpit opravila.
Ena kriminalistka se je usposabljala na kriminalističnem tečaju 2019 in ga uspešno zaključila, praktični del
tečaja pa je uspešno zaključila še ena kriminalistka.
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En zaposleni se je udeležil usposabljanja vodenje evakuacije, trije zaposleni so se usposabljali iz higiene
živil. Dva policista sta bila napotena na usposabljanje za izpit C-kategorije (zaključek predviden v marcu
2020). En policist se je usposabljal za kriminalistično tehnična opravila na PU (zaključil v januarju 2020).
Policisti so tudi opravili usposabljanje s področja obravnave in varovanja tajnih podatkov.
V letu 2019 sta bila na usposabljanje po programu »Vodenje v policiji, modul VI« napotena dva zaposlena
na PU Nova Gorica in usposabljanje uspešno zaključila. Na program Vodenje v policiji, modul I-V so bili
napoteni 4 zaposleni, od tega so trije uspešno zaključili, eden pa je predviden za zaključek v oktobru 2020.
Na PU Nova Gorica so v letu 2019 zaključili izobraževanje trije študenti rednega študija višješolskega
programa Policist. Na šolanju je bila 9. generacija izrednega študija VPŠ (4 policisti – zaključek predviden
do 30.5.2020), v začetku decembru se je vpisala na šolanje 10. generacija izrednih študentov VPŠ (2
policista – zaključek predviden spomladi 2021.
Pripadniki PPE PU so se udeležili vseh načrtovanih usposabljanj.
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.
Prav tako so bila v letu 2019, v skladu s programom GPU in odločbo PU Nova Gorica, izvedena
načrtovana usposabljanja policistov za ravnanje in rokovanje s službeno pištolo in dolgocevnim orožjem.

2.2.12 Finančno-materialne zadeve
Izvajanje nalog na področju finančno-materialnega poslovanja je v letu 2019 potekalo v načrtovanih okvirih.
PU Nova Gorica v letu 2019 niso bila dodeljena finančna sredstva iz naslova investicijskega vzdrževanje. V
letu 2019 se je v okviru tekočega vzdrževanja izvedlo načrtovana vzdrževalna dela.
S strani MNZ je bila realizirana nabava nove pisarniške opreme, ki je bila namenjena PP Tolmin
Policijska uprava Nova Gorica je v letu 2019 pridobila 4 nova vozila, ki so nadomestila iztrošena.
Na področju tekočega vzdrževanja objektov so dela, razen slikopleskarskih del poslovnega objekta
Policijske uprave Nova Gorica, opravili v glavnem zaposleni sami.

2.2.13 Mednarodno sodelovanje
V letu 2019 je Policijska uprava Nova Gorica, na skupnih sestankih z italijanskimi varnostnimi organi,
obravnavala predvsem operativno problematiko v zvezi s čezmejno kriminaliteto in ilegalnimi 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
Ocenjujemo, da so bili odnosi s predstavniki medijev v letu 2019 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 policijskih postaj z območja uprave ter s pomočjo strokovnih služb
pripravljala in posredovala odgovore občanom, ki so vprašanja pošiljali po uradni elektronski pošti
novogoriške policijske uprave 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 komunikacij: od posredovanja raznih podatkov in
informacij po telefonu, elektronski pošti, z objavami na medmrežju (na spletni strani policije, Twitterju, FB
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Policije), na intranetu policije, v reviji Varnost vse do neposrednega in posrednega javljanja v radijske in
televizijske programe ter programe elektronskih medijev.

2.2.15 Dejavnost specializiranih policijskih enot
PPE je bila na območju PU Nova Gorica vključena v zagotavljanje javnega reda na športnih prireditvah
(predvsem nadzor organiziranih navijaških skupin), množičnih javnih prireditev, Policisti iz sestava Gorske
enote (GE) 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 2019 je bila PPE PU Nova Gorica (sestav I in II) skupaj aktivirana v 13 (11) primerih. Sestav III (GE)
je bil aktiviran v 38 (37) primerih.

Fabjan Kontestabile
direktor
višji policijski svetnik

Priloga 1: Izvajanje nalog v 2019 na podlagi letnega načrta dela PU Nova Gorica
Priloga 2: Statistični podatki za leto 2019
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Priloga 1: Izvajanje nalog iz letnega načrta dela PU Nova Gorica za 2019
1. STRATEŠKI CILJ: PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KAZNIVIH DEJANJ
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
Način spremljanja/vir podatkov
cilja
Naloga 1.1 Izboljšanje odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete.
Status: Realizirano
Realizacija kazalnikov: SKP PU Nova Gorica stalno in kontinuirano spremlja aktivnosti preiskovanja KD
zoper premoženje z namenom izboljšanja kakovosti dela policijskih postaj, ki obravnavajo veliko večino
premoženjskih kaznivih dejanj. V letu 2019 je PU obravnavala 1.124 KD zoper premoženje (1.254) in jih
preiskala v deležu 32,7 % (30,3 %). Od tega je PU v letu 2019 obravnavala 334 KD velika tatvina (403)
in jih preiskala v deležu 15,9 % (18,1 %). Kriminalisti so v letu 2019 uspešno zaključili preiskave dveh
ropov v poštne ustanove iz leta 2018, v letu 2019 pa ropov v denarne ustanove niso obravnavali. Iz leta
2019 še nista zaključeni preiskavi težjih premoženjskih kaznivih dejanj vloma v bančni avtomat v Črničah
in vloma v prostore podjetja Telemach v trgovskem centru Qlandia v Novi Gorici.
Naloga 1.2 Izboljšati kakovost dela kriminalistično obveščevalne dejavnosti, krepiti regijski in
vzpostavljati lokalni kriminalistično obveščevalni model, vzpostavljati in širiti mrežo kontaktnih
oseb na regionalni in lokalni ravni.
Status: Realizirano
Realizacija kazalnikov: SKP PU Nova Gorica je stalno in kontinuirano izvajal aktivnosti z namenom
izboljšanja kakovosti dela kriminalistično obveščevalne dejavnosti in širil mrežo kontaktnih oseb in
informatorjev. Število operativnih informacij smo v letu 2019 v primerjavi z letom poprej povečali za 37,7
%. Prav tako stalno izvajamo delo po analitični dejavnosti v sodelovanju z vsemi policijskimi enotami na
območju PU Nova Gorica in oddelki SKP PU Nova Gorica [Priročnik GPU za delo na področju
kriminalistično obveščevalne analitike, št. 007/164/2013/10, 12. 12. 2013].
Naloga 1.3 Povečanje uspešnosti dela policije v zvezi z izvajanjem finančnih preiskav,
odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj z elementi korupcije ter gospodarskih kaznivih
dejanj z veliko premoženjsko škodo.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: Zahtevne naloge na področju gospodarske kriminalitete smo izvajali stalno.
SKP PU Nova Gorica z namenom zagotavljanja učinkovitejšega preiskovanja kaznivih dejanj in odprave
morebitnih pomanjkljivosti pri delu sodeluje z ODT Nova Gorica in SDT. Prednostno smo obravnavali
kazniva dejanja z veliko premoženjsko škodo, z elementi korupcije, kazniva dejanja na škodo
proračunskih sredstev, finančnih sredstev Evropske unije, gospodarskih družb s kapitalskimi naložbami
RS (banke v državni lasti) ter kazniva dejanja, katerih so osumljeni nosilci javnih funkcij. Okrepili smo
tudi usmerjeno zbiranje obvestil o združbah, ki delujejo na področju gospodarske kriminalitete. V
konkretnih operativnih primerih smo aktivno sodelovali z drugimi državnimi ustanovami (FURS, UPPD,
KPK in drugimi inšpekcijskimi službami).
Naloga 1.4 Izboljšanje učinkovitega dela z namenom učinkovitejšega preprečevanja trgovine s
prepovedanimi drogami ter odkrivanje in preprečevanje delovanja organiziranih kriminalnih
združb.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: SKP PU Nova Gorica je spremljal in koordiniral delo kriminalistov in policistov
posameznih policijskih postaj po problematiki prepovedanih drog. Izvajanje prikritih preiskovalnih
ukrepov in prikritih metod dela kriminalistične policije še v teku. Dogajanje na trgu prepovedanih drog se
je spremljalo preko informacijske mreže, stalno smo zbirali tudi podatke o kriminalnih združbah z
namenom preprečevanja delovanja le-teh.
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Naloga 1.5 Izboljšanje odkrivanja in preprečevanja delovanja organiziranih kriminalnih združb na
področju: nedovoljene migracije, trgovine z ljudmi, zlorabe prostitucije in nezakonite trgovine z
orožjem.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: SKP PU Nova Gorica je izvedla naloge iz področja problematike prepovedanih
nedovoljene trgovine z ljudmi in orožjem.
Naloga 1.6 Aktivnejše izvajanje ogledne dejavnosti in dvig kakovosti dela policistov pri
kriminalistično tehničnih opravilih.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: SKP PU je redno spremljal ogledno dejavnost PP in sproti opozarjal na
pomanjkljivosti, ki so se pojavljale [dnevno telefonsko ali v obliki depeš]. Nepravilnosti in pomanjkljivosti,
ki so bile zaznane na vseh PP so se obravnavale na delovnih posvetih po kriminaliteti. Sprejeti so bili
tudi nekateri sklepi, ki se redno izvajajo. Zaradi kadrovskih težav je bilo izvedeno samo eno
usposabljanje za opravljanje ogledne dejavnosti nismo izvajali.

2. STRATEŠKI CILJ: VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA
Kazalniki uspešnosti uresničevanja
strateškega cilja

Način spremljanja/vir podatkov

Naloga 2.1 Načrtovati in izvajati aktivnosti za hitro in učinkovito odzivanje na potencialno
ogrožanje JRM s poudarkom na zmanjšanju varnostnih tveganj na javnih zbiranjih.
Status:
Realizacija kazalnikov: SUP PU Nova Gorica je v zvezi zmanjšanja varnostnih tveganj na javnih
zbiranjih načrtovala aktivnosti v zvezi večjih koncertnih prireditev v poletnih mesecih na območju
Tolmina in Nove Gorice. Poleg omenjenega pa je načrtovala tudi aktivnosti v času različnih dogodkov,
praznikov (pustovanje, prvomajski, Božično novoletni prazniki, zaključek in začetek pouka, priprava
načrta LTS in ZTS...).
SUP PU Nova Gorica je v sodelovanju s PP Nova Gorica, dne 11. 02. 2019, v prostorih PU Nova Gorica
v zvezi izvajanja projekta »Žoga je za igro« organiziral sestanek s predstavniki vodstva ND Gorica.
Namen sestanka je bilo preprečevanje vsakršnega nasilja na športnih prireditvah in vzpostavitev
dodatnih varnostnih ukrepov. Posveta so se poleg predstavnikov PU Nova Gorica in vodstva ND Gorica
udeležili tudi vodja navijaške skupine »Terror Boysi«. Omenjena aktivnost je evidentirana v FIO
(237961).
Sestanek z vodstvom ND Gorica je SUP PU Nova Gorica v sodelovanju z PP Nova Gorica organiziral
tudi dne 16. 04. 2019 z namenom zagotavljanja varnosti udeležencev na športni prireditvi in podaje
predlogov za izboljšanje infrastrukture na športnem objektu (pri varovanju so bile ugotovljene določene
pomanjkljivosti, ki so se nanašale na varnost udeležencev). Sestanka so se udeležili tudi predstavniki
zasebno varnostnega subjekta – Aktiva varovanje in predstavnik – lastnika športnega objekta – Zavoda
za šport Nova Gorica. Za izvedeno aktivnost je bil opravljen vnos v FIO (240152).
Pripadniki PPE sestav II so se udeležili 6 usposabljanj PPE PU Nova Gorica po načrtu PU in vseh
usposabljanj, ki jih je načrtovala GPU. V zvezi aktivnosti za hitro in učinkovito odzivanje na potencialno
ogrožanje JRM je bila PPE PU Nova Gorica aktivirana v skupno 13 primerih, in sicer v 7 primerih
zavarovanja nogometnih tekem s stopnjo tveganja »B«, (4x za tekme gostujočih ekip NK Olimpija, NK
Maribor, NŠ Mura trikrat pa kot pomoč drugim PU -Ljubljana)). 1x je bil PPE PU sestav II aktiviran za
varovanje prireditve v smučarskih skokih na PU Kranj (Planica 2019), 1x je bil PPE PU sestav II in III na
območju PU aktiviran za iskanje pogrešane osebe na območju Vojskega. 4x so bile aktivirane dve
skupini PPE PU za pomoč pri varovanju državne meje (PU Koper in PU novo Mesto).
Naloga 2.2 Zagotavljanje učinkovitega ukrepanja policistov pri ugotavljanju prekrškov vzbujanja
nestrpnosti po Zakonu o varstvu javnega reda in miru oz. pri prekrških z elementi nasilja in
vandalizma na javnem kraju, nasilja v družini, vrstniškem nasilju.
Status: realizirano
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Realizacija kazalnikov: Za zagotovitev spremljanja represivnih ukrepov in uspešnosti policije pri
preprečevanju oz. zmanjševanju prekrškov vzbujanja nestrpnosti, kršitev z elementi nasilja in
vandalizma, nasilja v družini, je bila posebna pozornost v tem kontekstu namenjena ukrepom glede
morebitnemu nedovoljenemu javnemu spodbujanju sovraštva, nasilja in nestrpnosti, povezanemu z
objavami na spletu, ki vsebujejo elemente sovražnega govora, kakor tudi obvladovanju problematike
nasilja v družini in ukrepom za zagotavljanje varnosti žrtev. Pri tem smo redno spremljali prijave v
DDOKC PU Nova Gorica in o ugotovljenih napakah z dokumenti seznanjali PP. Sicer nedovoljenega
javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti, povezanega z objavami na spletu, ki vsebujejo
elemente sovražnega govora nismo zaznali oz. obravnavali. Stanje na področju problematike nasilja v
družini smo spremljali ob pojavu dogodka kakor tudi s polletnim pregledom dela na tem področju.
Naloga 2.3 Krepitev preventivnih nalog in operativnih aktivnosti policije ob konkretnih situacijah
v policijskem okolišu.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: Krepitev preventivnih nalog in operativnih aktivnosti policije se je kazala v
povečanju izvajanja preventivnih aktivnosti ob konkretnih situacijah na različnih področjih (JRM –
pirotehnika, prijavno odjavna služba,..), in je bila namenjena različnim fizičnim in pravnim subjektom.
Naloga 2.4 Zagotoviti izboljšanje strokovnosti dela pri obravnavi prekrškov s poudarkom na
pravilni in popolni ugotovitvi dejanskega stanja, ugotovitvi odgovornosti storilca za prekršek ter
spoštovanju procesnih pravil hitrega postopka.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov:
SUP PU Nova Gorica je v preteklem letu (mesecu septembru in oktobru) za vse policiste PU Nova
Gorica izvedel dodatna usposabljanja s področja vodenja in odločanja v prekrškovnih postopkih
(zaključno poročilo o izvedbi v zadevi, št. 2211-11/2019 (3H21-02) z dne 16. 10. 2019).
Na podlagi odločbe direktorja PU Nova Gorica, št. 0602-6/2019/1 z dne 11. 4. 2019 je SUP PU Nova
Gorica izvedel strokovni nadzor z določenih vprašanj s področja prekrškovnega postopka (opozorilo,
opomin in zagotavljanje kršiteljeve pravice do izjave v prekrškovnem postopku) na PP Ajdovščina, PP
Bovec, PP Idrija, PPP Nova Gorica in PPIU Nova Gorica, medtem ko je bil na PP Tolmin, strokovni
nadzor s področja izvajanja prekrškovnega prava izveden v celoti, na podlagi odločbe direktorja PU
Nova Gorica, št. 0602-5/2019/1 z dne 11. 4. 2019.
Delo policistov na področju prekrškovnih organov se je dnevno spremljalo preko dnevnih poročil
dežurnih policistov, DDOKC PU Nova Gorica in z opravljenimi vpogledi v aplikacijo FIO. Na ugotovljene
nepravilnosti in napake je SUP PU imenovane prekrškovne organe opozarjal tako ustno kot tudi v obliki
depešnih obvestil.

3. STRATEŠKI CILJ: ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
Kazalniki uspešnosti uresničevanja
Način spremljanja/vir podatkov
strateškega cilja
Naloga 3.1 Učinkovitejši nadzor policije v cestnem prometu s ciljem nadaljevanja trenda
zmanjševanja skupnega števila PN, PN s hujšimi posledicami in izboljšanjem varnosti
ranljivejših udeležencev v cestnem prometu (pešci, kolesarji, vozniki EMV).
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: Na območju PU Nova Gorica smo v letu 2019 izvedli vse predvidene oblike
dela in aktivnosti za zagotavljanje nadzora cestnega prometa. Izvedlo se je vse načrtovane poostrene
nadzore, tako lokalne, po načrtu PU oz. po načrtu GPU, ki so bili načrtovani skupaj z Agencijo za
varnost prometa. Redno se je izvajalo nadzor na hitri cesti H4, tudi v sodelovanju z drugimi pristojnimi
službami (Cestel, nadzorniki Dars, inšpekcijske službe) in v sodelovanju z italijansko prometno policijo.
Poleg navedenega smo od pomladi do jeseni izvajali vse predvidene oblike dela v zvezi ugotavljanja
varne vožnje voznikov enoslednih motornih vozil (EMV). Izdelano je bilo poročilo o navedeni
problematiki in pripravljen poseben načrt s konkretnimi nalogami in aktivnosti - poostrenimi nadzori v
času letne turistične sezone ki so bili tudi izvedeni. Izvedene so bile predvidene preventivne aktivnosti,
ki so bile razpisane s strani GPU ali AVP. Prav tako so bile s posebnim načrtom načrtovane in izvedene
skupinske oblike dela z izrednimi policijskimi patruljami in patruljami SENP UUP GPU, na najbolj
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obremenjenih cestnih povezavah. Izvedene so bile načrtovane preventivne aktivnosti glede
problematike voznikov motornih koles, hitrosti, še posebej pred pričetkom poletne turistične sezone.
Naloga 3.2. Zmanjšanje deleža alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: Na območju PU Nova Gorica smo v letu 2019 izvajali vse predvidene oblike
dela in aktivnosti za zagotavljanje zmanjševanja deleža alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč,
pri čemer so izvedli vse načrtovane poostrene nadzore in skupinske oblike dela po tematiki
psihofizičnega stanja voznikov v cestnem prometu.

4. STRATEŠKI CILJ: VZDRŽEVANJE VARNOSTI DRŽAVNE IN ZUNANJE MEJE EVROPSKE
UNIJE TER PREPREČEVANJE NEZAKONITIH MIGRACIJ
Kazalniki uspešnosti uresničevanja
Način spremljanja/vir podatkov
strateškega cilja
Naloga 4.1 Identifikacija kandidatov za usposabljanje za izdelavo analiz tveganj s področja
državne meje in tujcev po novih navodilih in izdelava analiz tveganja po novih navodilih.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: Poleg ugotovitev in opozoril v sklopu izdelave Analize tveganja na področju
nedovoljenih migracij je bil v drugi polovici marca, s ciljem povečanja operativnih aktivnosti v zvezi s to
problematiko, opravljen razgovor s komandirji in njihovimi pomočniki na PP Bovec, PP Tolmin, PP
Idrija, PP Ajdovščina in PP Nova Gorica.
Naloga 4.2 Intenzivirati izvajanje izravnalnih ukrepov s strani vseh PP PU Nova Gorica, kakor tudi
s sodelovanjem s SENDM in drugimi PE v RS (ugotavljanje nedovoljene vstope, preverjanje
zakonitosti bivanja v RS, preprečevanje nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete).
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: Število nedovoljenih vstopov preko zunanje meje, kakor tudi ugotovljene kršitve
nedovoljenega prebivanja, so, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, v porastu, medtem ko so
ugotovljeni primeri nedovoljenega vstopa preko notranje meje v upadu. V porastu je število izvedenih
postopkov s prosilci za mednarodno zaščito.

5. STRATEŠKI CILJ: UTRJEVANJE POVEZANOSTI Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DRUGIMI
SUBJEKTI PRI ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI
Kazalniki uspešnosti uresničevanja
Način spremljanja/vir podatkov
strateškega cilja
Naloga 5.1 Spodbujati soodgovornost subjektov lokalne skupnosti ter prebivalcev pri
zagotavljanju boljše varnosti.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: V mesecu januarju 2019 je bil pripravljen poseben letni načrt Policijsko delo v
skupnosti in preventivne aktivnosti PU Nova Gorica za leto 2019. Glede na to smo na PU Nova Gorica
tekom leta nadaljevali z aktivnostmi na področju policijskega dela v skupnosti in s konkretnimi
preventivnimi aktivnostmi pri zagotavljanju boljše varnosti na različnih operativnih področjih. V zvezi tega
so se kom. PP udeležili sestankov občinskih svetov, VPO-ji pa sestankov s predsedniki nekaterih KS,
kjer so predstavili delo v PP. V enem primeru se je vodstvo PP udeležilo sklica sosveta za zagotavljanje
varnosti. Glede spodbujanja soodgovornosti subjektov glede zagotavljanja boljše varnosti v lokalni
skupnostmi, je SUP PU v mesecu marcu izvedel delovni razgovore z vodji občinskih redarstev na
območju PU ter predstavniki intervencijskih služb na območju PU.
Naloga 5.2 Izvajanje aktivnosti policije v cilju učinkovitega izvajanja nalog intervencijskih služb
in aktivnega delovanja drugih subjektov na ravni lokalnih skupnosti, ki se ukvarjajo z nalogami
zaščite in reševanja.
Status: realizirano
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Realizacija kazalnikov: V cilju učinkovitega izvajanja nalog intervencijskih služb in aktivnega delovanja
drugih subjektov na ravni lokalnih skupnosti, ki se ukvarjajo z nalogami zaščite in reševanja smo v zvezi
s posebnim letnim načrtom Policijsko delo v skupnosti in preventivne aktivnosti PU Nova Gorica za leto
2019 izvedli delovne razgovore z vodjem regijskega štaba CZ, predstavniki GENG, predstavniki UC SB
Nova Gorica, vodjo Urgence v ZD Nova Gorica, vodjo in strokovnimi sodelavci CSD Nova Gorica,
predstavniki inšpekcijskih služb v Regijski koordinaciji Nova Gorica.
Naloga 5.3 Izvajanje projekta Mobilne policijske postaje.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: Preventivi projekt Mobilna policijska postaja (MPP) se je na PU Nova Gorica
izvajal v času med 1. 4. in 29. 4. 2019. V omenjenem času je bila MPP v PP uporabljena ali
predstavljena širši javnosti v različnih dogodkih. Po zaključku preventivnega projekta MPP na PU je bilo
glede izvajanja pripravljeno poročilo, ki je bilo v mesecu juniju poslano na SGDP GPU.

6. STRATEŠKI CILJ: OPTIMIZACIJA DELOVANJA POLICIJE GLEDE NA RAZPOLOŽLJIVE VIRE
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
Način spremljanja/vir podatkov
cilja
Naloga 6.1 Izboljšanje postopkov in ukrepov OKC pri zahtevnejših dogodkih.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: V letu 2019 se je število klicev na 113 povečalo na 11.716 (10.282) v primerjavi z
enakim obdobjem lanskega leta. V porastu so interventni klici, in sicer 2.678 (2.353), kakor tudi nujni
interventnimi dogodki 112 (88). Največ obravnavanih zadev je tako kot prejšnja leta na področju prometne
varnosti, kriminalitete in javnega reda 1.216 (1.237). V mesecu februarju 2019 so se ponovno pričeli gostiti
klici tujega državljana, ki obremenjuje telefonsko številko 113. Podobno se dogaja tudi na območju PU
Koper, RECO Nova Gorica in Postojna. Reakcijski čas za vse interventne klice je 21:16 (20:56) minut, za
nujne pa 14:42 (13:39) minut. V povprečju se reakcijski časi povečujejo, kar je posledica večjega števila
klicev, manjšega števila mobilnih policijskih patrulj, razgibanosti območja cestnih povezav glede na
oddaljenost policijskih enot oz. patrulj od kraja interventnega dogodka. Na reakcijski čas vplivajo tudi
pogoste delne zapore in preusmeritve prometa na cesti H4, zaradi obnove vozišč in postavljanja testnih
polj protivetrne zaščite. Že v letu 2018 in tudi letos se pričakuje, da bo zaradi obnove ceste Godovič – Idrija
v Zali na reakcijski čas vplivala popolna zapora državne ceste in s tem daljši interventni čas na relaciji
Godovič – Črni vrh. V letu 2019 ni bilo pritožb s strani občanov v zvezi dela policije na interventni številki
113 na PU Nova Gorica.
Naloga 6.2 Izvedba splošnega nadzora na PPP Nova Gorica.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: Izvedba nadzora na PPP Nova Gorica ni bila realizirana v predvidenem obdobju
zaradi neimenovanja komandirja PPP Nova Gorica in je bila prenesena v letni načrt PU Nova Gorica za
2020. Naloga bo predvidoma realizirana do prve polovice 2020.
Naloga 6.3 Aktivnosti za optimizacijo pomožne policije in strokovno usposabljanje le-teh v okviru
PU Nova Gorica.
Status: realizirano.
Realizacija kazalnikov: Aktivnosti glede optimizacije pomožne policije smo izvajali vse leto. Prav tako smo
junija lani izvedli nadaljevalno usposabljanje kandidatov za pomožne policiste na strelišču Mlake pri Vipavi
(vaje v streljanju), v drugi polovici leta pa nadaljevalno usposabljanje pomožnih policistov na PU Nova
Gorica na teoretični in praktični ravni.
Naloga 6.4 Izboljšanje aktivnosti za učinkovitejše delo (karierni sistem, administrativna bremena) in
krepitev organizacijske klime.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: Zagotavljanje ustrezne obveščenosti vodstev in policistov, psihološke dejavnosti in drugih
oblik nudenja pomoči policistom. Razpisi za delovna mesta se javno objavljajo, izbiro kandidatov izvaja komisija, ki jo
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imenuje direktor oziroma GDP. Pri postopkih se uporablja Navodilo o postopku izbora kadrovskih potencialov za
zasedbo delovnih mest pomočnika komandirja. Na 2. seji širšega strokovnega kolegija direktorja PU so bili s strani
predstavnikov PA CRSV GPU maja 2019 predstavljeni rezultati raziskave o stališču položajnih vodij o pozitivnem
vodenju. Prav tako so bili predstavljeni rezultati spletne ankete o zadovoljstvu z delom slovenske policije z naslovom
Ocena in stališča prebivalcev Slovenije o delu policije 2018 (dokument PU, št. 900-59/2019/3, 13. 5. 2019).

Naloga 6.5 Spremljanje porabe finančnih sredstev po proračunskih postavkah za leto 2019.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: Poročila o porabi finančnih sredstev po proračunskih postavkah (v zadevi 45015/2019 (3H52-01)) so bila pripravljena in predstavljena na OSK in ŠSK direktorja PU. Naloga se je
izvajala kontinuirano.
Naloga 6.6 Videonadzor na objektih policije, zamenjava analognih videonadzornih sistemov s
sistemi visoke ločljivosti na PP Bovec in EVSP Miren.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: V mesecu aprilu sta bila na EVSP Miren in PP Bovec zamenjana analogna
videonadzorna sistema s sistemom visoke ločljivosti. Na EVSP Miren je bilo nameščenih 9 kamer za
varovanje objekta, na PP Bovec pa 9 kamer za varovanje objekta ter 3 kamere za videonadzor prostorov
za pridržanje.

7. STRATEŠKI CILJ: KREPITEV UGLEDA POLICIJE
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
cilja

Način spremljanja/vir podatkov

Naloga 7.1 Zagotavljanje objektivnega obveščanja javnosti in nudenje strokovne pomoči na
področju odnosov z javnostmi PE na območju PU Nova Gorica ter sodelovanje pri protokolarnih
dogodkih za promocijo policije.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: O delu Policije na območju PU Nova Gorica smo v letu 2019 javnost pravočasno
in strokovno obveščali s posredovanjem številnih obvestil za javnost, odgovorov novinarjem in občanom, z
objavami na spletni strani policije, FB Policije, preko novinarske konference, izjav za javnost, intraneta
policije in v Reviji Varnost itd. Z obveščanjem o delu policije na tem območju smo krepili pozitivno podobo
med ljudmi ter jo obveščali o aktualnih vsebinah, varnostnih dogodkih in drugih izvedenih aktivnostih
(promocijske, preventivne, protokolarne…). Glede na potrebe smo policijskim enotam in NOE PU nudili tudi
strokovno pomoč na področju informiranja javnosti. Vodje izmen OKC PU Nova Gorica v času odsotnosti
tiskovnega predstavnika medijskim hišam pošiljajo obvestila o pomembnejših dogodkih na območju
uprave.
Naloga 7.2 Izvajanje aktivnosti glede promocije zaposlovanja v policiji.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: Aktivnosti v zvezi s promocijo zaposlovanja v policiji smo izvajali na osnovnih in
srednjih šolah. Poleg tega smo izvedli tudi druge dejavnosti v skladu z usmeritvami DS za promocijo
zaposlovanja v policiji (npr. izobešanje plakatov policije na železniških postajah). S tovrstnimi aktivnostmi
nadaljujemo tudi v letu 2020.
Naloga 7.3 Izvedba projekta Odbora za integriteto in etiko »Krepitev dobrih medsebojnih odnosov
in dobronamerne solidarnosti« in projekta zagotavljanja psihosocialne pomoči »Izgorelost –
usposabljanje oz. osveščanje zaposlenih«.
Status: realizirano
Realizacija kazalnikov: V zvezi z zagotavljanjem notranje varnosti so potekala vse aktivnosti, ki so
določene v Pravilniku o notranji varnosti v Policiji in v ZODPol.
Naloga 7.4 Zmanjševanje števila odklonskih pojavov in povečati notranjo varnost.
Status: realizirano
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Realizacija kazalnikov: V zvezi z zagotavljanjem notranje varnosti so se v letu 2019 izvajale vse
aktivnosti, ki so določene v Pravilniku o notranji varnosti v Policiji in v ZODPol.
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