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ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE V LETU 2016

Na delo Policijske uprave Nova Gorica v nadaljnjem besedilu: PU Nova Gorica je v prvi polovici leta 2016
močno vplivala stavka policistov – zaradi nje so se opravljale le nujne naloge. Kljub temu nam je ob
prizadevanju vodstvenih delavcev in inšpektorjev na PU Nova Gorica uspelo ohraniti visoko raven varnosti
občanov. Glede na število kaznivih dejanj in prekrškov na 100.000 prebivalcev ter kršitev na 1.000
kilometrov javnih cest smo najvarnejša regija v državi.
Število kaznivih dejanj se je v letu 2016 sicer povečalo za skoraj 16 %, na področju gospodarske
kriminalitete celo za več kot 28 %. Največje povečanje je pri kaznivih dejanjih kršitve temeljnih pravic
delavcev, tatvin in vlomnih tatvin. Ne glede na trenutno povečanje je število kaznivih dejanj še vedno pod
petletnim povprečjem, njihova preiskanost pa je boljša.
Število kršitev javnega reda in miru se zmanjšuje, več pa je bilo nudenja pomoči, in to zlasti zdravstvenemu
osebju na podlagi določil Zakona o duševnem zdravju.
Pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu je število ukrepov v primerjavi s preteklim letom zaradi
posledic stavke sicer manjše, vendar pa je v prometnih nesrečah umrlo manj ljudi in manj je bilo tudi
telesno poškodovanih.
Pri nadzoru državne meje in izvajanju predpisov o tujcih zaznavamo manj kršitev pri prestopu notranje
meje, ugotovljenih pa je bilo več nedovoljenih prestopov zunanje meje.
Na PU Nova Gorica je še vedno manj zaposlenih, kot dopušča kadrovski načrt, in niti s premestitvami z
drugih PU nam ne uspe nadomestiti vseh odhodov policistov. Zaradi staranja se povečuje tudi število
zaposlenih z omejitvami pri delu.
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Metodološka pojasnila
V poročilu o delu policije za leto 2016 navedeni statistični podatki so večinoma pridobljeni iz aplikacije
Statistika za letna in polletna poročila. Podatki so bili zamrznjeni in policijskim enotam dostopni na intranetu
od 13. februarja 2017, zato ne vključujejo podatkov, ki so bili pozneje vneseni v računalniški sistem. Po
kontroli pravilnosti vseh algoritmov, ki je potekala po prvi zamrznitvi podatkov, se je statistična baza
ponovno zamrznila 23. februarja 2017, zaradi razhajanj vrednosti in nejasnosti pa je bilo treba naknadno
odpraviti določene napake. Pri statističnih podatkih, ki niso bili pridobljeni iz aplikacije, so navedeni viri in
datumi njihove pridobitve.
Nekateri primerjalni statistični podatki iz preteklih let se zaradi spremenjene metodologije zajemanja in
prikazovanja ter odpravljenih napak nekoliko razlikujejo od podatkov v prejšnjih letnih poročilih. Nekateri
podatki niso neposredno primerljivi zaradi sprememb zakonodaje, pri nekaterih kategorijah pa so podatki
navedeni samo za leto 2016, ker se pred tem niso zbirali.
Posamezne kategorije, preglednice in grafikoni, za katere so potrebna posebna metodološka pojasnila, so
označeni z zvezdico, pojasnila pa so navedena tik pod njimi.
Druga metodološka pojasnila:


v poročilu so prikazana kazniva dejanja, razen kaznivih dejanj v cestnem prometu in kaznivih
dejanj, ki se preganjajo na predlog in pri katerih je oškodovanec že ob podaji ovadbe odstopil od
pregona [pisna izjava o umiku ali izjava o umiku predloga za pregon];



preiskana kazniva dejanja so tista, pri katerih je bil osumljenec znan že ob prijavi ali odkritju
kaznivega dejanja ali pa ga je policija odkrila pozneje;



kršitve zakonodaje o cestnem prometu niso vključene v kršitve predpisov o javnem redu;



v okroglih oklepajih so primerjalni podatki za leto 2015, v oglatih oklepajih pa so druga pojasnila,
viri in podobno;




oznaka »0« pomeni, da pojava ni bilo [pojav ima vrednost 0];
oznaka »–« pomeni, da pojava ni mogoče več opažati ali se ni ugotavljal [zakonske spremembe,
sprememba metodologije evidentiranja];
oznaka »…« pomeni, da izračun ni smiseln, pri čemer se upoštevajo:
o načelo kumulative [seštevek številčnih podatkov določenega pojava v obravnavanem in
primerjalnem obdobju mora biti enak ali večji kot 50],
o prevelik porast: enak ali več kot 150,0 %,
o prevelik padec: enak ali več kot 80,0 %.
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2

DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH

2.1

TEMELJNE DEJAVNOSTI

2.1.1

Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete
1

Leta 2016 je bilo na območju PU Nova Gorica obravnavanih 2.511 (2.156 ) kaznivih dejanj, kar pomeni
15,6-odstotno povečanje. Policisti so jih zaznali 273 (432) ali 10,9 % (20,0 %). Državnemu tožilstvu smo
podali 1.238 (1.113) kazenskih ovadb ali 11,2 % več in 581 (578) poročil v dopolnitev kazenske ovadbe ali
0,5 % več. Prav tako smo na tožilstvo podali 338 (350) poročil o dejanjih brez pravne podlage za pregon
[deseti odstavek 148. člena Zakona o kazenskem postopku – ZKP]. V letu 2016 je zaradi posledic kaznivih
dejanj 8 (5) oseb izgubilo življenje, 14 (10) oseb je bilo hudo in 52 (59) lahko telesno poškodovanih. Po
oceni policije so storilci kaznivih dejanj povzročili škodo v višini 11.340.000 evrov (8.596.160 evrov).
Od skupnega števila kaznivih dejanj je bilo preiskanih 1.318 (1.155) kaznivih dejanj ali 14,1 % več kot leto
pred tem, kar sicer obsega 52,5-odstotno (53,6-odstotno) skupno preiskanost oziroma 1,1 odstotne točke
manj kakor prejšnje leto. K temu je treba dodati še 422 kaznivih dejanj, ki so bila statistično prikazana v
prejšnjih letih, a se je njihovo preiskovanje nadaljevalo v letu 2016. Od tega je bilo preiskanih kar 383
kaznivih dejanj. Delež kaznivih dejanj, odkritih z lastno dejavnostjo, je v letu 2016 znašal 10,9 % (20,0 %).
Ovadenih je bilo 686 (662) oseb, od tega 550 (543) moških in 136 (119) žensk. Večina ovadenih je bila
slovenskih državljanov, in sicer 560 (485), kar je 81,6 % (73,3 %) vseh ovadenih. Predložili smo tudi
kazenske ovadbe zoper 29 (22) pravnih oseb.
Leta 2016 je PU Nova Gorica obravnavala 1.859 (1.650) kaznivih dejanj splošne kriminalitete, kar zajema
kar 74,0 % celotne kriminalitete. Pri večini teh dejanj gre za kazniva dejanja zoper premoženje.
Obravnavanih je bilo 49 (41) kaznivih dejanj zoper življenje in telo ali 19,5 % več kakor preteklo leto.
Preiskanih je bilo 49 (41) kaznivih dejanj, kar pomeni 95,9-odstotno (100,0-odstotno) preiskanost. Pri
najhujših kaznivih dejanjih zoper življenje in telo smo obravnavali 7 (6) kaznivih dejanj hude telesne
poškodbe in 41 (32) kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe. Vsa najhujša tovrstna kazniva dejanja so bila
preiskana.
Število obravnavanih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se je zmanjšalo – obravnavanih je bilo 12
(18) tovrstnih dejanj. Obravnavan in preiskan je bil 1 (3) primer posilstva.
Kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke je nekaj manj; obravnavanih je bilo 91 (108)
tovrstnih kaznivih dejanj ali 15,7 % manj. Večina kaznivih dejanj, teh je bilo 68 (71), so kazniva dejanja
nasilja v družini. Tovrstnih kaznivih dejanj je bilo za 4,2 % manj kakor preteklo leto. Pri obravnavanju nasilja
v družini so policisti sodelovali s centri za socialno delo, in sicer v obliki večdisciplinarnih strokovnih skupin.
Lani se je občutno povečalo število obravnavanih primerov mednarodnih internetnih zlorab otrok, pri katerih
sleherna preiskava zahteva ogromno dela pri izvajanju klasičnih policijskih opravil ter specifičnih
preiskovalnih postopkov, ki so povezani s poznejšimi pregledi fotografij, videoposnetkov in elektronske
korespondence ter vrednotenjem kompletnega zavarovanega gradiva za potrebe vnosa v Europolove baze
podatkov.
Obravnavanih je bilo 1.341 (1.170) kaznivih dejanj zoper premoženje ali 14,6 % več kot leto prej. Od tega
jih je bilo preiskanih 426 (410) ali 31,8 % (35,0 %). Med kaznivimi dejanji premoženjske kriminalitete
izstopajo predvsem kazniva dejanja tatvine. Teh je bilo lani 958 (838) ali 14,3 % več kot leto prej. Kaznivih
dejanj tatvin in vlomnih tatvin 311 (255) je bilo sicer za 22,0 % več, preiskanost pa je bila na primerljivi
ravni. Število kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari je manjše kot v letu 2015, in sicer smo jih v letu 2016
obravnavali 142 (125). Zaznano je 22,4-odstotno povečanje števila klasičnih goljufij, 72,4-odstotno
povečanje števila drugih kaznivih dejanj in 11,3-odstotno povečanje števila drugih tatvin.
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V oklepaju so primerjalni podatki za leto 2015.
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Drznih tatvin je bilo v letu 2016 25 (24), preiskanost teh kaznivih dejanj pa znaša 16,0 % (66,7). Iz
statističnih podatkov, ki so evidentirani v aplikaciji za letna in polletna poročila, je razvidno, da je bilo v letu
2016 zaznanih 24 (29) tatvin motornih vozil oziroma 17,3 % manj kot prej. Delež preiskanosti kaznivih
dejanj v povezavi z motornimi vozili je v letu 2016 znašal 16,7 % (31,0 %).
Gospodarskih kaznivih dejanj je bilo za 28,9 % več, in sicer 652 (506). Najpogosteje je šlo za ponarejanje
denarja – 185 (185), kršitev temeljnih pravic delavcev – 141 (13), uporabo ponarejenega negotovinskega
plačilnega sredstva – 65 (99), poslovno goljufijo – 35 (40), ponareditev ali uničenje poslovnih listin – 27 (7),
zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti 10 (16) ter za druga kazniva dejanja – 12 (86).
Zmanjšalo se je število kaznivih dejanj zlorabe osebnih podatkov – 12 (20) ter poneverbe in neupravičene
uporabe tujega premoženja – 5 (11). Materialno škodo pri vseh gospodarskih kaznivih dejanjih ocenjujemo
na skupno 7.849.790 evrov (5.056.250 evrov), kar je za 55,2 % več. V statistični tabeli niso zajeta kazniva
dejanja, ki so bila zaznana v prejšnjih letih in so bila končana v letu 2016. Takšnih kaznivih dejanj je na
celotnem območju PU Nova Gorica 171 (167).
Število obravnavanih kaznivih dejanj ponarejanja denarja je bilo lani enako kot predlani. Zaradi težjega
dokazovanja – ponaredki so bili unovčeni posamezno, unovčitelji pa niso vedeli, da imajo ponaredek – ta
dejanja večinoma niso preiskana, kar močno vpliva na skupno raziskanost kaznivih dejanj tudi v letu 2016.
Kaznivih dejanj na podlagi Zakona o odgovornosti pravnih oseb je bilo 72 (43) oziroma 67,4 % več.
Na področju računalniške kriminalitete je bilo obravnavanih 63 (10) kaznivih dejanj napada na informacijski
sistem.
Lani nismo obravnavali kaznivih dejanj z elementi korupcije, medtem ko smo v letu 2015 obravnavali pet
tovrstnih kaznivih dejanj.
V letu 2016 je bilo obravnavanih 92 (77) kaznivih dejanj organizirane kriminalitete. Med njimi izstopajo
kazniva dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi, ki jih je bilo lani 89 (63)
oziroma 41,3 % več. Značilnost teh dejanj je, da so člani organiziranih združb prepovedano drogo kupovali
v Ljubljani in prodajali naprej na območju Nove Gorice slovenskim in italijanskim državljanom.
Obravnavanih je bilo 137 (110) kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog, in sicer 126 (94) kaznivih dejanj
neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi ter 11 (16) kaznivih dejanj omogočanja
uživanja prepovedanih drog. Zaznanih je bilo še 170 (239) prekrškov po Zakonu o proizvodnji in prometu s
prepovedanimi drogami oziroma 28,9 % manj kot leto prej.
Lani nismo obravnavali kaznivih dejanj, povezanih z orožjem, prav tako kot nismo obravnavali kaznivih
dejanj zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi.
Obravnavanih je bilo 130 (46) kaznivih dejanj različnih oblik ogrožanja varnosti oziroma 182,6 % več. Med
temi je bilo največ kaznivih dejanj grožnje – 92 (22), sledijo kazniva dejanja povzročitve splošne nevarnosti
– 18 (11) in izsiljevanja – 18 (9).

2.1.2

Vzdrževanje javnega reda ter zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja

Trendi operativne problematike na tem področju dela v letu 2016 slabijo. Skupno število vseh kršitev se
zmanjšuje, medtem ko se število kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru [ZJRM-1] nekoliko
povečuje. V strukturi kršitev se najbolj povečuje število kršitev, nastalih zaradi neupoštevanja odredb
uradne osebe. Zmanjšanje števila kršitev je zaznano tudi pri drugih predpisih, na primer kršitve Zakona o
javnih zbiranjih, Zakona o prijavi prebivališča, Zakona o osebni izkaznici in Zakona o omejevanju porabe
alkohola. Nekaj več kršitev je glede Zakona o zaščiti živali, Zakona o orožju in Zakona o zasebnem
varovanju. Manj je ugotovljenih tudi kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Več
pozornosti preprečevanju kršitev javnega reda in miru, vandalizma, prepovedanih drog in drugih varnostnih
pojavov je bilo namenjene zlasti v mestnem središču Nove Gorice ter pri izvajanju nalog varovanja na
večjih javnih prireditvah [na primer različni festivali in plesne prireditve z elektronsko glasbo na
Tolminskem, v okolici Nove Gorice…]. Več posamičnih kršitev javnega reda in miru je bilo zaznati v okolici
ene od večjih diskotek v Novi Gorici [tudi kršitve zakonodaje, povezane s prepovedanimi drogami].
Omenjene kršitve niso vplivale na poslabšanje zagotavljanja varnosti obiskovalcev diskotek. Z
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inšpekcijskimi službami je bilo opravljenih več skupnih poostrenih nadzorov z namenom ugotavljanja
kršitev Zakona o ohranjanju narave in Zakona o omejevanju porabe alkohola. 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 ter v sodelovanju z Inšpektoratom Republike
Slovenije za notranje zadeve. Policijske postaje v nadaljnjem besedilu: PP so opravljale nadzor tudi nad
prevozom denarnih pošiljk, pri čemer kršitev z navedenega področja niso ugotovile. Problematika,
povezana z uporabo pirotehničnih izdelkov, na splošno in tudi na javnih prireditvah ni izstopala.
V letu 2016 smo na območju PU Nova Gorica obravnavali 1.351 (1.632) kršitev predpisov o javnem redu ali
17,2 % manj kot leto prej. Ugotovljenih je bilo 652 (637) kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru ali
2,4 % več. Povečanje števila teh kršitev je zaznati le na PP Tolmin, in sicer za 40 %, ter na PP Nova
Gorica, in sicer za 11,6 %. Kršitev drugih predpisov o javnem redu je bilo 699 (995) ali 29,7 % manj.
Zmanjšanje števila ukrepov je opaženo predvsem pri kršitvah Zakona o prijavi prebivališča in Zakona o
javnih zbiranjih. Zaznali smo tudi zmanjšanje števila kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s
prepovedanimi drogami, in sicer jih je bilo 170 (239) ali 28,9 % manj.
PP so v 46 (34) primerih upravičenim subjektom pomagale v določenih postopkih. To je bila predvsem
pomoč zdravstvenemu osebju na podlagi Zakona o duševnem zdravju, in sicer v 39 (31) primerih. Policisti
so obravnavali tudi številne delovne nesreče, nesreče v zraku, gorah, na vodi in smučiščih ter druge
dogodke, izvedli pa so tudi 8 (9) iskalnih akcij pogrešanih oseb. Policijske enote so bile angažirane tudi v
sklopu zaščite in reševanja ob različnih oblikah neugodnega vremena [orkanska burja, poplave ipd.].
Glede problematike nasilja v družini je bilo obravnavanih 76 (121) kršitev Zakona o varstvu javnega reda in
miru ter 94 (125) kaznivih dejanj z elementi nasilja v družini. Pooblastilo prepovedi približevanja po Zakonu
o nalogah in pooblastilih policije je bilo izrečeno v 28 (43) primerih. Sodelovanje s centri za socialno delo in
regijsko koordinatorko za preprečevanje nasilja v družini je potekalo učinkovito in konstruktivno.
Policisti so sodelovali pri varovanju 208 (174) javnih zbiranj in 4 (5) shodov. Skupaj je bilo najavljenih 1.448
(1.321) javnih zbiranj, od tega 4 (5) javni shodi. V zahtevnejša varovanja nogometnih tekem v 1. slovenski
nogometni ligi se je vključevala tudi PPE PU Nova Gorica. Varnostno tveganje je, tudi zaradi odsotnosti
PPE PU, predstavljala nogometna tekma 1. slovenske lige 19. novembra 2016, ko je na ogled tekme
prispelo večje število organiziranih navijačev, poleg večjega števila domačih navijačev.
2.1.3

Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu

Upoštevajoč posledice prometnih nesreč, predvsem število smrtnih žrtev in telesno poškodovanih, se je
varnost v cestnem prometu v primerjavi z letom 2015 nekoliko izboljšala. Skupno število obravnavanih
prometnih nesreč se je v letu 2016 nekoliko povečalo, in sicer smo jih obravnavali 844 (811) oziroma za 4,1
% več. Število prometnih nesreč s smrtnim izidom 10 (14) se je zmanjšalo za 40 % in število prometnih
nesreč s telesno poškodbo 278 (309) za 10,0 %, povečalo pa se je število prometnih nesreč z materialno
škodo 556 (488), in sicer za 13,9 %. Leta 2016 je umrlo 12 (14) oseb, hudo telesno poškodovanih je bilo
55 (60) oseb oziroma 8,3 % manj, lahko telesno poškodovanih pa je bilo 272 (324) oseb oziroma 16 %
manj.
Najpogostejša vzroka prometnih nesreč, v katerih so bile tudi najhujše posledice, sta nepravilna stran in
smer vožnje; 3 (8) osebe so umrle, 12 (17) je bilo hudo in 67 (83) lahko telesno poškodovanih. Naslednji
vzrok je neprilagojena hitrost, zaradi česar sta 2 (4) osebi umrli, 12 (15) je bilo hudo in 78 (85) lahko
telesno poškodovanih. Sledi vzrok nepravilno prehitevanje, zaradi česar so 3 (0) osebe umrle, 2 (4) sta bili
hudo telesno poškodovani in 9 (19) jih je bilo lahko telesno poškodovanih. Vzrok prometne nesreče so tudi
nepravilni premiki z vozili. Zaradi tega sta 2 (0) osebi umrli, 3 (1) so bile hudo telesno poškodovane, 17 (12)
pa jih je bilo lahko telesno poškodovanih.
Policisti so v cestnem prometu ugotovili 7.298 (9.997) kršitev različne zakonodaje ali 27,0 % manj;
večinoma gre za kršitve Zakona o pravilih cestnega prometa – ugotovljenih je bilo 6.405 (8.800) kršitev ali
27,2 % manj kot leto prej. Število izrečenih opozoril v cestnem prometu 1.324 (1.379) se je zmanjšalo za
4 %.
V primerjavi z letom 2015 je bilo lani odrejenih 8.318 (9.094) preizkusov alkoholiziranosti oziroma 8,5 %
manj, pri čemer je bilo 370 (475) pozitivnih preizkusov oziroma 22,1 % manj. Odrejenih je bilo 100 (101)
strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola, 44 (59) strokovnih pregledov pa je bilo
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odrejenih zaradi suma vožnje pod vplivom mamil. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je
bil glede na leto 2015 primerljiv in je znašal 11,6 % (11,7 %). Pridržanih je bilo 10 (15) alkoholiziranih
voznikov. Zaseženih je bilo 62 (84) motornih vozil.
V letu 2016 je problematika varnosti v cestnem prometu negativno izstopala na regionalnih in glavnih
cestah. Na regionalnih cestah so 4 (5) osebe umrle, 21 (24) je bilo hudo in 79 (103) lahko telesno
poškodovanih. Na glavnih cestah so 4 (4) osebe umrle, 8 (8) je bilo hudo in 55 (63) lahko telesno
poškodovanih. Na hitri cesti Razdrto–Nova Gorica smo obravnavali eno hujšo prometno nesrečo, v kateri
sta umrli dve osebi. Policisti so glede na navedeno pri operativnem delu, poleg rednih oblik dela pri
nadzoru cestnega prometa, tudi lani nadaljevali posebne oblike nadzora prometa, kot so kratkotrajni
poostreni nadzori, skupinsko delo na varnostno problematičnih odsekih Soška cesta, Keltika in odsek med
Šempetrom pri Gorici in Dornberkom in ob problematičnih dnevih pustovanje, letna turistična sezona,
martinovanje, december. Meritve hitrosti zaradi preseganja največje dovoljene hitrosti smo časovno
izvajali predvsem z napravo MultaRadar C in videonadzornim sistemom Provida. Izvajali smo tudi meritve
hitrosti brez asistence avtomatska obdelava podatkov. Manj je bilo meritev z laserskimi merilniki, vzroki
za to pa so operativna problematika PP, kadrovske težave in stavkovne dejavnosti sindikatov v prvi polovici
leta 2016. Policisti so poostrene nadzore zaradi gostitve prometnih nesreč izvajali na kritičnih odsekih, kjer
so se usmerjali v izstopajoče kršitve. Nadaljevali smo skupne nadzore z italijansko prometno policijo ter
izvajanje nadzorov s posebnimi prometnimi patruljami na cestah, ki izstopajo zaradi hitrosti in voznikov
motornih koles. Med konci tedna v poletni turistični sezoni smo nadaljevali poostrene nadzore odsekov
Kobarid–Idrija, Tolmin–Nova Gorica G2/102 in 103 in na cestah 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 Kolesarska dirka
po Sloveniji, Kolesarski maraton češenj, Maraton Franja, Po poteh vojnih obeležij 1991, Kolesarski maraton
treh dežel, Kolesarski maraton Gran Fondo del Friuli, Rally Idrija ….
V zimskih razmerah so policisti v cestnem prometu sodelovali pri reševanju težav zaradi burje, ki
neposredno vpliva na varnost vseh udeležencev na odseku državne ceste Razdrto–Podnanos–Vipava–
Ajdovščina in na odseku hitre ceste H4 med Razdrtim in Ajdovščino.

2.1.4

Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih

V letu 2016 je bilo zaradi kršitev določil Zakona o tujcih obravnavanih 234 (424) oseb. Zmanjšanje
skupnega števila ugotovljenih kršitev je predvsem posledica manjšega števila ugotovljenih kršitev
državljanov Evropske unije, ki v Slovenijo vstopajo brez ustreznih dokumentov. Ugotovljenih je bilo 11 (0)
primerov nedovoljenih vstopov z zunanje državne meje, kar glede na prejšnja leta sicer izkazuje povečanje,
vendar kljub temu stanje ne ocenjujemo kot problematično, saj se je glede na širše geopolitično dogajanje
pričakovalo bistveno povečanje števila tovrstnih kršitev.
Poostreni nadzori nedovoljenih vstopov so se izvajali na mednarodnih komunikacijah iz smeri Republike
Italije, na območju goriškega Krasa in Goriških Brd, občasno pa tudi v zgornjem Posočju. Na podlagi načrta
SUP PU so bili poostreni nadzori izvedeni v maju, septembru in decembru. Na podlagi lastnih načrtov so
osem poostrenih nadzorov izvedli policisti PPIU Nova Gorica, dva policisti PP Tolmin, dva policisti PP Nova
Gorica in po enega policisti PP Idrija, PP Bovec in PP Ajdovščina.
Število ugotovljenih primerov nedovoljenega vstopa z notranje meje se glede na prejšnja leta zmanjšuje, pri
čemer je način storitve dejanja nespremenjen. Obravnavanih je bilo 47 (103) kršiteljev, od katerih je večina
imela urejeno bivanje v Republiki Italiji. Globa jim je bila izrečena, ker so v državo vstopili brez ustreznih
listin. Največ obravnavanih je bilo državljanov Kitajske – 18 (41), kar je podobno kot v preteklih letih.
Na podlagi sporazuma o vračanju so bile italijanskim varnostnim organom vrnjene 4 (1) osebe, italijanski
mejni varnostni organi pa so na podlagi omenjenega sporazuma vrnili 3 (6) osebe. Sodelovanje z
italijanskimi varnostni organi je zelo dobro in uspešno.
Povečuje se obseg sodelovanja z inšpekcijskimi organi drugih ministrstev, predvsem glede učinkovitega
nadzora nad bivanjem, zaposlovanjem ter zadrževanjem tujcev v državi. Posebna pozornost je bila
namenjena problematiki zlorabe in izkoriščanja tujih delavcev, za kar so bili krivi delodajalci. Pri teh
nalogah se je poglobilo sodelovanje z upravnimi enotami in drugimi državnimi organi. Izboljšali so se tudi
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medsebojno obveščanje, izmenjava podatkov ter sodelovanje pri izvajanju poostrenih nadzorov in
obravnavanju konkretnih zadev.
Na podlagi načrta SUP PU Nova Gorica so bili izvedeni štirje poostreni nadzori v povezavi z prebivanjem in
zaposlovanjem tujcev, in sicer v aprilu, avgustu, oktobru in novembru. Na podlagi lastnih načrtov so štiri
poostrene nadzore izvedli policisti PPIU Nova Gorica, pet policisti PP Tolmin, štiri policisti PP Bovec in tri
policisti PP Nova Gorica.
Zaradi nedovoljenega prebivanja so policisti izrekli globo 24 (17) kršiteljem [10 – Srbija, 3 – Brazilija, 3 –
Makedonija, 3 – Senegal, 1 – Ukrajina, 1 – Albanija, 1 – Kitajska in 1 – druge države], zaradi teh kršitev pa
je bilo izdanih 25 (17) odločb o prostovoljni vrnitvi in 11 (6) odločb o vrnitvi.
V sklopu nalog, ki izhajajo iz koncepta izravnalnih ukrepov, je bilo 84 (123) zadetkov v SIS, od tega 47 (65)
zadetkov v povezavi s postopki z osebami, 25 (37) zadetkov v povezavi z vozili ter 12 (20) zadetkov v
povezavi z listinami.

2.2

DRUGE DEJAVNOSTI

2.2.1

Policijsko delo v skupnosti

Policisti so v letu 2016 intenzivno izvajali naloge in preventivne dejavnosti, ki so bile načrtovane kot
policijsko delo v skupnosti. Preventivnih dejavnosti je bilo 834 (782). PU in PP so sodelovale z župani,
drugimi predstavniki v lokalnih skupnostih, predsedniki SPVCP pri organizaciji skupnih preventivnih
prireditev, z občinskim redarstvom pa tudi pri neposrednem operativnem izvajanju nalog preventiva,
mirujoči promet, javni red in mir ter varstvo okolja. Za krepitev partnerskega sodelovanja v skupnosti so bili
v občinah Bovec in Renče - Vogrsko sklicani sosveti. Sicer župani preostalih občin sosvete sklicujejo le
občasno, zaradi reševanja konkretne problematike. PP so svoje delo predstavile na občinskih svetih
Ajdovščina, Vipava, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Brda, Bovec, Tolmin in
Idrija, vodje policijskih okolišev pa so delo PP predstavili v posameznih krajevnih skupnostih. Preventivno
dejavnost smo izvajali tudi s sodelovanjem medijev in pripravili svetovanja o premoženjski kriminaliteti
vlomi, ropi itd., javnem redu in miru gore, smučišča, naravno okolje, pirotehnika itd. ter varnosti v
cestnem prometu pešci, enosledna vozila, hitrost, vožnje pod vplivom alkohola itd.. PP in SKP v osnovnih
šolah niso organizirali predavanj o prepovedanih drogah za učitelje in starše. SKP je izvedel eno
predavanje za dijake srednjih šol ter štiri predavanja za druge udeležence. Igrica 113 se v letu 2016 na
območju PU ni izvajala. V osnovnih šolah so vodje policijskih okolišev nadaljevali preventivne projekte
Policist Leon svetuje, Zberi pogum in povej ter Policist za en dan, 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. V decembru smo zaradi problematike
pirotehnike v vseh osnovnih šolah in v Šolskem centru Nova Gorica izvajali preventivno dejavnost Bodi
zvezda, ne meči petard. Glede varnosti cestnega prometa smo med letom organizirali preventivne akcije
Bodi PreViden, Varno na kolo ter Varno na poti v šolo in domov. Pri projektu Mladi v prometu smo pripravili
predavanje za dijake ene izmed srednjih šol, za voznike motornih koles pa smo izvajali teoretična in
praktična usposabljanja na poligonih v Novi Gorici in Tolminu. V sklopu preventivne akcije Hitrost in
posledice v prometnih nesrečah smo izvedli preventivno prireditev, pri kateri so sodelovali še SPVCP
Mestne občine Nova Gorica, dijaki TŠC Nova Gorica, znani vrhunski športnik, zaposlen v Policiji, in
motoristi motoklubov iz severne Primorske. V novembru smo v sodelovanju s SPVCP Mestne občine Nova
Gorica v sklopu preventivnega projekta Alkohol ubija – največkrat nedolžne izvedli preventivne dejavnosti v
treh gostinskih lokalih v Novi Gorici. PP so med letom skupaj s tehničnimi pregledi izvedle akcijo Za varno
vožnjo traktorjev v prometu. Ob začetku pouka smo skupaj s CSD Nova Gorica izvajali še dejavnosti,
povezane s problematiko »fazaniranja«, tj. krsta dijakov prvih letnikov.

2.2.2

Operativno-komunikacijska dejavnost

V letu 2016 je število klicev na interventno številko 113 PU Nova Gorica podobno kot v letu 2015, in sicer
32.885 (32.864). Podobno je število interventnih klicev, in sicer 7.673 (7.736), ter nujnih interventnih
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dogodkov 287 (267). Največ obravnavanih zadev je pri kriminaliteti 2.229 (2.237), prometni varnosti
2.495 (2526) in javnem redu 1594 (1542).
Povprečen čas prihoda policistov na interventni dogodek je za vse interventne klice 20 minut in 45 sekund
(20 minut in 34 sekund), za nujne pa 14 minut in 25 sekund (14 minut in 49 sekund). Reakcijski časi se v
povprečju rahlo podaljšujejo, kar je lahko posledica zgostitve interventnih dogodkov, manjšega števila
mobilnih policijskih patrulj in razgibanosti območja cestnih povezav glede na oddaljenost policijskih enot
oziroma patrulj od kraja interventnega dogodka.

2.2.3

Forenzična in kriminalističnotehnična dejavnost

Kriminalistični tehniki so nudili strokovno kriminalističnotehnično pomoč pri vseh ogledih krajev kaznivih
dejanj, ki jih je opravil preiskovalni sodnik ali kriminalist SKP PU Nova Gorica. Strokovno so pomagali tudi
lokalnim kriminalistom in drugim policistom, ki so zaprosili za pomoč 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 2016 je bilo na PU Nova Gorica glede na leto 2015
skupno opravljenih 20 % več ogledov krajev kaznivih dejanj in dogodkov. OKT ohranja tretjinski delež
ogledov znotraj PU Nova Gorica. Povečali smo število zavarovanih sledi, več je tudi uporabnih sledi. V letu
2016 so po sledeh odkrili 47 [v letu 2015 48] osumljencev kaznivih dejanj. Število kriminalističnotehnično
obdelanih osumljencev je bilo v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 manjše. Za 14,3 % se je zmanjšalo
število opravljenih preliminarnih testov. OKT SKP PU je v letu 2016 izvedel trimesečno usposabljanje za
opravljanje ogledne dejavnosti za dva policista PP.

2.2.4

Analitska dejavnost

Trimesečno smo pripravljali dokumente z oceno doseganja ciljev policije na posameznih operativnih
področjih, ki so bili podlaga za usmerjanje operativnega dela za doseganje ciljev. SKP PU Nova Gorica je
izdelal 13 analiz glede problematike vlomov v stanovanja in stanovanjske hiše ter problematike
prepovedanih drog, trgovine z orožjem, trgovine z ljudmi, in kaznivih dejanj tatvin motornih vozil za
območje PU. Poleg tega je SKP mesečno je izdeloval preglede stanja preiskanosti kaznivih dejanj. SUP
PU je pripravil analizo stanja prekrškov in kaznivih dejanj znotraj problematike nasilja v družini, izdelane so
bile tudi trimesečne analize tveganja za državno mejo in tujce.

2.2.5

Nadzorna dejavnost

V skladu z načrtom dela PU Nova Gorica za leto 2016 je bilo na podlagi Pravil za izvajanje nadzora v
policiji opravljeno 17 ponovnih nadzorov nad delom policijskih enot in dva strokovna nadzora na različnih
delovnih področjih.
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
108 (111) osebam ali 2,7 % manj kot leto prej. Do 12 ur po prvem odstavku 64. člena ZNPPol [zaradi
motenja ali ogrožanja javnega reda] ni bil pridržan nihče 0 (0), 1 (3) oseba je bila pridržana do 12 ur po
prvem odstavku 64. člena ZNPPol, in sicer [druga alineja prvega odstavka 64. člena] zaradi kršitve
prepovedi približevanja. Do 48 ur je bilo zaradi sprejema oziroma izročitve osebe tujim varnostnim organom
[prvi odstavek 64. člena ZNPPol] pridržanih 18 (12) oseb. Največ pridržanj je bilo odrejenih na podlagi
drugega odstavka 109. člena Zakona o prekrških [ZP-1], in sicer je bilo pridržanih 40 (23) kršiteljev ali 73,9
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% več kot v letu 2015. Po drugem odstavku 110. člena Zakona o prekrških (pridržanje s privedbo) sta bili
pridržani in privedeni 2 (2) osebi. Po Zakonu o kazenskem postopku je bilo do 48 ur [drugi odstavek 157.
člena ZKP] pridržanih 37 (53) oseb ali 30,2 % manj, odvzemov do šest ur [prvi odstavek 157. člena ZKP –
odvzem prostosti in privedba] pa v letu 2016 ni bilo (3). Število pridržanj po 24. členu Zakona o pravilih
cestnega prometa [ZPrCP] se je zmanjšalo na 10 (15) oseb.
V 87 (65) primerih so policisti uporabili 217 (148) prisilnih sredstev proti 96 (68) osebam. Uporaba prisilnih
sredstev se je glede na število primerov povečala za 33,8 %. Število oseb, zoper katere so bila uporabljena
prisilna sredstva, je večje za 41,1 %. Število vseh uporabljenih sredstev je večje za 46,6 %. Struktura
uporabljenih prisilnih sredstev se bistveno ne spreminja. Uporabljena so bila najmilejša sredstva, in sicer
sredstva za vklepanje in vezanje 74 (44) ter telesna sila 138 (100). Od drugih prisilnih sredstev so policisti
uporabili še plinski razpršilec 2 (3), sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil 1 (1) ter palico 2 (0).
Vodje PP so med preverjanjem uporabe prisilnih sredstev ugotovili, da so policisti vsa prisilna sredstva
uporabili zakonito. V letu 2016 ni bilo odmevnejših primerov uporabe prisilnih sredstev.
Obravnavanih je bilo 7 (10) kaznivih dejanj napada na policiste, pri katerih je bilo napadenih 12 (20)
policistov. V nobenem izmed napadov ni bilo neposredno ogroženo življenje policistov. Pri uporabi prisilnih
sredstev sta bila poškodovana 2 (12) policista (v enem primeru je bil policist hudo, v drugem pa lažje
telesno poškodovan) in 24 (11) kršiteljev. Evidentiranih je bilo 5 (3) groženj policistom. Pri štirih je bila
stopnja ogroženosti nizka, pri eni pa srednja.

2.2.7

Reševanje pritožb

Občani so v letu 2016 zoper postopke policistov podali 10 (10) pritožb, od katerih do konca leta 2016 tri
niso bile rešene. Občani so pritožbe vložili zoper 18 (19) policistov. Vodje policijskih enot oziroma njihovi
pooblaščenci so v pomiritvenem postopku obravnavali 2 (2) pritožbi, en pomiritveni postopek je bil uspešno
zaključen. Ena pritožba se je obravnavala neposredno na senatu, ena pa po neuspešno zaključenem
pomiritvenem postopku. Tri pritožbe se niso obravnavale, ker so bile vložene prepozno, za eno pisanje pa
je bilo ugotovljeno, da nima znakov pritožbe, ampak se je obravnavalo kot zahteva za sodno varstvo na
izdani plačni nalog. V enem primeru se pritožba ni obravnavala, ker je bil zaradi pritožnikovih groženj
uveden ukrep za zagotavljanje varnosti ogroženih policistov.
Pritožniki so vložili 2 (5) pritožbi zoper postopke policistov s področja kriminalitete, 2 (3) pritožbi s področja
javnega reda in miru, 5 (5) pritožb s področja cestnega prometa ter 1 (0) pritožbo zaradi postopkov
policistov pri obravnavi drugih dogodkov. Iz pritožbenih razlogov je razvidno, da so bili pritožbeni razlogi v 5
(10) primerih uporaba pooblastil, v 4 (11) primerih neustrezna komunikacija in v 4 (3) primerih neukrepanje
policistov.

2.2.8

Notranje preiskave

Načrtovane naloge spremljanja in analiziranja vseh zadev, povezanih z notranjo zaščito, so se v letu 2016
ob zaznanih pojavih izvajale dosledno.
V 6 primerih smo zaradi suma storitve kaznivega dejanja uradne osebe prijave odstopili v nadaljnjo
obravnavo Oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem
državnem tožilstvu Republike Slovenije.
V enem primeru smo prijavo kaznivega dejanja po 3. odstavku 147. člena Zakona o kazenskem postopku
odstopili Specializiranemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije. Ta prijava ni beležena v evidenco
kaznivih dejanj, saj ni obstajal razlog za sum, da je uradna oseba v policiji storila kaznivo dejanje.

2.2.9

Informacijska in telekomunikacijska dejavnost

V sodelovanju z Uradom za informatiko in telekomunikacije GPU so bila opravljena redna vzdrževalna dela
ter sproti odpravljene motnje in okvare na informacijskih, telekomunikacijskih in sistemih tehničnega
varovanja Policije.
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Na posameznih policijskih postajah je bila posodobljena informacijska oprema. Policistom so bile
zagotovljene radijske zveze pri varovanju javnih prireditev.

2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve
Na PU Nova Gorica je bilo 31. decembra 2016 skupno sistemiziranih 371 delovnih mest, zasedeni pa sta
bili 302 delovni mesti. Zasedenost delovnih mest na PU Nova Gorica je bila 81,4-odstotna.
V letu 2016 smo zaposlili dva delavca, petim pa je prenehalo delovno razmerje zaradi upokojitve (enemu
uradniku in štirim strokovno-tehničnim delavcem).
V letu 2016 smo uvedli en disciplinski postopek, ki se je končal z ustavitvijo.
Na zdravstvene preglede je bilo napotenih 114 (120) delavcev. Pri policistih in kriminalistih se je izvajalo
redno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu in hepatitisu B.
Na PU Nova Gorica je bilo konec leta 2016 zaposlenih 14 invalidov.
2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Leta 2016 je bilo na podlagi letnih odločb Policijske akademije GPU izvedeno usposabljanje policistov za
varno delo na železniškem območju ter za uporabo merilnikov hitrosti in nadzorovanje cestnega prometa z
videonadzornimi sistemi.
Dva policista z območnih policijskih postaj sta bila na Oddelku kriminalistične tehnike SKP PU na
trimesečnem usposabljanju za izvajanje kriminalističnotehničnih opravil.
PU Nova Gorica je sama organizirala in izvedla usposabljanja policistov za področja, na katerih se je
izkazala potreba po tem, in sicer: policijsko preiskovanje prometnih nesreč, preiskovanje računalniške
kriminalitete in preiskovanje prepovedanih drog.
Prav tako je bilo organizirano in izvedeno usposabljanje za uporabnike pravno-informacijskega portala IUS
INFO, ki ga je izvedel zunanji izvajalec.
Dva uslužbenca policijske uprave sta se udeležila individualnih usposabljanj, in sicer eden glede javnih
naročil in drugi glede priprav in izpita iz splošnega upravnega postopka ZUP.
Policisti so tudi opravili usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov.
V letu 2016 je usposabljanje po programu Vodenje v policiji zaključil en policist.
Na PP Nova Gorica so v letu 2016 opravljali praktično izobraževanje trije kandidati za policiste, študenti
rednega študija 1. letnika višješolskega programa Policist.
V letu 2016 sta dva policista diplomirala po višješolskem študijskem programu Policist 5. generacija
vpisanih policistov.
En policist je bil napoten na usposabljanje Vodenje postopkov o prekrških in odločanje prekrškovnega
organa v prekrškovnem postopku z izdajo odločbe o prekršku ter ga uspešno zaključil.
Pripadniki PPE PU so se udeležili vseh načrtovanih usposabljanj.
Na območju policijske uprave so mesečno potekala usposabljanja policistov znotraj praktičnega postopka
in samoobrambe. Matične policijske enote so teoretične vsebine usposabljanj izvajale same po programu,
ki sta ga določili GPU in mesečno PU Nova Gorica.
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Prav tako so bila v letu 2016, v skladu s programom GPU in odločbo PU Nova Gorica, izvedena
načrtovana usposabljanja policistov za ravnanje s službeno pištolo in dolgocevnim orožjem.
2.2.12 Finančno-materialne zadeve
Izvajanje nalog na področju finančno-materialnega poslovanja je v letu 2016 potekalo v načrtovanih okvirih.
V tem smislu so bile izvedene tiste načrtovane naloge, ki so bile opredeljene kot nujne za nemoteno delo.
Dela, ki se navezujejo na tekoče vzdrževanje objektov, so večinoma opravili zaposleni sami. Večja
vzdrževalna dela so opravili zunanji izvajalci.
Na stanovanjskem področju smo sodelovali s pristojnimi službami in reševali problematiko, ki se je
nanašala na vzdrževanje, prevzem in oddajo stanovanjskih enot na območju PU Nova Gorica.
PU Nova Gorica je v letu 2016 pridobila 25 novih vozil, ki so nadomestila iztrošena. Odpis iztrošenih vozil
bo v letu 2017.

2.2.13 Mednarodno sodelovanje
V letu 2016 je PU Nova Gorica na skupnih sestankih z italijanskimi varnostnimi organi obravnavala
predvsem operativno problematiko v povezavi 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 2016 dobri. Predstavniki medijev na lokalni in
nacionalni ravni so bili v veliko pomoč tudi pri promociji različnih preventivnih dejavnosti in pri
predstavljanju policijskega dela. PU Nova Gorica je v navedenem času organizirala štiri novinarske
konference več o delu na področju odnosov z javnostmi v statistični prilogi. Medijem je ponudila mnogo
različnih podatkov, organizirala je intervjuje ter prispevke različnih strokovnih služb in policijskih postaj z
območja uprave ter ob pomoči 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. Pri obveščanju javnosti so bile uporabljene različne vrste komunikacije: od posredovanja
raznih podatkov in informacij po telefonu in elektronski pošti do neposrednega in posrednega javljanja v
radijske in televizijske programe ter programe elektronskih medijev.
Določen delež pri obveščanju javnosti so prispevali tudi zaposleni v Operativno-komunikacijskem centru
PU Nova Gorica. V določenih primerih je policija zaradi posredovanih informacij dobila tudi povratne
informacije od državljanov, kar je pripomoglo k njenemu uspešnemu delu. Znotraj medijske dejavnosti smo
sodelovali tudi s policijskimi postajami na našem območju. Z namenom izboljšanja podobe policije v širši
javnosti smo poskrbeli tudi z večjim številom nastopov v različnih časopisnih in elektronskih medijih, in to
tako na nacionalni kot tudi na lokalni ravni.

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 prireditvah, izvajanju dejavnosti na
področju akcije migrantske problematike in kot pomoč SKP PU pri realizaciji določenih operativnih
kombinacij.
Policisti iz sestava Gorske enote so dejavno sodelovali pri iskanju oseb v gorah in na drugih težko
dostopnih območjih, v ekipi za helikoptersko reševanje ter pri zavarovanju javnih prireditev na težko
dostopnih terenih.

13

V letu 2016 je bila PPE PU Nova Gorica sestav I in II aktivirana v 13 (12) primerih. Znotraj migrantske
problematike je bilo izvedenih 10 sklicev, ki so evidentirani v dveh statističnih vnosih. Sestav III Gorska
enota je bil aktiviran v 40 (41) primerih.

Fabjan Kontestabile
direktor
policijski svetnik

Priloga 1: Statistični podatki za leto 2016
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