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ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE V LETU 2012

Delo Policijske uprave (PU) Nova Gorica je bilo v letu 2012 usmerjeno v zagotavljanje stabilnih
varnostnih razmer na celotnem območju. Zastavljene cilje smo večinoma dosegli, kar se kaže v
izboljšanju ali ohranitvi stanja na posameznih področjih dela.
Na delo so poleg migracij med zimsko in poletno turistično sezono vplivale tudi vremenske razmere,
predvsem orkanska burja in močno deževje s poplavami, ter posamezni operativni dogodki, ko je bilo
treba angažirati večje število policistov.
Struktura kaznivih dejanj se ni bistveno spremenila, skupno število pa se je rahlo povečalo.
Prevladujejo premoženjska kazniva dejanja, nekatera z elementi čezmejne kriminalitete. Operativno
delo je bilo usmerjeno v preiskovanje raznih vrst tatvin, velikih tatvin in ropov, pri čemer je bilo odkritih
kar nekaj oseb in skupin, ki so zagrešili tovrstna kazniva dejanja na območju Slovenije že v preteklih
letih. Pri gospodarski kriminaliteti je treba poudariti povečanje kaznivih dejanj in višino premoženjske
škode, pri organizirani kriminaliteti pa izstopajo kazniva dejanja zlorabe prepovedanih drog.
Glede javnega reda so bile razmere stabilne. Skupno število kršitev se zmanjšuje. Manj kršitev je tudi
pri nasilju v družini, medtem ko je veliko povečanje kršitev neupravičene uporabe prepovedanih drog.
Javna zbiranja, tudi tista z množično ali rizično populacijo, so bila obvladljiva. Večja angažiranost je
bila potrebna pri varovanju športnih prireditev in iskalnih akcijah.
Število prometnih nesreč in število mrtvih se je nekoliko povečalo. Za pozitivne so se pokazali
posamezni preventivni projekti in spremenjene ali nove oblike dela patrulj med letom, zlasti med
poletno turistično sezono.
Kršitve predpisov o tujcih so nastale zlasti zaradi njihovega neurejenega statusa v Sloveniji in
nedovoljenega vstopa v Slovenijo zaradi nepoznavanja predpisov. V zvezi s kršenjem delovnopravne
zakonodaje smo obravnavali več tujcev.
Vse leto je bilo naše delo usmerjeno v skupnost, kar pomeni sodelovanje z lokalnimi skupnostmi,
šolami in drugimi ustanovami ter izvajanje lastnih projektov s tega področja.
Sodelovanje z drugimi državnimi organi je primerno. Skupaj z inšpekcijskimi službami smo na različnih
delovnih področjih izvedli več poostrenih nadzorov. Z italijanskimi varnostnimi organi smo sodelovali
pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa ter preprečevanju in odkrivanju čezmejnih oblik
kriminalitete.
Policijskim enotam smo zagotavljali materialne pogoje za delo. Zaradi varčevalnih ukrepov smo na
objektih lahko izvedli le najnujnejša vzdrževalna dela in zagotavljali uporabnost preostale opreme za
normalno opravljanje dela.
V letu 2012 se je tudi zaradi projekta Kaskade zmanjšalo število zaposlenih zaradi upokojitev, kljub
temu pa smo z nekaterimi kadrovskimi premestitvami in občasnimi dodelitvami kadrovske pomoči
posameznim policijskim postajam uspeli zagotavljati opravljanje načrtovanih nalog.
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DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH

2.1

TEMELJNE DEJAVNOSTI

2.1.1

Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete

Leta 2012 smo na območju Policijske uprave Nova Gorica v primerjavi z letom 2011 obravnavali 2.554
(2.362) kaznivih dejanj, sami smo jih zaznali 311 (424) ali 12,2 % (18,0 %). Državnemu tožilstvu smo
podali 1.975 (1.779) kazenskih ovadb ali 11 % več kakor leta 2011 in 540 (487) poročil v dopolnitev
kazenske ovadbe ali 10,9 % več. Prav tako smo na tožilstvo podali 859 (1.052) poročil o dejanjih brez
pravne podlage za pregon (10. odstavek 148. člena Zakona o kazenskem postopku). Zaradi posledic
kaznivih dejanj v letu 2012 nihče ni izgubil življenja (leta 2011 so življenje izgubile tri osebe), 20 (14)
oseb je bilo hudo telesno poškodovanih, 76 (79) lahko telesno poškodovanih. Po oceni policije so
storilci kaznivih dejanj povzročili škodo v višini 18.410.300 evrov (8.440.500 evrov).
Od skupnega števila kaznivih dejanj smo jih preiskali 1318 ali 51,6 % (55,0 %), kar je za 3,4 odstotne
točke manj kakor v letu 2011. Pri preiskovanju kaznivih dejanj na območju PU Nova Gorica
ugotavljamo, da se število policistov in kriminalistov vsako leto zmanjšuje, zaradi tega vedno več časa
porabimo za dokumentiranje zadev v predkazenskem postopku, saj manjše število policistov in
kriminalistov porabi več časa za preiskovanje oziroma dokazovanje kaznivih dejanj storilcev,
operativno delo, predvsem delo z informatorji in viri, pa se zato zmanjšuje.
Ovadili smo 718 (663) oseb, od tega 614 (576) moških in 104 (87) žensk. Večina ovadenih je bila
slovenskih državljanov, in sicer 540 (513), kar predstavlja 75,2 % (77,4 %) vseh ovadenih. Vložili smo
tudi kazenske ovadbe zoper 25 (7) pravnih oseb.
V letu 2012 smo obravnavali 2202 (2122) kaznivih dejanj splošne kriminalitete, večinoma kaznivih
dejanj zoper premoženje.
Obravnavali smo 56 (60) kaznivih dejanj zoper življenje in telo ali 6,7 % manj kakor preteklo leto,
preiskali smo jih 52 (59), kar pomeni 92,9-odstotno (98,3-odstotno) preiskanost. Najhujših kaznivih
dejanj zoper življenje in telo, kot so uboj, umor in posebno hude telesne poškodbe, v letu 2012 nismo
obravnavali, za razliko od leta 2011, ko smo obravnavali 7 poskusov uboja in umora ter 1 umor.
Obravnavali smo 13 (9) kaznivih dejanj hude telesne poškodbe in 41 (36) kaznivih dejanj lahke
telesne poškodbe. Vsa tovrstna kazniva dejanja, razen 4 kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, so
preiskana.
Število obravnavanih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se je občutno povečalo, obravnavali
smo jih 38 (9). Povečanje takih kaznivih dejanj je predvsem posledica obravnave 2 storilcev kaznivih
dejanj, zoper katera smo vložili ovadbo za 21 kaznivih dejanj zaradi spolnih napadov na osebo, mlajšo
od 15 let. Leta 2012 smo obravnavali tudi 4 kazniva dejanja posilstva, ki jih v letu 2011 nismo
obravnavali. Vsa kazniva dejanja posilstva smo preiskali.
Kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke je nekaj manj, obravnavali smo 94 (104)
tovrstnih kaznivih dejanj ali 9,6 % manj. Večina kaznivih dejanj so kazniva dejanja zaradi nasilja v
družini, in sicer smo jih v letu 2012 obravnavali 57 (62). Pri reševanju nasilja v družini sodelujemo s
centri za socialno delo v večdisciplinarnih strokovnih skupinah.
Kaznivih dejanj zoper premoženje smo obravnavali 1.490 (1.203) ali 23,9 % več. Preiskali smo jih
451 (400) ali 30,3 % (33,3 %). Število kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete je večje predvsem
zaradi večjega števila kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, obravnavali smo jih 182 (143) ali
27,3 % več, in večjega števila tatvin, 1.098 (917) ali 19,7 % več. Leta 2012 smo obravnavali večje
število vlomov v stanovanjske hiše, kamor so storilci največkrat vlamljali skozi okna, in vlomov v
stanovanja, kjer so storilci lomili vložke cilindričnih ključavnic. Leta 2012 smo obravnavali tudi več
kaznivih dejanj drznih tatvin iz avtomobilov na parkiriščih pred trgovskimi centri in vrtci, s čimer se v
letu 2011 nismo srečevali. Storilce omenjenih kaznivih dejanj smo odkrili. Poleg tega smo obravnavali
večje število kaznivih dejanj tatvine motornih vozil 22 (12) in kaznivih dejanj klasičnih goljufij 81 (38).
Preiskanost pa je nekoliko slabša zaradi slabše preiskanosti poškodovanja tuje stvari, preiskali smo jih
26,9 % takih zadev (30,1 %), in slabše preiskanosti tatvin, preiskanih je 23,2 % (27,5 %).
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Obravnavali smo 39 (55) kaznivih dejanj, v katerih so bili osumljeni mladoletniki. Mladoletni storilci, ki
so največkrat osumljeni storitve kaznivega dejanja tatvine, predstavljajo 5,0 % (4,1 %) vseh ovadenih
osumljencev, obravnavali smo jih 36 (27).
Gospodarskih kaznivih dejanj smo obravnavali za 46,7 % več, in sicer 352 (240). Večino tovrstnih
kaznivih dejanj predstavljajo kazniva dejanja ponarejanja ali uničenja poslovnih listin, poslovne
goljufije, zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, poneverbe in neupravičene uporabe
tujega premoženja ter pranja denarja – teh smo obravnavali več kakor preteklo leto. V letu 2012 smo
obravnavali tudi 2 (6) kaznivi dejanji korupcije, in sicer dajanje podkupnine. Prav tako smo obravnavali
1 kaznivo dejanje (po 261. členu Kazenskega zakonika) z elementi korupcije.
Materialno škodo v vseh gospodarskih kaznivih dejanjih ocenjujemo na 15.093.600 evrov (6.050.300
evrov). Materialna škoda se je povečala, saj smo v letu 2012 obravnavali več gospodarskih družb, kjer
je bila povzročena večja premoženjska škoda.
Kaznivih dejanj organizirane kriminalitete smo obravnavali 43 (77). Med njimi izstopajo kazniva
dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, kjer smo obravnavali več
organiziranih združb, ki so se ukvarjale s prodajo prepovedanih drog. Značilnost teh kaznivih dejanj je,
da so člani organiziranih združb prepovedano drogo nabavljali v Ljubljani in jo prodajali naprej na
območju Nove Gorice slovenskim in italijanskim državljanom.
V letu 2012 smo obravnavali 112 (147) kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog, in sicer 99 (119)
kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter 13 (28) kaznivih
dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog. Zaznali smo tudi 335 (188) prekrškov po Zakonu o
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.
V letu 2012 je bila ustanovljena skupina za obravnavo prekrškov in kaznivih dejanj s področja
prepovedanih drog v povezavi s čezmejno kriminaliteto, in sicer od 15. 3. 2012 do 15. 6. 2012 ter od
8. 10. 2012 naprej. V tem času so člani navedene skupine obravnavali 35 kaznivih dejanj, povezanih s
preprodajo prepovedanih drog, in 170 prekrškov.
Obravnavali smo 4 (7) kazniva dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov.
Število obravnavanih kaznivih dejanj ponarejanja denarja je nekoliko manjše, obravnavali smo jih 204
(226) takih zadev, večina pa ni preiskana, kar močno vpliva na skupno raziskanost kaznivih dejanj v
letu 2012.
Obravnavali smo 5 (4) kaznivih dejanj računalniške kriminalitete, 4 (0) kazniva dejanja zlorabe
prostitucije in 1 (0) kaznivo dejanje trgovine z ljudmi
Obravnavali smo 124 (142) kaznivih dejanj različnih oblik ogrožanja varnosti, med temi je bilo največ
kaznivih dejanj grožnje, obravnavali smo jih 88 (104), sledijo kazniva dejanja izsiljevanja,
obravnavanih 21 (23), obravnavali smo tudi 11 (11) kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti, 3
(2) kazniva dejanja samovoljnosti in 1 (3) kaznivo dejanje protipravnega odvzema prostosti.
Obravnavali smo 4 (1) kazniva dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.
2.1.2

Vzdrževanje javnega reda ter zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja

Ocenjujemo, da je operativna problematika v zvezi s tem ugodna. Skupno število kršitev je v manjšem
upadu, in sicer se je zmanjšalo število kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1). Število
kršitev drugih predpisov se je rahlo povečalo, kar je zlasti posledica večjega števila odkritih kršitev s
področja prepovedanih drog, saj smo v letu 2012 obravnavali 335 (184) prekrškov. V okviru policijskih
postaj zaznavamo največji padec vseh obravnavanih tovrstnih kršitev na območju policijskih postaj
Bovec in Idrija. Glede preprečevanja kršitev javnega reda in miru, vandalizma, prepovedanih drog in
drugih varnostnih pojavov še vedno namenjamo povečano pozornost različnim oblikam dela v
mestnem središču Nove Gorice. Z inšpekcijskimi službami smo izvedli več skupnih poostrenih
nadzorov zaradi kršitev Uredbe o vožnji z vozili v naravnem okolju ter kršitev Zakona o omejevanju
porabe alkohola zaradi točenja alkoholnih pijač mladoletnim ali opitim osebam. Nekaj več posamičnih
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kršitev javnega reda in miru je bilo zaznati v gostinskih lokalih, kjer po določilih Zakona o javnem
zbiranju varnost zagotavljajo zasebni varnostni subjekti. Navedene kršitve niso vplivale na
poslabšanje stanja pri zagotavljanju varnosti obiskovalcev diskotek. Zoper organizatorje oziroma
lastnike diskotek, ki spadajo v redno dejavnost po Zakonu o javnih zbiranjih, smo zaradi neizvajanja
določil Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah v treh primerih
predloge odstopili pristojnemu prekrškovnemu organu Inšpektorata RS za notranje zadeve. Nadzor
nad zasebnimi varnostnimi subjekti so policijske postaje izvajale ob rednem delu, občasno pa tudi kot
poostreni nadzor v posameznih gostinskih lokalih. PP so poostreno nadzirale prevoz denarja, pri
čemer kršitve niso bile ugotovljene. V Spodnji Idriji je bilo nekaj več nezadovoljstva krajanov zaradi
uporabe pirotehničnih sredstev med novoletnimi prireditvami, PP Idrija je kršilce odkrila in pirotehnične
izdelke zasegla.
V letu 2012 smo na območju PU Nova Gorica obravnavali 2.015 (2.212) kršitev predpisov o javnem
redu ali za 8,9 % manj kakor leto prej. Kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru je bilo 988
(1.264) ali za 21,8 % manj. Kršitev drugih predpisov o javnem redu je bilo 1.027 (948) ali za 8,3 %
več. Bistveno se povečujejo kršitve Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, delno
gre to pripisati dejstvu, da je bila na tem področju ustanovljena posebna delovna skupina, ki se je
operativno primarno posvečala tej problematiki. Nekoliko manj je kršitev Zakona o omejevanju porabe
alkohola, kar lahko pripisujemo tudi doslednemu ugotavljanju tovrstnih kršitev v preteklih dveh letih.
Policisti so obravnavali 42 (20) kršitev Zakona o orožju, povečanje je povezano tudi s povečanjem
postopkov s kršilci glede proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Policijske enote so v 15
(22) primerih upravičenim subjektom nudile pomoč – asistenco pri določenih postopkih, v 10 primerih
gre za asistenco zdravstvenim ustanovam. Policisti so obravnavali tudi številne nesreče in druge
dogodke, ki so prikazani v prilogi. Kršitev nasilja v družini je manj. Obravnavali smo 125 (183) tovrstnih
kršitev ali za 31,7 % manj in 132 (163) kaznivih dejanj z elementi nasilja v družini. Policisti so izrekli
ukrep prepovedi približevanja na podlagi Zakona o policiji v 29 (29) primerih. Sodelovanje s centrom
za socialno delo in pristojno koordinatorko za preprečevanje nasilja v družini je bilo sprotno, učinkovito
in konstruktivno.
Evidentirali smo dva protestna shoda zaradi aktualnih gospodarskih razmer, nanašala pa sta se na
stečaj večjega gradbenega podjetja iz Ajdovščine. Problematika v zvezi z neprijavljenimi protestnimi
shodi prek družabnega omrežja (Facebook) zaradi političnih razmer v državi je bila večja v Ajdovščini,
kjer so bili trije protestni shodi, v Novi Gorici so potekali štirje. Razen posamičnih kršitev uporabe
pirotehničnih sredstev in najdbe nekaterih nevarnih predmetov so protesti potekali mirno. Za varovanje
posameznih shodov je bila aktivirana tudi posebna policijska enota (PPE) PU, vendar posredovanje
policistov ni bilo potrebno. Organizatorjev shodov kljub zbiranju obvestil nismo uspeli ugotoviti in
ukrepati v smislu Zakona o javnih zbiranjih. Skupaj je bilo priglašenih 1168 (1307) javnih prireditev in 0
(0) javnih shodov. Zahtevnejša so bila varovanja športnih prireditev – nogometnih tekem v prvi
slovenski nogometni ligi, saj smo v varovanje odredili tudi PPE PU, prav tako varovanje večdnevnih
koncertnih prireditev v Tolminu. Sektor uniformirane policije PU je načrtoval in operativno vodil delo
policije v okviru t. i. operativnega dogodka srečanja članov in simpatizerjev ekstremnih skupin iz
Slovenije in tujine, ki je potekalo v prostorih diskoteke v Ajdovščini. Shod članov in simpatizerjev
ekstremnih skupin je potekal brez posebnosti.
2.1.3

Zagotavljanje varnosti cestnega prometa

Kazalniki varnosti cestnega prometa so v primerjavi z letom 2011 manj ugodni. Varnost cestnega
prometa se je – upoštevajoč merilo prometnih nesreč s smrtnim izidom in hudimi telesnimi
poškodbami – v primerjavi z letom 2011 nekoliko poslabšala. Skupno število obravnavanih prometnih
nesreč se je v letu 2012 povečalo za 1,0 % (1.012, 1.022). Število prometnih nesreč s telesno
poškodbo se je zmanjšalo za 1,6 % (318, 313), z materialno škodo pa povečalo za 2,0 % (684, 698).
Leta 2012 je v 11 (10) prometnih nesrečah s smrtnim izidom umrlo 12 (11) oseb, poškodovanih je bilo
enako število oseb 390 (391). Število hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah je bilo
večje za 7,9 %, 68 (63). Za 1,2 % je bilo manjše število lahko telesno poškodovanih oseb 323 (327).
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili premiki z vozilom 218 (211), neprilagojena hitrost 196
(193), nepravilna stran in smer vožnje 172 (202) ter neupoštevanje prednosti 111 (116).
Policisti so obravnavali 19,4 % manj kršitev v cestnem prometu 9.939 (12.326) oziroma samo pri
nadzoru cestnega prometa 22,2 % manj kršitev - 8.782 (11.283), pri obravnavi prometnih nesreč pa je
bilo ugotovljenih večje število kršitev 1.154 (1.102) ali 4,7 % več. Število izrečenih opozoril se je leta

6

2012 zmanjšalo za 28,6 %, in sicer z 2.443 na 1.744. Delež opozoril je znašal 17,5 % (19,8 %) vseh
kršitev, ugotovljenih pri nadzoru cestnega prometa. V primerjavi z letom 2011 je bilo odrejenih za 14,6
% manj preizkusov alkoholiziranosti, in sicer 10.802 (12.653). Pri tem je bilo 507 (705) preizkusov ali
za 28,1 % manj pozitivnih preizkusov. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola je bilo odrejenih 125
(239) ali za 47,7 % manj strokovnih pregledov. Manjše je bilo tudi število odrejenih strokovnih
pregledov za mamila, in sicer 50 (79) ali za 36,7 %. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih
nesreč je nekoliko manjši glede na leto 2011, in sicer znaša 10,9 % (11,6 %). Zaradi spremenjene
zakonodaje (diskrecijska pravica) je bilo pridržanih 91 (276) ali 67,1 % manj alkoholiziranih voznikov,
prav tako je bilo iz istih razlogov zmanjšano tudi število zaseženih motornih vozil (95, 48). Tako kakor
v preteklih letih tudi za leto 2012 znova ugotavljamo izrazito problematičnost na glavni cesti G2/103,
na relaciji med Plavami in Solkanom (tri prometne nesreče s smrtnim izidom, tri osebe so umrle) in
deloma tudi na odseku 1008 (Ušnik–Plave), kjer sta v eni prometni nesreči umrli dve osebi. Poleg
dodatnih ukrepov za povečanje nadzora in vidnosti policije ter učinkovitosti ugotavljanja kršitev na
državnih cestah G2/103 in R1/204 smo v reševanje problematike vključili tudi zunanje institucije, da bi
se izboljšala cestna infrastruktura, saj ocenjujemo, da so slabe ceste tudi delni vzrok za številne
prometne nesreče.
Policisti so pri operativnem delu poleg rednih oblik dela pri nadzoru in kontroli cestnega prometa tudi v
letu 2012 izvajali posebne oblike nadzora prometa, trimesečne kratkotrajne poostrene nadzore s
civilnimi in uniformiranimi patruljami ter skupinsko delo na varnostno problematičnih odsekih (Soška
cesta, Keltika in relacija med Šempetrom in Dornberkom). Policisti so zaradi zelo pogostih prometnih
nesreč poostreno nadzirali kritične odseke in bili pozorni na značilne kršitve. Še naprej je potekal
skupni nadzor z italijansko prometno policijo in nadzor s posebnimi prometnimi patruljami na relacijah,
kritičnih zaradi hitrosti in problematike voznikov motornih koles. Med vikendi v poletni turistični sezoni
so policisti nadzirali relacije Kobarid–Idrija in Tolmin–Nova Gorica (G2/102 in 103 ter 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 (Kolesarski
maraton češenj, Maraton Franja, Po poteh vojnih obeležij 1991, Rally Idrija in Ajdovščina). V zimskih
razmerah predstavlja največjo nevarnost v cestnem prometu na območju PU Nova Gorica predvsem
burja, ki močno vpliva na varnost vseh udeležencev (prevrnjena tovorna vozila, padanje ledu z
vozil …). Najbolj ogrožen odsek ceste zaradi burje je Razdrto–Podnanos–Vipava–Ajdovščina, največ
težav je bilo februarja, ko je zapora prometa trajala kar deset dni skupaj.
2.1.4

Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih

Na območju PU Nova Gorica je bilo v letu 2012 število obravnavanih tujcev manjše, čeprav se je
glede na politične in družbene spremembe v državah severne Afrike in Bližnjega vzhoda pričakovalo
povečanje tovrstnih kršitev. Zaradi teh pričakovanj so se nedovoljeni vstopi poostreno nadzirali
predvsem iz Italije in balkanskih držav. Policisti so opravili 26 poostrenih nadzorov. Ugotovljeni primeri
nedovoljenega vstopa in izravnalni ukrepi so enaki povprečju preteklih let.
Sodelovanje z italijanskimi varnostni organi je dobro in uspešno. Povečuje se obseg sodelovanja z
inšpekcijskimi organi drugih ministrstev, predvsem na področju učinkovitega nadzora nad bivanjem,
zaposlovanjem in zadrževanjem tujcev v državi.
Zaradi ilegalnega prehoda državne meje je bil obravnavan državljan Hrvaške, ki je zaradi psihičnih
težav prestopil državno mejo z Republiko Hrvaško izven mejnega prehoda. Ugotovljenih primerov
nedovoljenega vstopa je glede na preteklo leto manj (2012 – 82; 2011 – 99). Manj je bilo ugotovljenih
nedovoljenih vstopov v državo na notranji meji z Italijo, in sicer 76 (97). Najpogosteje so bili
obravnavani državljani Kitajske 36 (43), Srbije 5 (4), Albanije 4 (8) in Pakistana 4 (4). Zaradi
nedovoljenega vstopa na notranji meji z Madžarsko so policisti obravnavali 5 (2) oseb, in sicer dva
državljana Pakistana in po enega državljana Izraela, Alžirije in Egipta. Državljan Bosne in Hercegovine
je bil obravnavan zaradi nedovoljenega vstopa na notranji meji z Avstrijo.
Tujim varnostnim organom je bilo v letu 2012 vrnjenih 10 (4) oseb, in sicer italijanskim varnostnim
organom trije državljani Kitajske in dva državljana Pakistana, madžarskim varnostnim organom pa dva
državljana Pakistana in po en državljan Izraela, Alžirije ter Egipta. Italijanski mejni organi so v letu
2012 na podlagi sporazuma o vračanju oseb v Slovenijo vrnili 5 (3) oseb, in sicer dva državljana
Pakistana in po enega državljana Afganistana, Izraela in Egipta.
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Policisti so v poostrenih nadzorih in v sodelovanju s pristojnimi inšpekcijskimi službami pri izvajanju
nalog ugotavljanja zadrževanja, bivanja in dela tujcev v državi skupaj ugotovili 204 (288) kršitev tujske
zakonodaje. V 33 poostrenih nadzorih so policisti preverjali zaposlovanje barskih plesalk in delo tujcev
po raznih deloviščih. Posebno pozornost so namenili zlorabi in izkoriščanju tujih delavcev s strani
delodajalcev. V tem segmentu nalog se je z upravnimi enotami in drugimi državnimi organi poglobilo
sodelovanje zaradi medsebojnega obveščanja in izmenjave podatkov.
V postopkih s tujci so policisti ugotovili 15 (32) primerov nedovoljenega prebivanja in 160 (126)
primerov kršitev po Zakonu o prijavi prebivališča, v večini zaradi pomanjkljivih prijav začasnega
prebivanja. V 16 primerih so bile tujcem izdane odločbe o vrnitvi na podlagi Zakona o tujcih.
Policisti so skupno evidentirali 98 (110) zadetkov v Schengenskem informacijskem sistemu (SIS), od
tega največ policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe (PPIU) Nova Gorica. Ugotovili so 33
primerov ukradenih vozil in dobili 56 zadetkov o osebah v postopku ter 9 zadetkov v zvezi z
ukradenimi listinami.
2.1.5

Varovanje oseb in objektov

Na območju PU smo opravljali naloge varovanja v skladu z Uredbo o varovanju določenih oseb,
objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov.
Ob obisku posameznih varovanih oseb je neposredno izvajanje varnostnih ukrepov potekalo v
koordinaciji z Upravo za policijske specialnosti Generalne policijske uprave – Centrom za varnost in
zaščito.
2.2

DRUGE DEJAVNOSTI

2.2.1

V skupnost usmerjeno policijsko delo

V letu 2012 smo opravljali naloge, načrtovane kot policijsko delo, usmerjeno v skupnost. Preventivno
dejavnost na področju kriminalitete smo usmerili v različno operativno problematiko. Pripravljali smo
članke za razne medije in svetovanje glede premoženjske kriminalitete (vlomi, ropi itd.), javnega reda
in miru (gore, smučišča, naravno okolje, pirotehnika ...) ter varnosti v cestnem prometu (pešci,
enosledna vozila, hitrost, alkohol ...). Policijske postaje so v osnovnih šolah organizirale šest
predavanj o prepovedanih drogah za učitelje in starše (predaval je kriminalist Sektorja kriminalistične
policije PU Nova Gorica), pripravili smo tudi dve predavanji za dijake srednjih šol. Za dijake Gimnazije
Nova Gorica in Gimnazije Gorica (I) smo o različnih oblikah zasvojenosti organizirali predavanje na
temo »Zakon, vzgoja, zdravje: eno mesto na meji«. V več osnovnih šolah smo sodelovali s
preventivnim projektom »Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite«. V osnovnih šolah so vodje
policijskih okolišev nadaljevali preventivne projekte »Policist Leon svetuje« in »Zberi pogum in povej«,
v domovih za upokojence pa »Ne pozabite na varnost«. Marca in julija smo v Julijskih Alpah izvedli
preventivno akcijo »Opozarjanje in svetovanje v gorah«, pred začetkom smučarske sezone pa
»Varnost na smučiščih«. Decembra smo se v vseh osnovnih šolah posvetili preventivnemu projektu
»Bodi zvezda – ne meči petard«.
Za večjo varnost v cestnem prometu smo na začetku in ob koncu leta izvajali preventivno akcijo »Bodi
PreViden«, aprila pa »Varno na kolo«. V tem času smo imeli tudi predavanje »Starejši v prometu«.
Sektor uniformirane policije PU Nova Gorica je v zvezi s projektom »Mladi v prometu« izvedel šest
predavanj za dijake. Spomladi in poleti smo za voznike motornih koles izvajali teoretična in praktična
usposabljanja na poligonih v Novi Gorici in Tolminu. Maja smo v sklopu preventivne akcije »Hitrost in
posledice v prometnih nesrečah« izvedli preventivno akcijo, v kateri so sodelovali še sveti za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju besedila: SPVCP) Mestne občine Nova
Gorica, dijaki TŠC Nova Gorica, AMD. Ob začetku šolskega leta so v PP potekale aktivnosti za
preventivo v prometu »Varno na poti v šolo in domov«. Novembra smo v sklopu preventivne akcije
»Alkohol ubija – največkrat nedolžne« sodelovali tudi s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Mestne občine Nova Gorica in dijaki Tehniškega šolskega centra Nova Gorica. Prav tako
smo se v tem času udeležili okrogle mize Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica na temo
izvajanje politike omejevanja rabe alkohola na območju severne Primorske. Sodelovali smo z
medobčinskim društvom slepih in slabovidnih iz Nove Gorice na okrogli mizi ob dnevu bele palice. PP
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so med letom skupaj s tehničnimi pregledi izvedle akcijo »Za varno vožnjo traktorjev v prometu«. PP
so z lokalnimi skupnostmi in SPVCP izvedle več preventivnih prireditev s prometnovarnostno vsebino.
Poleti smo na prireditvi Metalcamp v Tolminu predstavili tudi mobilno policijsko postajo.
2.2.2

Operativno-komunikacijska dejavnost

Operativno-komunikacijski center PU Nova Gorica je v letu 2012 deloval uspešno. Prebivalci
Severnoprimorske regije poznajo interventno številko policije, ki jo lahko pokličejo, če potrebujejo
policijsko posredovanje. Občani so nanjo poklicali 24.981-krat, kar je v primerjavi z letom 2011
(25.428) za 1,8 % manj. Posledično se je zmanjšalo tudi število intervencijskih klicev, in sicer za 7,1
% na 7048 (7587). V večini primerov občani uporabljajo interventno številko policije, ko jo dejansko
potrebujejo, manjkrat državljani kličejo za primere, ki niso v pristojnosti policije. V vseh takih
primerih jim ustrezno svetujemo, kje lahko poiščejo pomoč.
Posredovanje policije je bilo v 37,16 % primerov zaradi zagotavljanja prometne varnosti, v 26,44 %
zaradi preprečevanja in odkrivanja kriminalitete ter 23,43 % zaradi vzdrževanja javnega reda in
miru. Največ policijskih posredovanj ( 47,59 %) je na območju PP Nova Gorica.
Odzivni čas policije je na ravni prejšnjih obdobij in je znašal 13.06 minute za nujne interventne klice
in 18.11 minut za vse intervencije. Ocenjujemo, da je odzivni čas policistov pri posameznih
dogodkih ustrezen in pričakovan ob upoštevanju dejstev, kot so oddaljenost sedeža policijskih enot
do kraja intervencije, kadrovska podhranjenost policijskih enot in pogostost telefonskih klicev na
številko 113.
Ocenjujemo, da so varnostne razmere obvladljive. Zmanjšanje vseh klicev na interventno številko
policije 113 za 1,8 % ni bistvenega pomena, bolj zanimivo je zmanjšanje števila interventnih klicev
za 7,1 %, kar ocenjujemo kot posledico zmanjševanja kršitev javnega reda in miru.
Odzivni čas posredovanja patrulj v primerjavi s prejšnjimi leti minimalno upada, kar ustreza
zastavljenemu cilju, in sicer izboljšati hitrost in učinkovitost policijskega posredovanja ter zagotavljati
večjo varnost državljanov.
2.2.3

Forenzična in kriminalističnotehnična dejavnost

Kriminalistični tehniki so pregledovali sledi papilarnih linij, obuval, opravljali preliminarno testiranje
prepovedanih drog, identifikacijo vozil, preglede orožja in vse vrste sledi, za katere so usposobljeni.
Navedene preiskave so opravljali za potrebe celotne PU Nova Gorica. V letu 2012 se je zelo povečalo
število preliminarnih testiranj, in sicer z 222 preliminarnih testov v letu 2011 na 316 v letu 2012. Število
daktiloskopiranih osumljencev je bilo v letu 2012 glede na leto poprej nekoliko manjše. Beležimo
padec zahtevkov za daktiloskopske preiskave s strani policijskih enot. Vzrok za to je večje število
povratnikov osumljenih kaznivih dejanj, ki so že bili kriminalističnotehnično preiskani.
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. Prav tako so
strokovno pomagali lokalnim kriminalistom in drugim policistom, ki so za pomoč zaprosili oziroma sami
niso strokovno usposobljeni za zavarovanje določenih vrst sledi. Kriminalistični tehniki so strokovno
pomagali tudi pri dogodkih s hujšimi posledicami, zlasti pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom ali
pobegom ter pri hujših delovnih nezgodah. Število ogledov s strokovno pomočjo kriminalističnih
tehnikov je na ravni iz leta 2011. V letu 2012 smo po sledeh odkrili 55 (61) osumljencev kaznivih
dejanj.
2.2.4

Analitska dejavnost

SUP PU Nova Gorica je izdelal štiri analize tveganja na področju preprečevanja ilegalnih migracij in
čezmejne kriminalitete, pet- in desetmesečno analizo pridržanih oseb, analizo prekrškov
nedostojnega vedenja do uradne osebe in neupoštevanja zakonitega ukrepa uradne osebe po
drugem odstavku 11. člena zakona o prekrških zoper javni red in mir v primerjavi s prekrški
nedostojnega vedenja do uradne osebe (drugi odstavek 7. člena ZJRM-1), neupoštevanja odredbe
policista (prvi odstavek 22. člena ZJRM) in analizo pogostosti in ustreznosti izreka globe za lažno
naznanitev prekrška po 23. členu ZJRM-1 s poudarkom na primerih naznanitve nasilja v družini.
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Poleg tega je pripravil pregled ukrepov po akciji »Iskalec«, pregled problematike družinskega nasilja
in ukrepov policije za leto 2011 in polletno poročilo za leto 2012. Na področju prometne varnosti so
bile izdelane trimesečne analize splošne prometne varnosti in dela policistov na področju alkohola
in hitrosti. Izdelan je bil tudi pregled pridržanj zaradi vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih
drog ter prometnih nesreč s pobegi in telesnimi poškodbami. Izdelani sta bili tudi polletno in letno
poročilo o uporabi prisilnih sredstev in napadih na policiste. SKP PU Nova Gorica je izdelal letno in
polletno analizo tveganja na področju organizirane čezmejne kriminalitete, mesečno pa je izdeloval
preglede stanja preiskanosti kaznivih dejanj. Operativno komunikacijski center PU Nova Gorica je
izdelal analizo časovnih gostitev klicev na interventno številko policije. OKC PU je mesečno
izdeloval analizo intervencijskih časov.
2.2.5

Nadzorna dejavnost

Skladno z načrtom dela PU Nova Gorica za leto 2012 so bili na podlagi Pravil za izvajanje nadzora v
policiji opravljeni načrtovani nadzori nad delom organizacijskih enot, en nadzor na področju
zagotavljanja varnosti cestnega prometa je bil prenesen v leto 2013. Zajete so policijske enote, kjer je
bilo pričakovati večjo problematiko na posameznih področjih dela.
Opravljen je bil en splošni nadzor in 20 strokovnih nadzorov nad delom organizacijskih enot, prav tako
bilo 7 ponovnih nadzorov. Z njimi se je preverjalo stanje v zvezi z odpravljanjem večjih ugotovljenih
strokovnih pomanjkljivosti in nepravilnosti.
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, izdelajo načrte za
odpravo ugotovljenih napak, doslednejše opravljajo delo na področjih, kjer so bile ugotovljene
nepravilnosti, doslednejše izvajajo nadzore nad delom delavcev in jim zagotavljajo strokovno pomoč.
Splošna ugotovitev pri nadzorih je, da se kakovost dela postopno izboljšuje.
2.2.6

Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov

Policisti so zaradi preprečitve nadaljevanja kršitve ali iz drugih zakonskih razlogov odredili odvzem
prostosti 240 (433) osebam ali 44,6 % manj kakor v istem obdobju lanskega leta. Upad števila
pridržanj je po vseh zakonih, po katerih lahko policija odvzema prostost, razen po drugem odstavku
157. člena Zakona o kazenskem postopku in drugem odstavku 43. člena Zakona o policiji. Znotraj
strukture pridržanj je največ pridržanj po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 91 (117) ali
22,2 % manj. V letu 2011 je bilo 157 oseb pridržanih po takrat veljavnem Zakonu o varnosti cestnega
prometa (ZVCP-1), tako da je zmanjšanje pridržanj s področja prometa še večje (v letu 2011 skupaj
274 ali za 66,7 % manj). Povečuje se število pridržanj po Zakonu o kazenskem postopku, tako do 6 ur
po drugem odstavku 157. člena ZKP 30 (29) ali za 3,4 % več, prav tako tudi do 48 ur po drugem
odstavku 157. člena ZKP 51 (47) ali za 5,5 % več. Do streznitve je bilo na podlagi drugega odstavka
109. člena ZP-1 pridržanih 52 (74) kršilcev ali 29,7 % manj. Več pridržanj oseb je tudi po drugem
odstavku 43. člena ZPol, in sicer 14 (4). Po prvem odstavku 43. člena ZPol sta bili pridržani dve osebi
več kakor lani, in sicer 3 (1) osebe.
V 148 (162) primerih so policisti uporabili 256 (313) prisilnih sredstev proti 123 (157) osebam.
Uporaba prisilnih sredstev se manjša glede na število primerov, in sicer za 20,9 %. Število oseb, zoper
katere so bila prisilna sredstva uporabljena, je manjše za 21,6 %. Število vseh uporabljenih sredstev je
za 18,2 % manjše. Struktura uporabljenih prisilnih sredstev se bistveno ne spreminja. Največkrat so
bila uporabljena najmilejša sredstva, in sicer sredstva za vklepanje in vezanje 107 (127) ter fizična sila
149 (179). Drugih prisilnih sredstev policisti niso uporabili. Vse uporabe prisilnih sredstev so bile
ocenjene kot zakonite. V letu 2012 ni bilo odmevnejših primerov uporabe prisilnih sredstev. Komisija
za oceno zakonitosti in upravičenosti uporabe prisilnih sredstev je bila ustanovljena zaradi uporabe
prisilnih sredstev, ki so ji uporabili kriminalisti PU Koper na območju PU Nova Gorica.
Obravnavali smo 9 (5) kaznivih dejanj napadov na policiste, v katerih je bilo skupno poškodovanih 16
(10) policistov. Nobeden od napadov ni bili tak, da bi bilo neposredno ogroženo življenje policistov. Pri
uporabi prisilnih sredstev sta se poškodovala 2 (2) policista (lahke telesne poškodbe) in en kršilec 1
(0). Evidentiranih je bilo 5 (1) groženj policistom.
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2.2.7

Reševanje pritožb

Občani so zoper postopke policistov poslali 15 pritožb, kar je za 16 pritožb manj kakor v letu 2011.
Takšno zmanjšanje pritožb je mogoče iskati v dejstvu, da je bilo v letu 2011 vloženih največ pritožb v
zadnjih petih letih in je po številu močno izstopalo. Leta 2012 so bile rešene vse pritožbene zadeve.
Občani so pritožbe vložili zoper 24 (43) policistov. Zoper policiste iz PPIU Nova Gorica in PP
Šempeter pri Gorici ni bilo nobene pritožbe. Največ pritožb je bilo vloženih zoper policista PP Nova
Gorica, in sicer 5 pritožb. Vodje organizacijskih enot ali njihovi pooblaščenci so obravnavali 11 pritožb.
Služba direktorja PU Nova Gorica je obravnavala 2 pritožbi, ker je iz njiju izhajal sum storitve
kaznivega dejanja policistov. 2 pritožbi je rešilo Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), ker so pritožniki
pritožbi poslali ministrstvu, to pa je v obeh primerih ugotovilo, da sta bili pritožbi poslani prepozno, zato
je MNZ pritožnikom poslal odgovor in obe pritožbi sta bili predčasno končani. Vodje organizacijskih
enot ali njihovi pooblaščenci so od 11 obravnavanih pritožb uspešno rešili 4 pritožbe. V 1 primeru se
pritožnik ni strinjal z ugotovitvami vodje organizacijske enote, zato je bila pritožba poslana v reševanje
senatu MNZ. V 4 primerih so pritožbe predčasno zaključili: v enem primeru je bilo ugotovljeno, da se
pritožba nanaša na ravnanje policistke v prostem času, v 3 primerih pa se pritožniki niso odzvali vabilu
in niso zahtevali obravnave pritožbe na senatu MNZ. V 2 primerih se pritožnika nista odzvala vabilu na
razgovor in sta zahtevala obravnavo pritožb na senatu MNZ.
Senat je obravnaval 5 pritožb. Pri vodji organizacijske enote je bila ena pritožba ocenjena kot
neskladno ravnanje policista, zaradi česar je bil s policistom opravljen razgovor in je bil zaradi
ravnanja opozorjen. V enem primeru je bila pritožba poročevalca iz Službe direktorja PU Nova Gorica
ocenjena kot nestrokovno delo policistov, senat MNZ pa je pritožbo ocenil kot neutemeljeno. Vse
pritožbe, ki jih je obravnaval senat, so bile ocenjene kot neutemeljene.
Pritožniki so vložili 10 pritožb zoper postopke policistov pri nadzoru cestnega prometa, 3 pritožbe
zaradi postopkov policistov pri vzdrževanju javnega reda in miru ter 2 pritožbi zaradi postopkov
policistov pri obravnavanju kaznivega dejanja. Pritožniki so se največkrat pritožili zaradi domnevno
nestrokovnega in nekorektnega dela policistov, v dveh primerih pa tudi zaradi uporabe prisilnih
sredstev.
2.2.8

Notranje preiskave

V letu 2012 so se načrtovane naloge spremljanja in analiziranja vseh zadev po notranji zaščiti ob
zaznanih pojavih dosledno izvajale.
Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi - Sektorju za notranje preiskave in
integriteto smo poročali v 31 zadevah.
V 6 primerih smo zaradi suma storitve kaznivega dejanja uradnih oseb zadeve odstopili v nadaljnjo
obravnavo Specializiranemu državnemu tožilstvu RS (SDT RS), Oddelku za preiskovanje in pregon
uradnih oseb s posebnimi pooblastili.
Prav tako smo v 6 primerih prijave kaznivih dejanj odstopili navedenemu specializiranemu državnemu
tožilstvu po tretjem odstavku 147. člena Zakona o kazenskem postopku, ki niso evidentirana v
evidenco kaznivih dejanj, ker niso obstajali razlogi za sum, da je uradna oseba v policiji storila kaznivo
dejanje.
Zaradi suma storitve kaznivega dejanja je bil zoper enega policista vložen predlog za izredno odpoved
pogodbe o zaposlitvi in predlog za prepoved opravljanja dela za čas trajanja postopka.
2.2.9

Informacijska in telekomunikacijska dejavnost

Naloge v letu 2012 so bile opravljene skladno z letnim načrtom dela novogoriške policijske uprave.
V sodelovanju z Uradom za informatiko in telekomunikacije GPU smo sodelovali pri rednih
vzdrževalnih delih ter sproti odpravljali motnje in okvare na informacijskih in telekomunikacijskih
napravah ter videonadzornih sistemih.
Sodelovali smo tudi pri zagotavljanju radijskih zvez na večji kolesarski dirki.
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2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve
Na PU Nova Gorica je bilo 31. decembra 2012 skupno sistemiziranih 383 delovnih mest, zasedenih pa
320. Zasedenost delovnih mest na PU Nova Gorica je bila 83,6 %.
V letu 2012 nismo zaposlili nobenega delavca, 15 delavcem je prenehalo delovno razmerje s polnim
delovnim časom (8 uradnikov in 7 strokovno-tehničnih delavcev). Od tega se je upokojilo 8 uradnikov
in 4 strokovno-tehnični delavci. 3 delavcem pa je prenehalo delovno razmerje zaradi poteka pogodbe
o zaposlitvi za določen čas. Začasno je bilo v letu 2012 napotenih na delo na Upravo za policijske
specialnosti (UPS) GPU 12 policistov. Na dan 31. decembra 2012 so bili v Centru za varovanje in
zaščito UPS GPU 4 policisti.
Na dan 31. decembra 2012 je bilo na porodniškem dopustu ali na dopustu za nego in varstvo otroka 6
delavk. Delo s krajšim delovnim časom opravlja 7 zaposlenih.
V letu 2012 je bil 1 disciplinski postopek, ki pa je bil ustavljen.
Na usmerjene zdravniške preglede so bili napoteni 4 (3) javni uslužbenci, na obdobne zdravstvene
preglede 180 (79) delavcev. Policisti in kriminalisti so opravili redno cepljenje proti klopnemu
meningoencefalitisu ter hepatitisu B.
Na PU Nova Gorica je bilo na dan 31. decembra 2012 zaposlenih 12 invalidov.

2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
V letu 2012 si je PU prizadevala izvesti vsa načrtovana izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja, načrtovana v letnem načrtu dela. Usposabljanja novih zaposlenih iz varstva pred
požarom ni bilo, ker je odpadlo zaradi drugih nalog (protestni shodi). Organizirano in izvedeno je bilo
usposabljanje vseh policistov za delo v zvezi z nasiljem v družini. Opravljeno je bilo usposabljanje za
policiste za sporočanje slabe novice, reševanje v prometnih nesrečah, razgovore z ilegalnimi
prebežniki in uporabo foto-video dokumentiranja posnetkov. Izvedeno je bilo tudi usposabljanje za
prepoznavanje ponarejenih listin. Decembra smo zaradi preobremenjenosti policijskih enot preklicali
načrtovano usposabljanje policistov za prepoznavanje in zaseg prepovedanih drog.
Preko e-učilnice so zaposleni opravili usposabljanje za obravnavanje in varovanje tajnih podatkov ter
se začeli usposabljati za informacijskovarnostno politiko policije. Za del zaposlenih bo zaradi
omejenega roka odprtja e-učilnice to usposabljanje izvedeno v letu 2013.
Pripadniki posebne policijske enote PU so se udeležili vseh načrtovanih usposabljanj na območju PU
Nova Gorica in na območju drugih PU razen usposabljanja v decembru, ki je odpadlo zaradi znanih
vzrokov.
Vsak mesec so na območju PU Nova Gorica potekala usposabljanja policistov v okviru praktičnega
postopka in samoobrambe (PPSA). Leta 2012 je bila udeležba na vadbi PPSA nekoliko slabša kakor v
letu 2011, in sicer je bila navzočnost policistov iz skupine »A« v letu 2012 62,3-odstotna, na
teoretičnem delu pa 75,7-odstotna. Matične policijske enote so teoretične vsebine usposabljanj v tem
okviru izvajale same po programu, ki sta ga mesečno določila GPU in PU Nova Gorica.
Delavci PU Nova Gorica so se udeleževali raznih usposabljanj, ki so jih na podlagi letnega načrta
organizirale službe GPU.
Leta 2012 smo izvedli načrtovana usposabljanja policistov z ravnanjem in rokovanjem s službeno
pištolo in dolgocevnim orožjem skladno s programom GPU in odločbo PU Nova Gorica.
Leta 2012 smo izvedli tudi usposabljanja pomožnih policistov, ki so opravili štiridnevno usposabljanje
na območju PU in PP.
2.2.12 Finančno-materialne zadeve
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Izvajanje nalog na področju finančno-materialnega poslovanja je tudi v letu 2012 potekalo v okvirih,
določenih zaradi varčevalnih ukrepov Vlade Republike Slovenije. Skladno z omejitvami je bil
pripravljen in se je izvajal tudi interni finančni načrt za PU Nova Gorica. V tem smislu smo izvajali
predvsem naloge, ki so bile opredeljene kot nujne za nemoteno izvajanje nalog Policije. V okviru
investicijsko-vzdrževalnih del je bila kot nujno zamenjana peč za centralno ogrevanje na PPIU Nova
Gorica in Enoti vodnikov službenih psov v Sektorju uniformirane policije PU Nova Gorica v Mirnu. Več
pozornosti smo namenili vzdrževalnim delom v lastni režiji povsod, kjer je bilo to mogoče. Vsa druga
vzdrževalna dela so zaradi ustrezne strokovne usposobljenosti izvajali zunanji pogodbeni izvajalci.
Naloge, za katere v letu 2012 ni bilo zagotovljenih finančnih sredstev, smo prenesli v leto 2013.
Na stanovanjskem področju smo sodelovali s pristojno službo MNZ pri prevzemih, oddajah in obnovi
stanovanjskih enot na območju PU Nova Gorica.
Čiščenje poslovnih prostorov PP Idrija in PP Bovec smo zagotavljali iz PP Ajdovščina in PP Tolmin,
ker zaposlovanje zaradi varčevalnih ukrepov ni bilo mogoče, pa tudi javni razpis za izbiro zunanjega
izvajalca čiščenja še ni bil končan. V letu 2012 smo ukinili delitev hrane na Postaji prometne policije
Nova Gorica.
2.2.13 Mednarodno sodelovanje
V letu 2012 je PU Nova Gorica na skupnih sestankih z italijanskimi varnostnimi organi obravnavala
operativno problematiko čezmejne kriminalitete in preprečevanja ilegalnih migracij. Skupna srečanja
so bila 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.
Za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu smo v koordinaciji SUP PU policisti PPP Nova Gorica in
policisti prometne policije iz italijanske Gorice izvedli več skupnih nadzorov v cestnem prometu, in
sicer štiri nadzore glede hitrosti, tovornega prometa, psihofizičnega stanja voznikov in varnostnih
pasov. V nadzorih so naši policisti naloge opravljali v Italiji, italijanski policisti pa tudi na območju
Slovenije.
2.2.14 Odnosi z javnostmi
Odnosi z mediji so bili v letu 2012 dobri, kar lahko ocenimo na podlagi korektnega, pravočasnega in
strokovnega obveščanja javnosti. Predstavniki medijev so bili v veliko pomoč tudi pri promociji raznih
preventivnih dejavnosti in predstavljanju policijskega dela. PU Nova Gorica je leta 2012 organizirala
eno novinarsko konferenco. Predstavnik za odnose z javnostmi je medijem ponudil vrsto različnih
podatkov, organiziral intervjuje ter prispevke različnih strokovnih služb in policijskih postaj z območja
PU Nova Gorica ter s pomočjo strokovnih služb pripravljal in posredoval odgovore občanom, ki so
vprašanja naslavljali po uradni elektronski pošti novogoriške policijske uprave ali prek Sektorja za
odnose z javnostmi Službe generalnega direktorja policije GPU. Dnevno smo spremljali članke o
dogodkih v časopisnih in elektronskih medijih. Poleg tega je predstavnik za odnose z javnostmi skrbel
za dopolnjevanje internetnih strani novogoriške policijske uprave, objavljanje pohval in drugih sporočil
na intranetu in internetu policije. Vsak mesec smo pripravili komunikacijske načrte za policijsko upravo
in poročila o izvedenih aktivnostih. Pri obveščanju javnosti smo v letu 2012 uporabili različne vrste
komunikacije, in sicer od posredovanja raznih podatkov in informacij po telefonu, elektronski pošti do
neposrednega in posrednega javljanja v radijske in televizijske programe.
Pomemben delež k obveščanju javnosti prispevajo tudi zaposleni v Operativno-komunikacijskem
centru PU Nova Gorica. Na podlagi vsakodnevno posredovanih informacij smo medije sproti
seznanjali z varnostnimi dogodki, za obveščanje javnosti so bila pomembna tudi jutranja redna
javljanja v živo na treh radijskih postajah (Radio Koper, Radio Robin in Radio Odmev/Alpski val –
Primorski val) do julija 2012, ko je tovrstna praksa in dolgoletno sodelovanje s temi mediji prenehalo.
V nekaterih primerih je policija prek posredovanih informacij dobila tudi povratne informacije od
državljanov, kar je pripomoglo k njenemu uspešnemu delu. V okviru medijske dejavnosti smo
sodelovali tudi z drugimi policijskimi postajami na našem območju. Da bi izboljšali podobo policije v
širši javnosti, smo večkrat sodelovali v raznih časopisnih in elektronskih medijih na nacionalni in tudi
lokalni ravni.
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2.2.15 Dejavnost specializiranih policijskih enot
Posebna policijska enota (PPE) je bila na območju PU Nova Gorica vključena v zagotavljanje javnega
reda na športnih prireditvah (predvsem nadzor organiziranih navijaških skupin), množičnih javnih
prireditvah in neprijavljenih protestnih shodih, ki so bili ocenjeni za dogodke višjega tveganja. Policisti
iz sestava gorske enote so dejavno sodelovali pri iskanju oseb v gorah in na drugih težko dostopnih
območjih ter pri zavarovanju javnih prireditev na težko dostopnih terenih.
V letu 2012 je bila PPE PU Nova Gorica (sestav I in II) skupaj aktivirana v 19 (12) primerih, sestav
III (GE) pa v 41 (52) primerih.

Alojzij Mohar
direktor
višji policijski svetnik
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