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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE  
 
 
Delo Policijske uprave Postojna so zaznamovale aktivnosti policije v zvezi predsedovanja 
Republike Slovenije Svetu Evropske unije. Aktivnosti so bile intenzivne zlasti ob obiskih 
varovanih oseb na območju Policijske uprave Postojna, kontinuirano pa smo zagotavljali 
kadrovsko pomoč drugim policijskim enotam ob izvajanjih varovanj na njihovih območjih. 
 
Na področju kriminalitete so prevladovala kazniva dejanja premoženjske kriminalitete. Hujših 
kaznivih dejanj z elementi nasilja nismo obravnavali. Obravnavali smo večje število vlomov v 
osebne avtomobile in gradbene stroje ter gradbene kontejnerje z odtujitvijo raznega orodja.  
Bistveno nižja skupna materialna škoda v kaznivih dejanjih na področju premoženjske 
kriminalitete kot v letu 2007, kaže na velik delež t.i. »bagatelne kriminalitete«.  
 
Stanje na področju splošnih policijskih nalog je ugodno. Beležimo več ugotovljenih kršitev 
predpisov s področja javnega reda, vendar manjše število kršitev zakona o varstvu javnega 
reda in miru. Zoper kršitelje smo dosledno ukrepali, kar je razvidno iz manjšega števila 
izrečenih opozoril. Podobno stanje je tudi pri preprečevanju nasilja v družini, kjer enote 
dosledno izvajajo ukrepe ob vseh kršitvah. Ukrepov prepovedi približevanja je bilo izrečenih 
manj kot v letu 2007, vendar je bil ukrep izrečen vedno, ko so bili izpolnjeni zakonski pogoji, 
z upoštevanjem ničelne tolerance pri ukrepanju.  
 
Varnost cestnega prometa se je v primerjavi z letom poprej izboljšala, saj se je dogodilo  
manj prometnih nesreč. Posledice prometnih nesreč so bile blažje, manj je bilo smrtnih žrtev 
in telesno poškodovanih oseb. Število ugotovljenih kršitev cestno prometnih predpisov je 
približno enako kot v letu 2007.  
 
Mejne prehode je prestopilo nekaj manj potnikov kot leto poprej. Pri tem smo odkrili več 
orožja in ukradenih vozil kot lani. Manj je bilo odkritih oseb, ki so posedovale nedovoljeno 
drogo in druge opojne substance. Prav tako je bilo v tem obdobju obravnavanih manj 
nedovoljenih prehodov čez državno mejo, tudi zaradi uspešnega in učinkovitega dela policije 
na področju odkrivanja organizatorjev teh dejavnosti. 
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2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 

2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 
 
2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 
 
Obravnavali smo 1.506 (1.591)1 kaznivih dejanj, od tega 1.469 (1.384) kaznivih dejanj 
splošne kriminalitete in 37 (207) kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Podanih je bilo 
1.421 (1.326) kazenskih ovadb, 216 (255) poročil v dopolnitev kazenskih ovadb in 220 (213) 
poročil o dejanjih brez pravne podlage za pregon. Kazensko smo ovadili 467 (428) 
osumljencev, materialna škoda, nastala s kaznivimi dejanji, znaša približno 717.640,00 
(4.847.000,00) evrov. 
 
Policisti policijskih enot na območju Policijske uprave Postojna so obravnavali naslednje 
število kaznivih dejanj: PP Postojna  801 (801), PP Il. Bistrica 230 (215), PP Cerknica 328  
(338), PMP Jelšane 55 (47), PMP Starod 35 (34), Sektor kriminalistične policije PU Postojna 
56 (155), PPP Postojna 1 (0) , Služba direktorja PU Postojna 0 (1) . 
 
Preiskanost kaznivih dejanj splošne kriminalitete znaša 37,5 % (39,1 %). Obravnavali smo 
1.042 (960) kaznivih dejanj zoper premoženje, od tega 199 (177) kaznivih dejanj velike 
tatvine, pri katerih je preiskanost manjša in znaša 10,6 % (22,0 %). Pri tem velja omeniti, da 
smo obravnavali več vlomov v vozila, gostinske lokale, poslovne prostore,  gradbene 
kontejnerje in delovne stroje. Obravnavali smo 4 požige, za  katere preiskava še poteka in 36 
(52) krvnih in seksualnih deliktov, dva ropa, pri čemer je en ostal pri poskusu. Zasegli smo 27 
ukradenih vozil v tujini, ki so bila evidentirana v schengenskem informacijskem sistemu. 
 
Obravnavali smo 37 (64) kaznivih dejanj, katerih osumljenci so bili mladoletni. Zaradi suma 
storitve kaznivega dejanja je bilo ovadenih 22 (35) mladoletnih oseb. 
 
V letu 2008 nismo zabeležili smrtnega primera zaradi zaužitja prevelikega odmerka 
prepovedane droge. Podana je bila kazenska ovadba zoper kriminalno združbo štirih oseb z 
območja Postojne in Zagreba, ki je poskušala pretihotapiti več kot 8 kg kokaina iz Venezuele 
v Slovenijo. Policisti na mejnem prehodu Jelšane so zasegli 8 kg heroina, zoper kurirja,  
državljana Makedonije, ki je mamilo prevažal iz Makedonije v Nemčijo, smo podali kazensko 
ovadbo.  
 
Obravnavali smo kriminalno združbo preprodajalcev orožja z območja Pivke in Dolenjske,  
pri tem pa zasegli tri vojaške avtomatske puške, pet pištol, puško in večjo količino nabojev. 
Ovadenih je bilo devet oseb za sedem kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa 
orožja ali eksploziva. 
 
Predvsem na območju Policijske postaje Postojna beležimo porast unovčevanja ponarejenih 
evrskih bankovcev in kovancev. Obravnavanih je bilo 93 (96), kaznivih dejanj, ki niso bila 
povezana. V večini primerov so neznani storilci s ponarejenimi evrskimi kovanci in bankovci  
plačali cestnino ali gorivo na bencinskih servisih. Ker so ponaredki odkriti šele pri štetju 
pologov v trezorje posameznih bank je preiskava teh kaznivih dejanj zaradi oddaljenosti 
dogodka otežena. 
 
Obravnavali smo 22 (25) kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.  
Aktivno smo sodelovali s tujimi varnostnimi organi ter Policijskimi upravami Novo mesto, 
Krško in Ljubljana pri obravnavi kriminalnih združb, ki so preko našega območja ilegalno 
prevažali pribežnike iz Albanije in Hrvaške v Italijo. Ovadili smo 28 oseb za storitev 18 

                                                 
1 Podatki v oklepajih so za leto 2007. 
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kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države,  prijetih pa je bilo 167 
ilegalnih prebežnikov. 
 
Na področju gospodarske kriminalitete smo obravnavali 37 (207) kaznivih dejanj, od katerih  
je bilo 9 poneverb in neupravičene uporabe tujega premoženja, 8 poslovnih goljufij, 2 zlorabi 
položaja ali pravic in 18 drugih kaznivih dejanj. Premoženjska škoda, povzročena s temi 
kaznivimi dejanji, je znašala približno 22.900,00 (3.711.500,00) evrov. 
 
2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja    
 
Obravnavali smo 2.259 (1.980) kršitev predpisov s področja javnega reda ali 14,1 % več, kot  
leta 2007. Obravnavali smo 583 (630) ali 7,5 % manj kršitev zakona o varstvu javnega reda 
in miru ter 1.676 (1.350) kršitev drugih predpisov, kar predstavlja porast za 24,1 %. Med 
kršitvami drugih predpisov o javnem redu, smo obravnavali največ kršitev zakona o tujcih, 
zakona o orožju in zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.  
 
Velik porast med kršitvami predstavljajo kršitve zakona o tujcih, ki jih je bilo 1.048 (480), ali 
118,3 % več in zakona o orožju, ki jih je bilo 184 (143), ali 28,7 % več.  
 
Pri nasilju v družini smo obravnavali 93 (74) ali 25,7 % več kršitev. Zaradi prekrškov in 
kaznivih dejanj z elementi nasilja v družini, smo odredili 8 (10) ukrepov prepovedi 
približevanja določenemu kraju ali osebi.  
 
Zaradi  kršitev  predpisov o javnem redu smo podali 52,4 % manj obdolžilnih predlogov, za 
107,2% pa smo izdali več plačilnih nalogov, in sicer 974 (470). Izdali smo 16,8 % manj 
posebnih plačilnih nalogov in izrekli 4,4  % manj ustnih opozoril. 
 
Večje angažiranje policistov je bilo potrebno ob večjih javnih prireditvah na našem območju 
(ralija Postojnska jama in Ferrari, Furmanski praznik, Viteške igre, finale pokala Slovenije v 
košarki, praznik Radia 94, pustovanje v Cerknici). Hujših kršitev na javnih prireditvah nismo 
beležili.  
 
Opravili smo 14 (16) poostrenih nadzorov nad zasebnimi varnostnimi službami in 3 (3) 
nadzore pri rednem delu, pri tem pa ugotovili 2 (1) kršitvi zakona o zasebnem varovanju, ko 
sta varnostnika varovanje opravljala brez ustrezne licence. Varnostniki so v 22 (5)  primerih 
izvajali ukrep zadržanja oseb do prihoda policistov, prisilnih sredstev niso uporabili (7).   
 
Skladno s predpisi so policijske postaje v 8 (14) primerih zagotovile pomoč državnim 
organom, gospodarskim družbam in zavodom ter drugim organizacijam in posameznikom z 
javnimi pooblastili, kadar so se jim državljani pri opravljanju nalog iz njihove pristojnosti 
fizično upirali ali kadar so pričakovali njihovo upiranje, vse asistence smo nudili 
zdravstvenemu osebju. Obravnavali smo manj požarov 43 (115). Obravnavali smo tudi 
letalsko nesrečo, v kateri sta dva nemška državljana izgubila življenje.  
 
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
 
Splošne značilnosti 
 
Prometna varnost se je v primerjavi z letom 2007 izboljšala, saj se je pripetilo manj 
prometnih nesreč, v katerih je bilo bistveno manj smrtnih žrtev in telesno poškodovanih oseb. 
 
Policisti so pri kontroli in nadzoru cestnega prometa obravnavali 10.655 (11.510) ali 7,4 % 
manj kršitev kot leto prej. Pristojnim sodiščem smo podali za 33,8 % manj obdolžilnih 
predlogov - 693 (1.047), izdali 8.381 (7.908) plačilnih nalogov in v hitrem postopku izdali 296 
(179) odločb.  
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Prometne nesreče 
 
Obravnavali smo 23,9 % manj prometnih nesreč kot leto poprej. V 4 (12) prometnih nesrečah 
s smrtnim izidom so umrle 4 (15) osebe. Prometnih nesreč s telesnimi poškodbami je bilo 
bistveno manj in sicer 172 (246), manj je bilo tudi telesno poškodovanih udeležencev. Hudo 
telesno poškodovanih je bilo 28 (30) oseb, lahko telesno poškodovanih pa 211 (327) oseb. 
Največje število prometnih nesreč in največ poškodovanih v prometnih nesrečah je bilo na 
območju Policijske postaje Postojna. Opazen je porast  prometnih nesreč na avtocesti, 
vendar so posledice blažje kot v letu 2007.  
 
Alkohol kot sovzrok je bil v prometnih nesrečah prisoten v enakem obsegu kot v letu 2007. 
Alkoholiziranih je bilo 54 (70) povzročiteljev prometnih nesreč od 455 (620), kar znaša 11,9% 
(11,3%). Povprečna stopnja alkohola pri povzročiteljih prometnih nesreč je znašala 1,53 
(1,42) g/kg.  
 
Med vzroki prometnih nesreč je na prvem mestu neprilagojena hitrost vožnje, sledita 
nepravilna stran in smer vožnje in neupoštevanje prednosti. Največ prometnih nesreč se je 
zgodilo v oktobru, po dnevih izstopajo sobota, petek in torek. Smrtne žrtve v prometnih 
nesrečah beležimo v četrtek, petek, soboto in nedeljo. V teh prometnih nesrečah sta umrla 2 
voznika osebnih avtomobilov, voznik motornega kolesa  in pešec. Po urnih intervalih nekoliko 
izstopa čas med 9.00 in 12.00 uro.  
 
Nadzor in urejanje cestnega prometa 
 
Izvedli smo številne poostrene nadzore prometa, ki so bili ciljno usmerjeni v ugotavljanje 
prekoračitev hitrosti vožnje, vožnje pod vplivom alkohola in uporabe varnostnega pasu. 
Izvajali smo tudi skrite meritve hitrosti ter ob vikendih v toplejših in poletnih mesecih izvajali 
poostrene nadzore nad vozniki enoslednih vozil na odsekih cest, kjer je prihajalo do kršitev. 
Tovrstni nadzori so bili odmevni v javnosti in pri ciljni populaciji.  
 
Večji problemi s pretočnostjo prometa so nastajali od septembra do novembra, ko je bilo na 
celotnem odseku avtoceste 5 do 6 gradbišč s preusmeritvijo prometa na drug vozni pas. 
Zaradi tega so nastajali daljši zastoji v obeh smereh, zgodilo se je večje število prometnih 
nesreč, predvsem z materialno škodo. Patrulje so na teh odsekih urejale promet in ukrepale 
zoper voznike, ki niso spoštovali prometne signalizacije 
 
2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 
 
Državno mejo je na mejnih prehodih prestopilo 8.557.599 (9.636.859), kar je za 11,2 % manj. 
Razlog statističnega padca potnikov so tehnične težave pri evidentiranju na mejnih prehodih 
v letu 2007. 
 
Policisti so obravnavali 1.048 (480) ali 118,3 % več kršitev zakona o tujcih in 113 (297) ali 62 
% manj kršitev zakona o nadzoru državne meje. Razlog povečanja je v ugotovljenih kršitvah 
tujcev, ki niso imeli ustreznih dokumentov za prestop državne meje ali so prekoračili zakonit 
rok bivanja v državah EU in so v Slovenijo prišli preko notranjih meja.  
 
Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 877 (920) ali 4,7 % manj tujcev v primerjavi z letom 
2007, ki niso izpolnjevali zakonskih pogojev za vstop v državo. Poleg tega so policisti odkrili 
101 (115) zlorabljeno listino, od katerih je bilo največ ponarejenih in prenarejenih žigov 
mejne kontrole, vozniških dovoljenj in potnih listov.  
 
Zaradi ilegalnega prehoda državne meje smo obravnavali 177 (309) ilegalnih prebežnikov,  
kar je za 42,7 % manj. 
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Tujim varnostnim organom smo na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb vrnili 
137 (201) oseb, od tega največ hrvaškim mejnim organom 108 (200), hrvaški mejni organi pa 
so nam vrnili 1 osebo (2). 
 
Zaradi nedovoljenega prebivanja smo obravnavali 102 (11) tujca. Bistveno se je povečalo  
število ugotovljenih prekoračitev roka bivanja tujcev v Republiki Sloveniji ali na območju 
članic schengenskega sporazuma.  
 
2.1.5 Varovanje določenih oseb in objektov 
 
Izvajali smo  koordinacijo, pomoč in sodelovanje policistov policijskih postaj s pristojno enoto 
Generalne policijske uprave pri obiskih varovanih oseb na našem območju.  
 

2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 
 
2.2.1  V skupnost usmerjeno policijsko delo 
 
Prioritetna naloga vodij policijskih okolišev in drugih policistov je bilo v skupnost usmerjeno 
policijsko delo, ki so ga vodje policijskih okolišev načrtovali s posebnimi načrti. Namen vseh 
dejavnosti v skupnost usmerjenega policijskega dela, je bilo približevanje policijskih storitev 
ljudem in zagotavljanje stalne navzočnosti policistov, zlasti vodij policijskih okolišev med 
ljudmi, s čimer naj bi policija prispevala k povečanju njihove varnostne zavesti in občutka 
varnosti.  
 
Izvedeno je bilo usposabljanje za poklicne gasilce iz Postojne in ostalih prostovoljnih 
gasilskih društev z območja Postojne, na temo sodelovanja s policijo pri požarih in požigih. 
Za zdravnike Zdravstvenega doma Postojna je bilo izvedeno usposabljanje s področja 
mrliško ogledne službe in sodelovanja osebja z vidika prijav kaznivih dejanj. Za slušatelje 
Častniške šole slovenske vojske v Postojni je bilo v sklopu izobraževanja poveljnikov za 
mednarodne misije (člani iz Slovenije, Hrvaške, Makedonije, Srbije in Bosne) izvedeno 
izobraževanje na temo zlorabe prepovedanih drog. Policisti so sodelovali v preventivnih 
akcijah v osnovnih šolah in dnevih odprtih vrat. Prav tako so bila na treh osnovnih šolah 
izvedena predavanja za starše na temo prepovedanih drog. 
 
2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost  
 
Na telefonsko številko 113 je bilo sprejetih 20.902 (21.222) klicev ali 1,5 % manj kot leta 
2007. Interventnih klicev, ki so zahtevali prihod policije na kraj, je bilo 7.095 (6.846) ali 3,6 % 
več. 
 
Na podlagi interventnih klicev je bilo na kraj dogodka napotenih 6.331 (6.362) policijskih 
patrulj. Povprečni reakcijski čas (čas od klica na 113 do prihoda policista na kraj dogodka) je 
bil za vse interventne dogodke 16 minut in 9 sekund (16 minut 43 sekund), za nujne 
interventne dogodke pa 10 minut in 13 sekund (9minut 34 sekund).  
 
2.2.3 Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost 
 
Skupno smo opravili 386 (369) ogledov krajev kaznivih dejanj in dogodkov. Pregledali in 
preiskali smo 1.209 (985) sledi. Najbolj pogoste so bile sledi obuval, in sicer smo jih 
pregledali 576 (568), sledijo jim predmeti kot nosilci različnih sledi v 164 (97) primerih in sledi 
papilarnih linij v 111 (45) primerih. Obravnavali smo 183 (245) primerov zasegov 
prepovedanih drog ter izvedli in dokumentirali 191 (324)  testov.  
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Na podlagi zavarovanih sledi je center za forenzične preiskave izdelal 43 (28) strokovnih 
mnenj oz. poročil o preiskavi z mnenjem, sami pa smo izdelali 16 (20) strokovnih mnenj oz. 
poročil o kriminalistično tehničnih ugotovitvah. Na podlagi zavarovanih sledov je bilo 
neposredno identificiranih 27 (20) osumljencev storitve kaznivih dejanj.  
 
Daktiloskopiranih in fotografiranih je bilo 163 (100) osumljencev kaznivih dejanj, 83 (25) smo 
odvzeli bris ustne sluznice. 
 
S področja forenzičnih preiskav smo obravnavali 490 zadev.  
 
2.2.4  Analitska dejavnost 
 
Analitika je mesečno izdelovala preglede zamikov vnosov (cestnoprometni prekrški, kazniva 
dejanja …) za vse enote, ki vodstvom služijo kot pripomoček za spremljanje stanja in 
ažurnosti vnosov zadev po posameznih področjih. Na področju javnega reda smo izdelali 
petmesečno in desetmesečno analizo pridržanj, analizo prekrškov z elementi nasilja in 
analize stanja na področju splošnih policijskih nalog. Na področju prometne varnosti smo 
izdelali mesečne analize stanja prometno varnostnih razmer s planiranimi ukrepi policijskih 
postaj za zagotavljanje ugodnih prometno varnostnih razmer. Na področju varovanja državne 
meje in tujcev smo pripravljali mesečno analizo tveganja s področja nedovoljenih migracij, 
zavrnitev tujcev na mejnih prehodih in nedovoljenega bivanja tujcev v državi. 
 
Analitika je sodelovala tudi na področju nadzorov, področju tajnih podatkov, področju varstva 
pred požari, področju osveževanja in objavljanja podatkov na internetnih in intranetih straneh 
policije, na področju pomoči za vse uporabnike na policijske uprave Postojna pri pridobivanju 
ali tolmačenju podatkov ter ostalih administrativnih nalogah. 
 
2.2.5  Nadzorna dejavnost 
 
Nad delom delavcev policijskih enot Policijske uprave Postojna je bilo opravljenih 21 
nadzorov. Ugotovitve nadzorov so potrdile strokovno, profesionalno in korektno opravljanje 
nalog.  
 
Izvedenih je bil 20 strokovnih nadzorov nad delom enot in en splošni nadzor. Ob ugotovljenih 
pomanjkljivostih so nadzorniki predlagali ukrepe in roke za odpravo pomanjkljivosti. 
 
2.2.6  Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov 
 
Policisti so zaradi kaznivih dejanj, preprečitve nadaljevanja prekrškov ali drugih razlogov, 
pridržali 500 (430) ali za 16,3 % več oseb. Porast je predvsem zaradi pridržanj 150 oseb  na 
podlagi sprememb Zakona o varnosti cestnega prometa-1E, ki je uzakonil obvezno 
pridržanje alkoholiziranih voznikov. Prisilna sredstva so policisti uporabili v 166 (149) 
primerih, zoper kršitelje sta bili večinoma uporabljeni najmilejši prisilni sredstvi – sredstva za 
vklepanje in vezanje v 84 primerih  ter fizična sila v 79 primerih, kar pomeni, da sta bili pri 
uporabi policijskih pooblastil spoštovani načeli postopnosti in sorazmernosti. Pri uporabi 
prisilnih sredstev sta bila lažje poškodovana policist in kršitelj. 
 
Obravnavali smo tudi izrečeno grožnjo policistu, 6-krat pa sta bila policista napadena pri 
opravljanju dela.  
 
2.2.7  Reševanje pritožb 
 
Zoper postopke policistov je bilo vloženih 19 (26) pritožb, rešenih je 18 (22). V 9 (16) 
primerih je bil postopek reševanja pritožb zaključen pri vodji organizacijske enote, in sicer v 8 
(14) primerih uspešno ter v 1 (2) neuspešno. V 7 (10) pritožbah je bilo ocenjeno, da je 
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policist ravnal v skladu s predpisi in v nobenem primeru (5) ni bilo ugotovljeno, da je bilo 
policistovo ravnanje neskladno s predpisi. Zaradi nepopolne ali nerazumljive pritožbe ni bila 
zavržena nobena pritožba (1), za 6 (3) pritožb pa je bil postopek predčasno zaključen. Na 
sejah senata za pritožbe Ministrstva za notranje zadeve je bilo obravnavanih 4 (4) pritožb, od 
katerih ni bila nobena (1) utemeljena. Večina pritožb se je nanašala na delo policistov na 
področju cestnega prometa, sledijo pritožbe na delo na področju javnega reda in miru, 
kriminalitete, nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih.  
 
2.2.8  Notranje preiskave 
 
Specializiranemu oddelku pri vrhovnem državnem tožilstvu republike Slovenije smo poslali 6 
prijav, iz katerih so izhajali razlogi za sum, da je policist storil uradno pregonljivo kaznivo 
dejanje ter 5 prijav, iz katerih teh razlogov ni bilo razbrati.  
 
Zaradi suma storitve kaznivih dejanj ni bil uveden disciplinski postopek ali izrečena druga 
sankcija na podlagi delovnopravne zakonodaje. 
 
2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost  
 
Na tem področju smo največ pozornosti posvetili prilagajanju aplikativne podpore delu 
policije.  
  
Na področju telekomunikacij je bilo težišče aktivnosti usmerjeno v zamenjavo analognega 
radijskega sistema z digitalnim radijskim sistemom TETRA.  
 
2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve 
 
Sistemiziranih imamo 542 delovnih mest, od tega 496 uradniških delovnih mest in 46 
strokovno tehničnih delovnih mest. Zasedenih delovnih mest je 424, kar pomeni 78,2 % 
zasedenost. 
 
V skladu s kadrovskimi potrebami ter veljavno sistemizacijo smo predlagali prerazporeditev 
in premestitev večjega števila javnih uslužbencev znotraj ter med policijskimi enotami. 
Skupaj je bilo premeščenih 42 javnih uslužbencev, med njimi 31 policistov  in 11 strokovno 
tehničnih uslužbencev.  
 
Zaradi nemotenega opravljanja policijskih nalog smo na podlagi 77. člena Zakona o policiji 
na policijske postaje napotili 4 policiste, ter dva v Sektor kriminalistične policije. V druge 
enote izven naše policijske uprave je bilo začasno napotenih 31 policistov ter ena 
kriminalistična inšpektorica.  
 
Zaradi nadomeščanja odsotnih administratork smo na novo zaposlili dve javni uslužbenki. V 
druge policijske uprave je bilo premeščenih 15 policistov, medtem ko so bili k nam 
premeščeni  trije.    
 
Delovno razmerje je prenehalo 41 zaposlenim: med njimi 18 zaradi sporazumne odpovedi, 
enemu zaradi izredne odpovedi delodajalca, enemu zaradi prehoda na Ministrstvo za 
notranje zadeve, enemu zaradi izteka pogodbe za določen čas (kandidat za policista) in 20 
upokojitev.  
 
2.2.11 Izobraževanje izpopolnjevanje in usposabljanje 
 
Usposabljanj, ki so bila organizirana v okviru Generalne policijske uprave in Policijske 
akademije, se je udeležilo 560 delavcev. Usposabljanj, ki smo jih organizirali sami, se je 
udeležilo 570 delavcev, individualnih oblik usposabljanja pa 15 delavcev. 
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2.2.12 Finančno-materialne zadeve 
 
Na finančnem področju smo spremljali porabo ter sprotno predlagali prerazporeditve, na 
materialnem področju pa zagotavljali materialno tehnična sredstva in opremo ter ažurno 
urejali pogodbena razmerja za opravljanje storitev in nabavo blaga po veljavni zakonodaji.  
 
Opremo in vozila smo redno vzdrževali v okviru razpoložljivih sredstev in za njih skrbeli po 
načelih dobrega in skrbnega gospodarja. Pridobili smo štiri nova vozila, odpisano pa je bilo 
eno vozilo. Izvedli smo dražbo najdenih predmetov.  
 
2.2.13 Mednarodno  sodelovanje 
 
Na dvostranski ravni so bila organizirana štiri delovna srečanja s predstavniki PU Primorsko-
goranska iz Rijeke (RH), ki so se nanašala predvsem na preprečevanje nedovoljenih 
migracij, preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja čezmejne kriminalitete, izvedbo skupnih 
mešanih patrulj in izvedbo skupnih poostrenih nadzorov nad ilegalnimi migracijami. Mesečno 
smo izvajali mešano patruljiranje s hrvaškimi varnostnimi organi.  
 
2.2.14 Odnosi z javnostmi  
 
Dnevno smo 26 (25) medijskim hišam in njihovim dopisništvom posredovali pisna obvestila o 
pomembnih dogodkih, ki so se zgodili na območju Policijske uprave Postojna v zadnjih 24 
urah, vodje izmen OKC PU Postojna pa so dnevno ob dogovorjeni uri poročali o varnostnih 
dogodkih na Radio 94 in Notranjski radio ter Radio Koper. Posamezni delavci policije so 
sodelovali v tematskih oddajah na radiu. Nadaljevali smo z rednimi mesečnimi pogovori z 
novinarji, po potrebi pa sklicali tiskovno konferenco. Na spletni strani policijske uprave smo 
objavili letne podatke o delu in skrbeli za ažurnost podatkov. 
 
Opravili smo 843 (733)  različnih aktivnosti ali 15,0 % več kot leto prej, ki so imele namen 
seznanjanje javnostmi z aktivnostmi policije. 
  
2.2.15 Dejavnost specializiranih policijskih enot  

 
Posebna policijska enota Policijske uprave Postojna je bila sklicana v 15 primerih. Na 
preizkusu usposobljenosti posebnih policijskih enot vseh policijskih uprav je enota osvojila 
prvo mesto. 
 
Službeni psi 
 
V enoti vodnikov službenih psov sta dva vodnika s svojima psoma.  
 
 
 
 

               Iztok Štucin 
 

         DIREKTOR  UPRAVE 
POLICIJSKI SVETNIK 
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PRILOGA: STATISTIČNI PODATKI 
 

 
PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE 

 
Kazniva dejanja, za katera je policija vložila kazensko ovadbo ali poročilo v dopolnitev 

 kazenske ovadbe 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Kazniva dejanja  1.347 1.231 1.691 1.591 1.506
Preiskana kaznivih dejanj  662 612 1.126 752 596
Delež preiskanih kaznivih (v %) 49,1 49,7 66,6 47,3 39,6
Kazniva dejanja, ki jih je odkrila policija 231 272 310 322 232
Delež odkritih kaznivih dejanj (v %) 17,1 22,1 18,3 20,2 15,4

 
Statistična enota: vsa kazniva dejanja, razen kaznivih dejanj s področja cestnega prometa in dejanj otrok, za katera je policija v 
navedenem obdobju na podlagi devetega odst. 148. čl. zakona o kazenskem postopku vložila kazensko ovadbo ali poročilo v 
dopolnitev kazenske ovadbe.  
 
Pojasnili: 

• Preiskana kaznivih dejanj: kazniva dejanja, pri katerih je bil osumljenec znan že ob prijavi ali odkritju dejanja, ali pa je 
bil odkrit pozneje.  

• Kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija: kazniva dejanja, ki jih je policija odkrila z lastno dejavnostjo. 
 
 
 

Preiskana kazniva dejanja 
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Statistična enota: vsa kazniva dejanja, razen kaznivih dejanj s področja cestnega prometa in dejanj otrok, za katera je policija v 
navedenem obdobju na podlagi devetega odst. 148. čl. zakona o kazenskem postopku vložila kazensko ovadbo ali poročilo v 
dopolnitev kazenske ovadbe.  
 
Pojasnilo: 

• Preiskana kaznivih dejanj: kazniva dejanja, pri katerih je bil osumljenec znan že ob prijavi ali odkritju dejanja, ali pa je 
bil odkrit pozneje 
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Kazniva dejanja, ki jih je odkrila policija 
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Statistična enota: vsa kazniva dejanja, razen kaznivih dejanj s področja cestnega prometa in dejanj otrok, za katera je policija v 
navedenem obdobju na podlagi devetega odst. 148. čl. zakona o kazenskem postopku vložila kazensko ovadbo ali poročilo v 
dopolnitev kazenske ovadbe.  
 
Pojasnilo: 

• Preiskana kaznivih dejanj: kazniva dejanja, pri katerih je bil osumljenec znan že ob prijavi ali odkritju dejanja, ali pa je 
bil odkrit pozneje 

 
 

 
Kazniva dejanja po enotah 

 

Kazniva dejanja Preiskana kaznivih 
dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj  

(v %) 

Kazniva dejanja, ki 
jih je odkrila policija 

Delež odkritih  
kaznivih dejanj  

(v %) Enota 

2007 2008 
porast/ 
upad 
(v %) 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

PMP Jelšane 47 55 17,0 47 55 100,0 100,0 46 55 97,9 100,0
PMP Starod 34 35 2,9 34 35 100,0 100,0 33 35 97,1 100,0
PP Cerknica 338 328 -3,0 155 123 45,9 37,5 92 29 27,2 8,8
PP IL. Bistrica 215 230 7,0 109 114 50,7 49,6 32 32 14,9 13,9
PP Postojna 801 801 0,0 258 222 32,2 27,7 41 43 5,1 5,4
PPP Postojna - 1 … - - … 0,0 - - … …
SKP Postojna 155 56 -63,9 148 47 95,5 83,9 78 38 50,3 67,9
Sl. direktorja 1 - … 1 - 100,0 … - - … …
Skupaj 1.591 1.506 -5,3 752 596 47,3 39,6 322 232 20,2 15,4

 
Statistična enota: vsa kazniva dejanja, razen kaznivih dejanj s področja cestnega prometa in dejanj otrok, za katera je policija v 
navedenem obdobju na podlagi devetega odst. 148. čl. zakona o kazenskem postopku vložila kazensko ovadbo ali poročilo v 
dopolnitev kazenske ovadbe. Podatki so prikazani po enotah, ki so obravnavale kazniva dejanja. 
 
Pojasnili: 

• Preiskana kaznivih dejanj: kazniva dejanja, pri katerih je bil osumljenec znan že ob prijavi ali odkritju dejanja, ali pa je 
bil odkrit pozneje.  

• Kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija: kazniva dejanja, ki jih je policija odkrila z lastno dejavnostjo. 
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Struktura ovadenih oseb 
 

 
Statistična enota: osebe, osumljene kaznivega dejanja, zoper katere je policija v navedenem obdobju na podlagi devetega odst. 
148. čl. zakona o kazenskem postopku vložila kazenske ovadbe ali poročila v dopolnitev kazenske ovadbe. Vsak osumljenec je 
v navedenem obdobju prikazan le enkrat.  
 
Pojasnili: 

• Starost: osebe, mlajše od 14 let, niso kazensko odgovorne.  
• Državljanstvo: prikazano je glede na število osumljencev (prvih pet najpogostejših državljanstev osumljencev v 

navedenem obdobju). 
 

Vrste kriminalitete 
 

Vrsta kriminalitete 2004 2005 2006 2007 2008 
Celotna  1.347 1.231 1.691 1.591 1.506
   Splošna 1.226 1.165 1.096 1.384 1.469
   Gospodarska 121 66 595 207 37
   Organizirana - 16 - - 18
Mladoletniška 60 50 39 64 37

 
Statistična enota: kazniva dejanja, razen kaznivih dejanj s področja cestnega prometa in dejanj otrok, za katera je policija v 
navedenem obdobju na podlagi devetega odst. 148. čl. zakona o kazenskem postopku vložila kazensko ovadbo ali poročilo v 
dopolnitev kazenske ovadbe.  
 
Pojasnila: 

• Celotna kriminaliteta: obsega vsa kazniva dejanja iz kazenskega zakonika, razen kaznivih dejanj, katerih posledica je 
bila prometna nesreča. Deli se na splošno in gospodarsko kriminaliteto.  

• Splošna kriminaliteta: sestavljajo jo t. i. klasična in posebne oblike kriminalitete oziroma vsa kriminaliteta razen 
gospodarske.  

• Gospodarska kriminaliteta: sestavljajo jo kazniva dejanja po naslednjih členih kazenskega zakonika: 143, 144, 147 - 
157, 196, 198, 199, 200, 202, 203, 209, 212, 214, 221, 225 - 242, 244 - 247, 249, 255 - 264, 288 - 290, 303 in 304. 
Na podlagi kriterijev, ali gre za gospodarsko ali splošno kriminaliteto, spadajo med gospodarsko kriminaliteto tudi 
kazniva dejanja po členih 197, 204, 205, 208, 211, 215, 216, 248, 250 - 254, 286, 294, 295, 306, 332, 334, 335 in 
344. V skladu s 377. členom kazenskega zakonika so vključena še kazniva dejanja po 130. in 132. čl. kazenskega 
zakonika Republike Slovenije iz leta 1977.  

• Organizirana kriminaliteta: kazniva dejanja s področja celotne kriminalitete, ki so bila po oceni policistov posledica 
organizirane kriminalne dejavnosti. Za opredelitev organizirane kriminalne dejavnosti, morajo biti izpolnjeni štirje 
obvezni in najmanj dva od sedmih variabilnih (izbirnih) kriterijev. Obvezni kriteriji so obstoj skupine vsaj treh ljudi, 
delovanje v daljšem časovnem obdobju, pridobivanje premoženjske koristi in/ali družbene moči ter izvrševanje uradno 
pregonljivih kaznivih dejanj. Variabilni kriteriji so uporaba nasilja in/ali korupcije, delovanje na mednarodni ravni, 
sodelovanje pri pranju denarja, notranja pravila ravnanja ter delitev vlog in nalog med člani skupine, podjetniški način 
delovanja ter vplivanje na medije, gospodarstvo, državno upravo in/ali politiko.  

• Mladoletniška kriminaliteta: kazniva dejanja, za katera so bili ovadeni izključno mladoletniki (osebe, stare od 14 do 17 
let). 

2007 2008    
št. oseb delež (v %) št. oseb delež (v %) 

Porast/upad
(v %) 

Spol – skupaj 428 100,0 467 100,0 9,1
  moški    359 83,9 401 85,9 11,7
  ženski                             69 16,1 66 14,1 -4,3
Starost – skupaj 428 100,0 467 100,0 9,1
  14 do 17 let                     35 8,2 22 4,7 -37,1
  18 do 20 let                     35 8,2 31 6,6 -11,4
  21 do 30 let                     118 27,6 129 27,6 9,3
  31 do 40 let                     86 20,1 109 23,3 26,7
  41 do 50 let                     87 20,3 80 17,1 -8,0
  51 let in več                    66 15,4 93 19,9 40,9
  neznano    1 0,2 3 0,6 …
Državljanstvo – skupaj 428 100,0 467 100,0 9,1
  Bosna in Hercegovina  25 5,8 16 3,4 …
  Hrvaška 37 8,6 36 7,7 -2,7
  Kosovo  - … 12 2,6 …
  Slovenija 294 68,7 315 67,5 7,1
  Srbija 26 6,1 14 3,0 …
  druge države  46 10,7 74 15,8 60,9
Pravne osebe 8 100,0 2 100,0 …



 14

Kazniva dejanja zoper življenje in telo 
 

Število kaznivih 
dejanj 

Št. preiskanih 
kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj  

(v %) Vrsta kaznivega dejanja 

2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 2007 2008 2007 2008 

Umor  - skupaj - 1 … - 1 … 100,0
poskus - 1 … - 1 … 100,0

Huda telesna poškodba 2 3 … 2 3 100,0 100,0
Lahka telesna poškodba 45 28 -37,8 41 26 91,1 92,9
Druga k.d. zoper življenje in telo 5 4 … 5 4 100,0 100,0
Skupaj 52 36 -30,8 48 34 92,3 94,4

 
Statistična enota: kazniva dejanja iz XV. poglavja kazenskega zakonika, za katera je policija v navedenem obdobju na podlagi 
devetega odst. 148. čl. zakona o kazenskem postopku vložila kazensko ovadbo ali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe.  
 
 
  

Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 
 

Število kaznivih 
dejanj 

Št. preiskanih 
kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj  

(v %) Vrsta kaznivega dejanja 

2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 2007 2008 2007 2008 

Posilstvo - skupaj 1 1 0,0 1 1 100,0 100,0
dokončano 1 1 0,0 1 1 100,0 100,0

Spolno nasilje 1 - … 1 - 100,0 …
Sp. napad na os., ml. od 15 let 2 - … 2 - 100,0 …
Prikazovanje, izdelava, posest in 
posredovanje pornografskega 
gradiva 

- 2 … - 2 … 100,0

Skupaj 4 3 … 4 3 100,0 100,0
 

Statistična enota: kazniva dejanja iz IXX. poglavja kazenskega zakonika, za katera je policija v navedenem obdobju na podlagi 
devetega odst. 148. čl. zakona o kazenskem postopku vložila kazensko ovadbo ali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe.  
 

 
Kazniva dejanja zoper premoženje  

 
Število kaznivih 

dejanj 
Št. preiskanih 
kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj (v %)Vrsta kaznivega dejanja 

2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 2007 2008 2007 2008 

Poškodovanje tuje stvari 217 235 8,3 44 43 20,3 18,3
Tatvina - skupaj 646 675 4,5 124 123 19,2 18,2

vlom  177 199 12,4 39 21 22,0 10,6
drzna tatvina 3 4 … 1 2 33,3 50,0
tatvina motornega vozila 11 9 … 1 1 9,1 11,1
druge tatvine 455 463 1,8 83 99 18,2 21,4

Rop 1 1 0,0 1 - 100,0 …
Zatajitev 24 37 54,2 9 23 37,5 62,2
Klasična goljufija 39 47 20,5 33 43 84,6 91,5
Požig - 4 … - 1 … 25,0
Druga kaznivih dejanj zoper 
premoženje 33 43 30,3 22 21 66,7 48,8

Skupaj  960 1.042 8,5 233 254 24,3 24,4
 

Statistična enota: kazniva dejanja iz XXIII. poglavja kazenskega zakonika, brez istovrstnih kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete, za katera je policija v navedenem obdobju na podlagi devetega odst. 148. čl. zakona o kazenskem postopku 
vložila kazensko ovadbo ali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe.  
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Kazniva dejanja mladoletnikov  
 

Vrsta kaznivega dejanja 2007 2008 

Lahka telesna poškodba  8 4 
Spolno nasilje 1 - 
Prikazovanje in izdelava pornografskega gradiva - 2 
Neupravičena proizvodnja in promet z mamili  1 1 
Omogočanje uživanja mamili - 3 
Tatvina  15 7 
Velika tatvina 2 5 
Rop  1 - 
Druga kaznivih dejanj mladoletnikov 36 15 
Skupaj 64 37 

 
Statistična enota: vsa kazniva dejanja, razen kaznivih dejanj s področja cestnega prometa, za katera je policija v navedenem 
obdobju na podlagi devetega odst. 148. čl. zakona o kazenskem postopku vložila kazensko ovadbo ali poročilo v dopolnitev 
kazenske ovadbe zoper mladoletnike (osebe, stare od 14 do 17 let).  
 
 

Kazniva dejanja gospodarske kriminalitete 
 

Število kaznivih 
dejanj 

Škoda  
(v 1000 EUR) Vrsta kaznivega dejanja 

2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 

Goljufija 1 - … 2,9 - …
Poslovna goljufija 11 8 … 3,2 16,3 407,4
Ponareditev ali uničenje poslovnih listin 40 - … 28,4 - …
Zloraba položaja ali zaupanja pri 
gospodarski dejavnosti 

4 2 … 2.921,1 - …

Poneverba in neupravičena uporaba tujega 
premoženja 

- 9 … - 4,6 …

Druga kazniva dejanja gospodarske 
kriminalitete 

151 18 -88,1 755,9 2,0 -99,7

Skupaj 207 37 -82,1 3.711,5 22,9 -99,4
 

Statistična enota: vsa kazniva dejanja, razen kazniva dejanja s področja cestnega prometa in dejanja otrok, za katera je policija 
v navedenem obdobju na podlagi devetega odst. 148. čl. zakona o kazenskem postopku vložila kazensko ovadbo ali poročilo v 
dopolnitev kazenske ovadbe.  
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Druge oblike kriminalitete 

 
Število kaznivih 

dejanj 
Št. ovadenih 
osumljencev Vrsta kaznivega dejanja 

2007 2008 

Porast
/upad 
(v %) 2007 2008 

Porast/
upad 
(v %) 

Napad na informacijski sistem 2 - … 1 - …Računalniška 
kriminaliteta skupaj 2 - … 1 - …

Neupravičena proizvodnja in 
promet s prepovedanimi drogami, 
nedovoljenimi snovmi v športu in 
predhodnimi sestavinami za 
izdelavo prepovedanih drog 

12 10 … 8 12 …

Omogočanje uživanja 
prepovedanih drog ali 
nedovoljenih snovi v športu  

- 3 … - 3 …

Zloraba 
prepovedanih 
drog 

skupaj 12 13 … 8 15 …
Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali 
eksplozivov 3 10 … 3 14 …

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države 25 22 … 52 87 67,3
Ponarejanje denarja  96 93 -3,1 47 5 -89,4

Izsiljevanje 1 4 … 1 4 …
Ogrožanje varnosti 88 86 -2,3 84 79 -6,0
Povzročitev splošne nevarnosti 5 6 … 4 1 …
Ugrabitev 1 - - 1 - -
Protipraven odvzem prostosti 2 2 0 2 3 50,0

Druge oblike 
ogrožanja 
varnosti 

skupaj 97 98 1,0 92 87 -5,4
 
Statistična enota: vsa kazniva dejanja, razen kazniva dejanja s področja cestnega prometa in dejanja otrok, za katera je policija 
v navedenem obdobju na podlagi devetega odst. 148. čl. zakona o kazenskem postopku vložila kazensko ovadbo ali poročilo v 
dopolnitev kazenske ovadbe.  
 
Pojasnila: 

• Računalniška kriminaliteta: drugi odst. 143. in 237. čl. (vdor v poslovni informacijski sistem), 148. čl. (kršitev 
materialnih avtorskih pravic na internetu), 221. čl. (napad na informacijski sistem) in tretji odst. 306 čl. kazenskega 
zakonika (izdelovanje in pridobivanje orožja in pripomočkov, namenjenih za vdor ali napad na informacijski sistem).  

• Zloraba prepovedanih drog: 186. in 187. čl. kazenskega zakonika.  
• Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksplozivov: 307. čl. kazenskega zakonika.  
• Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države: 308. čl. kazenskega zakonika.  
• Druge oblike ogrožanja varnosti: 213. čl. (izsiljevanje), 135. čl. (ogrožanje varnosti), 314. čl. (povzročitev splošne 

nevarnosti), 134. čl. (ugrabitev) in 133. čl. (protipraven odvzem prostosti). 
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Zasežene prepovedane droge 
 

Vrsta zasežene prepovedane 
droge  2007 2008 Porast/upad 

(v %) 
Heroin (g) 9,8

(10,57)
8.003,3 

(8.781,36) 
…

Kokain  (g) 2,6 19,0 
(70,55) 

630,8

Amfetamini  (g) 16,0
(38,37)

40,6 
(41,86) 

154,3

Ekstazi  (g) 16,4 0,2 -98,8
 (tbl) 83,9

(158,5)
- 
 

…

Konoplja – rastlina (marihuana) (g) 1.678,5
(10.003,28)

733,4 
(788,9)  56,3

Konoplja - smola (hašiš)  (g) 147,7 158,6 
(139,48 7,4

Metadon  (ml) 20 50 
(120) 

150,0

 (tbl) 5 - 
(3) 

…

Benzodiazepini (ml) - 6,2 
(0) 

…

 (tbl) 352
(504)

636 
(809) 

80,7

 
 

Preiskovalna dejanja in drugi ukrepi pri preiskovanju kaznivih dejanj 
 

 2007 2008 Porast/upad  
(v %) 

Ogled kraja kaznivega dejanja 369 386 4,6
Hišna preiskava  27 45 66,7
Osebna preiskava 2 3 …
Zaseg predmetov 323 340 5,3
Policijsko zaslišanje 12 2 …

  
 
 

VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 
PREMOŽENJA 

 
Kršitve predpisov o javnem redu 

   
 2004 2005 2006 2007 2008 

Kršitve zakonov o JRM* 718 498 528 630 583
Kršitve drugih predpisov** 1.372 1.646 1.240 1.350 1.676
Skupaj 2.090 2.144 1.768 1.980 2.259

 
* Prikazane so kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM) in zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-
1), ki je začel veljati 21. 7. 2006. 
** Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
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Kršitve predpisov o javnem redu po enotah 
   

Kršitve zakonov o JRM Kršitve drugih predpisov* Skupaj 

Enota 2007 2008 
porast/ 
upad 
(v %) 

2007 2008 
porast/
upad 
(v %) 

2007 2008 
porast/ 
upad 
(v %) 

PP Cerknica 169 155 -8,3 142 69 -51,4 311 224 -28,0
PP Postojna 264 259 -1,9 108 161 49,1 372 420 12,9
PP Ilirska Bistrica 183 132 -27,9 298 217 -27,2 481 349 -27,4
PPP Postojna 11 25 … 16 23 … 27 48 77,8
PMP Jelšane 1 5 … 491 524 6,7 492 529 7,5
PMP Starod 2 7 … 295 682 131,2 297 689 132,0
Skupaj 630 583 -7,5 1.350 1.676 24,1 1.980 2.259 14,1

  
Statistična enota: vse kršitve predpisov o javnem redu, razen cestnoprometnih predpisov, storjene v navedenem obdobju. 
Podatki so prikazani po policijskih enotah, ki so obravnavale kršitve.  
 
* Kršitve drugih predpisov o javnem redu: kršitve zakona o eksplozivih, zakona o javnih zbiranjih, zakona o osebnem imenu, 
zakona o osebni izkaznici, zakona o omejevanju porabe alkohola, zakona o prijavi prebivališča, zakona o zasebnem varovanju, 
zakona o zaščiti živali idr. 
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* Prikazane so kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM) in zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-
1), ki je začel veljati 21. 7. 2006. 
** Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
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Struktura kršiteljev predpisov o javnem redu 
 

  2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

moški  1.253 1.360 8,5 

ženski  182 317 74,2 

Spol  

neznano*  433 449 3,7 

14 do 17 let  117 48 -59,0 

18 do 24 let  404 349 -13,6 

25 do 34 let  427 469 9,8 

35 do 44 let  224 302 34,8 

45 do 54 let  158 277 75,3 

55 do 64 let  74 156 110,8 

65 let in več 30 75 150,0 

Starost  

neznano*  434 450 3,7 

slovensko  631 545 -13,6 

tuje  800 1.132 41,5 

Državljanstvo 

neznano*  437 449 2,7 

Pravne osebe                 8 4 … 
 

Statistična enota: vsi kršitelji predpisov o javnem redu, razen cestnoprometnih predpisov, obravnavani v navedenem obdobju.  
 
* Neznano: ni podatkov o spolu, starosti ali državljanstvu kršiteljev, ki so bili opozorjeni, ker zakon o prekrških od 1. 1. 2005 
ne dovoljuje več evidentiranja osebnih podatkov o opozorjenih osebah. 

 
 

Kršitve zakonov o javnem redu in miru 
 

Kršitve  2007 2008 
Izzivanje ali spodbujanje k pretepu (6/1 ZJRM-1) 92 80 
Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje (7/1 ZJRM-1) 171 138 
Nedostojno vedenje do uradne osebe (7/2 ZJRM-1) 68 81 
Nasilje v družini (6/4 ZJRM-1 v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 ZJRM-1)  74 93 
Motenje nočnega miru s hrupom (8/1 ZJRM-1) 19 15 
Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati (8/2 ZJRM-1) 24 12 
Neupoštevanje odredbe uradne osebe (22/1 ZJRM-1) 14 17 
Prenočevanje na javnih krajih (10 ZJRM-1) 5 13 
Druge kršitve (ZJRM in ZJRM-1) 163 134 
Skupaj 630 583 

 
 

Kraj kršitev zakonov o javnem redu in miru 
 

Kraj  2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Cesta, ulica, trg 201 175 -12,9 
Stanovanje 97 126 29,9 
Gostinski objekt 84 68 -19,0 
Javni shod, prireditev 20 16 … 
Drugi kraji 228 198 -13,2 
Skupaj 630 583 -7,5 
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Kršitve drugih predpisov o javnem redu 
 

Predpisi 2007 2008 Porast/upad
(v %) 

Zakon o tujcih 480 1.048 118,3
Zakon o nadzoru državne meje 297 113 -62,0
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 223 159 -28,7
Zakon o osebni izkaznici 19 26 …
Zakon o prijavi prebivališča 35 48 37,1
Zakon o zaščiti živali 31 19 -38,7
Zakon o orožju 143 184 28,7
Zakon o javnih zbiranjih 37 27 -27,0
Zakon o omejevanju porabe alkohola 25 14 …
Zakon o zasebnem varovanju 1 - …
Zakon o osebnem imenu 2 3 …
Drugi predpisi 57 35 -38,6
Skupaj 1.350 1.676 24,1

 
 

Zaseženo in najdeno orožje 
 

Zaseženo orožje* Najdeno orožje Vrsta orožja  2007 2008 2007 2008 
Plinsko orožje kos 10 12 1 1 
Hladno orožje kos 142 161 1 - 
Lovsko orožje kos 2 7 - - 
Zračno orožje kos - - - - 
Pištola kos 4 4 - - 
Puška kos - 2 - - 
Drugo orožje  kos - - - - 
Del orožja kos 2 7 - - 
Bomba kos - 5 5 2 
Ostro strelivo kos 250 978 - - 
Lovsko strelivo kos 178 280 - - 
Plinsko strelivo kos 41 36 - - 
Manevrski naboji kos 6 3 - - 
Eksploziv g 2.082 - - - 
Vžigalnik kos 1 - - - 
Vžigalna vrvica m - - - - 
Minsko-eksplozivno sredstvo  kos 1 - 5 - 

  
*Število zaseženih kosov orožja zaradi kaznivih dejanj ali prekrška. 

 
 

Kršitve javnega reda in postopki policije po zakonu o prekrških 
 

Kršitve 
zakonov o 

javnem redu 
in miru* 

Kršitve 
zakona o 

tujcih 

Kršitve 
zakona o 
nadzoru 

državne meje

Kršitve 
drugih 

predpisov o 
javnem redu* 

Skupaj 

Postopki 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
porast 
/upad 
(v %) 

Opozorilo 93 59 22 248 279 83 81 64 475 454 -4,4
Plačilni nalog 162 206 221 664 13 20 74 84 470 974 107,2
Posebni plačilni nalog 221 207 167 111 3 3 9 7 400 333 -16,8
Odločba v hitrem postopku 64 50 1 5 - - 385 355 450 410 -8,9
Obdolžilni predlog 90 61 69 20 2 2 24 5 185 88 -52,4
Predlog drugemu prekrš. organu - - - - - - 68 49 68 49 -27,9

 
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
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Kršitve zakonodaje in vložena pravna sredstva v hitrem postopku in podani predlogi za uklonilni zapor 
po zakonu o prekrških  

 
Kršitve 

zakonov o 
javnem redu 

in miru 

Kršitve 
zakona o 

tujcih 

Kršitve 
zakona o 
nadzoru 

državne meje

Kršitve 
drugih 

predpisov o 
javnem redu* 

Skupaj 
Pravno sredstvo in predlog za 
uklonilni zapor 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
porast 
/upad 
(v %) 

Zahteva za sodno varstvo zaradi 
izdanega plačilnega naloga 31 30 1 5 3 4 12 14 47 53 12,8

Zahteva za sodno varstvo zaradi 
odločbe v hitrem postopku 27 17 - - - - 9 10 36 27 -25,0

Ugovor zaradi izdanega 
posebnega plačilnega naloga 83 58 1 5 - 1 4 5 88 69 -21,6

Predlog za uklonilni zapor 25 5 3 - - - 37 36 65 41 -36,9
 
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 

 
 

Ukrepi policistov zaradi prekrškov 
 

Vrsta ukrepa 2007 2008 
Pridržane osebe  
  pridržanje do 48 ur (43/2 čl. ZPol) 246 152 
  pridržanje s privedbo (110/2 čl. ZP-1) 1 2 
  pridržanje do streznitve (109/2 čl. ZP-1) 51 52 
  pridržanje zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali   
  odklonitve strokovnega pregleda  (238. b. čl.    
  ZVCP-1E) 

- 150 

  privedba na sodišče 7 5 
Opravljene preiskave  
  hišne - - 
  osebne 2 - 
Privedbe z odredbo  
  na sodišče 86 53 
  inšpekcijskim službam - - 
  upravnemu organu - 2 
  drugim upravičencem 1 2 
Drugo  
  neuspešne hišne preiskave 1 1 
  intervencije 910 918 
  prepoved približevanja dol. kraju oz. osebi 10 8 

 
 

Nesreče in drugi dogodki 
 

 2007 2008 
Gorske nesreče - 2 
Nesreče na smučiščih* - 1 
Nesreče v zračnem prostoru - 1 
Nesreče in izredni dogodki v železniškem prometu 5 3 
Samomori   9 3 
Poskusi samomora  4 4 
Požari 115 43 
Delovne nesreče 13 14 
Iskanje pogrešanih oseb 1 1 

 
*V skladu z določili zakona o varnosti za smučiščih je upravljavec smučišča dolžan 
obveščati policijo samo o dogodkih, v katerih so  udeleženci hudo telesno poškodovani ali 
mrtvi. V število so vštete tudi nesreče na smučiščih z lahkimi telesnimi poškodbami, o 
katerih je bila policija obveščena. 
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Pomoč policije drugim upravičencem 
  

Upravičenci 2007 2008 
Zdravstvene ustanove 10 8
Sodišča  1 -
Centri za socialno delo 1 -
Drugi upravičenci 2 -
Skupaj 14 8

 
 
 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
 

Kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa 
  

Št. kršitev Predpisi 2007 2008 
Porast/upad 

(v%) 
Zakon o varnosti cestnega prometa 11.351 10.479 -7,7 
Zakon o del. času in obveznih počitkih ter o 
zapisovalni opremi v cestnih prevozih 126 102 -19,0 

Zakon o prevozih v cestnem prometu 5 - … 
Zakon o prevozu nevarnega blaga 24 18 -25,0 
Zakon o javnih cestah 1 53 … 
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu 3 3 0,0 
Skupaj 11.510 10.655 -7,4 

 
 
 

Kršitve prometne zakonodaje in postopki policije po zakonu o prekrških 
 

Št. kršitev Postopek 2007 2008 
Opozorilo 2.376 1.283 
Plačilni nalog 7.716 8.160 
Posebni plačilni nalog* 192 221 
Izdaja odločbe v hitrem postopku 179 296 
Obdolžilni predlog 1.047 693 

 
 
 

Kršitve zakonodaje in vložena pravna sredstva v hitrem postopku in podani predlogi za uklonilni zapor 
po zakonu o prekrških 

 

Pravno sredstvo in predlog za uklonilni zapor 2007 2008 Porast/upa
d (v %) 

 Zahteva za sodno varstvo zaradi izdanega plačilnega naloga    320 362 13,1
 Zahteva za sodno varstvo zaradi odločbe v hitrem postopku 77 88 14,3
 Ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga* 20 29 …
 Predlog za uklonilni zapor 59 48 -18,6
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Najpogostejši ukrepi policistov pri nadzoru cestnega prometa 
  

Vrsta ukrepa 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Št. odrejenih alkotestov 6.557 5.588 -14,8
pozitiven 638 489 -23,4
negativen 5.853 5.068 -13,4
odklonjen 65 28 -56,9

Št. odrejenih strokovnih pregledov zaradi alkohola 80 62 -22,5
pozitiven 29 25 -13,8
negativen 24 14 …
odklonjen 23 15 …

Št. odrejenih strokovnih pregledov zaradi prepovedanih drog 101 65 -35,6
pozitiven 19 26 …
negativen 23 17 …
odklonjen 56 16 -71,4

Št. pridržanj  13 159 1.123,1
po ZVCP-1E - 150 …
po ZP-1 19 9 …

Št. začasnih odvzemov vozniških dovoljenj 605 449 -25,8
Št. zasegov  motornih vozil 1 8 …

po ZVCP-1E - 3 …
po ZP-1 1 5 …

Št. privedb na oddelke za prekrške na okrajnih sodiščih 26 18 …
 
 
 

Prometne nesreče in posledice 
 

Prometne nesreče Posledice 

Leto vse 
nesreče 

nesreče s 
smrtnim 
izidom 

nesreče s 
telesnimi 
poškod. 

nesreče z 
mater. 
škodo 

mrtvi 
hudo 

telesno 
poškod. 

lahko 
telesno 
poškod. 

2004 786 10 236 540 10 36 308
2005 606 12 235 395 13 41 284
2006 652 8 236 408 9 40 283
2007 627 12 246 369 15 30 327
2008 477 4 172 301 4 28 211
Porast/upad 
2007/ 2008 (v %) -23,9 … -30,1 -18,4 … -6,7 -35,5

 
 
 

Prometne nesreče in posledice na območju policijskih enot 
  

Prometne nesreče Posledice 

Območje Leto vse 
nesreče 

nesreče s 
smrtnim 
izidom 

nesreče s 
telesnimi 
poškod. 

nesreče z 
mater. 
škodo 

mrtvi 
hudo 

telesno 
poškod. 

lahko 
telesno 
poškod. 

2007 136 4 54 78 6 11 78PP Cerknica 2008 106 1 40 65 1 7 49
2007 297 4 125 168 4 15 159PP Ilirska 

Bistrica 2008 244 2 81 161 2 13 105
2007 194 4 67 123 5 4 90PP Postojna  2008 127 1 51 75 1 8 57
2007 627 12 246 369 15 30 327
2008 477 4 172 301 4 28 211Skupaj porast/upad 
(v %) -23,9 … -30,1 -18,4 … -6,7 -35,5
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Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč in povprečna stopnja alkoholiziranosti 
 

Vsi povzročitelji Alkoholizirani 
povzročitelji Delež (v %) Povprečna stopnja 

alkohola (g/kg)* Nesreče 
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Smrtne 12 4 5 - 41,7 … 1,35 -
S telesno poškodbo 236 169 35 38 14,8 22,5 1,44 1,37
Z materialno škodo 372 282 30 16 8,1 5,7 1,41 1,91
Skupaj 620 455 70 54 11,3 11,9 1,42 1,53

 
 
 

Posledice prometnih nesreč glede na vzrok 
 

Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani 

Lahko telesno 
poškodovani Vzrok 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Neprilagojena hitrost 5 2 12 15 145 66
Nepravilna stran/smer 5 1 10 6 45 54
Neupoštevanje prednosti 1 1 4 3 40 26
Nepravilno prehitevanje 2 - 2 1 23 6
Nepravilni premiki z vozilom - - - - 9 3
Neustrezna varnostna razdalja - - - - 32 25
Nepravilno ravnanje pešcev  - - 1 - 5 2

 
 
 

NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 
 

Potniki po vrstah mejnih prehodov 
 

Št. potnikov Vrsta meje 2007 2008 
Porast/upad 

(v %) 
Kopenska 9.636.859 8.557.599 - 11,2 
Zračna - - - 
Morska - - - 
Skupaj 9.636.859 8.557.599 - 11,2 

 
 
 

Državljanstvo tujcev, zavrnjenih na mejnih prehodih 
 

Državljanstvo 2007 2008 
Albanija 25 12
Bosna in Hercegovina 86 86
Črna Gora 9 9
Ekvador - 4
Hrvaška 661 609
Kosovo - 9
Makedonija 19 29
Ruska federacija 19 33
Srbija 55 47
Ukrajina 5 7
Druge države 41 32
Skupaj  920 877
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Zlorabe dokumentov na mejnih prehodih 
  

 2007 2008 Porast/upad  
(v %) 

Št. ponarejenih in prenarejenih potnih listov 7 17 …
Št. ponarejenih in prenarejenih osebnih izkaznic 8 12 ...
Št. ponarejenih in prenarejenih vizumov 2 - …
Št. ponarejenih in prenarejenih bivalnih in delovnih dovoljenj 18 13 …
Št. ponarejenih in prenarejenih  vozniških dovoljenj 17 19 …
Št. ponarejenih in prenarejenih žigov mejne kontrole   42 30 - 28,6
Št. ponarejenih in prenarejenih prometnih dovoljenj 2 4 …
Št. ponarejenih in prenarejenih ostalih listin  10 2 …
Št. primerov uporabe tujih potnih listinin 9 4 …
Skupaj 115 101 - 12,2

 
 

 
Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi zlorab listin na mejnih prehodih 

 
Državljanstvo 2007 2008 
Albanija - 3 
Avstrija - 2 
Bosna in Hercegovina 8 2 
Črna gora - 2 
Hrvaška 29 25 
Italija 2 5 
Kosovo - 10 
Moldavija - 3 
Srbija 19 10 
Združeno kraljestvo (V. Britanija) 1 3 
Druge države 14 15 
Skupaj 73 80 
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Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenih prehodov čez državno mejo 
 

Državljanstvo 2007 2008 
Albanija 97 5 
Bosna in Hercegovina 23 27 
Črna Gora 8 5 
Francija - 9 
Hrvaška 8 32 
Italija 1 5 
Kosovo - 21 
Makedonija 20 11 
Romunija - 4 
Srbija 114 42 
Druge države 38 16 
Skupaj 309 177 
  

 
 

Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenega prebivanja 
 

Državljanstvo  2007 2008 
Albanija - 1 
Bosna in Hercegovina 6 21 
Čile - 1 
Črna Gora 1 1 
Hrvaška - 48 
Kosovo - 2 
Makedonija - 2 
Ruska federacija - 3 
Srbija 3 14 
Ukrajina - 5 
Druge države 1 4 
Skupaj 11 102 

 
 

Osebe, vrnjene oziroma sprejete na podlagi mednarodnih sporazumov 
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Osebe, vrnjene oziroma sprejete na podlagi mednarodnih sporazumov, glede na državno mejo  

 
Osebe, ki so jih tuji varnostni 

organi vrnili slovenskim 
policistom 

Osebe, ki so jih slovenski policisti 
vrnili tujim varnostnim organom Država 

2007 2008 2007 2008 
Italija - - 1 27
Avstrija - - - 1
Hrvaška 2 1 200 108
Madžarska - - - 1
Letališče - - - -
Skupaj 2 1 201 137

 
 
 

V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO 
 

Preventivne dejavnosti 
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OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 
 

Interventni klici na številko 113 
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Interventni klici na številko 113 po policijskih upravah 
  

Vsi klici Interventni klici Enota 
2007 2008 2007 2008 

PU Postojna 21.222 20.902 6.846 7.095 
Delež klicev (v %) 100,0 100,0 32,2 33,9 

 
*Opomba: Podatki za »vse klice« veljavo samo za območje PU skupaj. 

 
 
 

Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj po policijskih upravah  
  

Vsi interventni klici (mm:ss) Nujni interventni klici (mm:ss) Enota 2007 2008 2007 2008 
PP Postojna 17:34 16:28 10:38 10:19 
PP Ilirska Bistrica 15:07 15:05 07:32 10:02 
PP Cerknica 16:54 17:04 10:18 10:03 
PPP Postojna 12:41 12:48 09:22 13:17 
PU Postojna 12:41 12:48 09:22 13:17 

 
 

 
Tiralice, razpisi iskanj in razglasi   

 
 2007 2008 
Tiralice  16 3 

iskanje s strani sodišč zaradi izmikanja postopku 8 2 
pred nastopom kazni 8 1 
pobegi iz zaporov - - 
pobegi gojencev  - - 
mednarodne tiralice*  2 3 

Razpisi iskanj 72 50 
iskanje zaradi kaznivih dejanj 8 18 
pobegi mladoletnikov iz VZ Planina 58 30 
pobegi otrok in mladoletnikov od doma 1 - 
pogrešane odrasle osebe 5 2 

Razglasi - - 
Skupaj  88 53 

 
 
 

FORENZIČNA IN KRIMINALISTIČNOTEHNIČNA DEJAVNOST 
 

Preiskave in strokovna mnenja  
 

Preiskave in strokovna mnenja 
Laboratorij 

2007 2008 
Porast/upad 

(v %) 
Fizikalni 4 3 … 
Kemijski 12 21 … 
Biološki 8 15 … 
Za pisave in dokumente 2 3 … 
Daktiloskopski 2 1 … 
Skupaj 28 43 54 
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Najpogostejše preiskave sledi 
 

Preiskave Vrsta sledi 
2007 2008 

Porast/ upad 
(v %) 

Sledi obuval 568 576 1,4 
Papilarne črte 66 111 68,2 
Prepovedane droge 245 183 -25,3 
Požari, eksplozije 14 4 … 
Onesnaženje vode - - … 
Barve, laki 15 3 … 
Sumljivi dokumenti 2 3 … 
Rokopis 2 2 0,0 
Denar 1 2 … 
Strelno orožje 2 1 … 
Orodje 36 20 -44,4 
Žarnice, kolesa 2 - … 
Zemlja, steklo 18 27 … 
Ključavnice 8 6 … 
Biološke sledi 104 142 36,5 
Tekstilna vlakna 28 56 100,0 

 
 

 
NADZORNA DEJAVNOST 

 
 

Splošni, strokovni in ponovni nadzori nad delom policijskih enot  
 

Nadzori delavcev 
GPU nad delom 

NOE GPU 

Nadzori delavcev GPU  
nad delom PU   

Nadzori delavcev PU  
nad delom NOE PU   

Nadzori delavcev PU  
nad delom PP NOE 

GPU 
strokovni ponovni 

PU 

splošni strokovni ponovni strokovni ponovni splošni strokovni ponovni 
UIT - - PO - 2 - - - - 16 4 
Skupaj - - Skupaj - 2 - - - - 16 4 

 
 

 
SPREMLJANJE IZVAJANJA POLICIJSKIH POOBLASTIL IN OGROŽANJA POLICISTOV 

 
 

Osebe, katerih identiteto je ugotavljala policija 
 

Zakonska podlaga 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Zakon o policiji (35. čl.) 595 512 -13,9 
Zakon o nadzoru državne meje (35. čl.) 198 53 -73,2 

  
 

Osebe, privedene na sodišče zaradi postopka o kaznivem dejanju ali prekršku 
  

 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Osumljenci kaznivih dejanj (157/1 ZKP) 2 - … 
Storilci prekrškov (110/1 ZP-1) 33 23 -30,3 
Skupaj 35 23 -34,3 
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Osebe, pridržane po zakonu o policiji, zakonu o prekrških in zakonu o kazenskem postopku 
 

Čas pridržanja 2007 2008 Porast/upad 
 (v %) 

do 48 ur (43/2 ZPol) 246 152 -38,2 
do 12 ur (110/2 ZP-1) 1 2 … 
do 12 ur (109/2 ZP-1)  51 52 2,0 
od 6 do 12 ur (ZVCP-1E) - 150 … 
do 6 ur (157/2 čl. ZKP)  87 102 17,2 
do 48 ur (157/2 čl. ZKP)  45 42 -6,7 
Skupaj  430 500 16,3 

  
 
 

Uporaba prisilnih sredstev 
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Statistična enota: primeri v navedenem obdobju, v katerih so policisti pri opravljanju nalog uporabili prisilna sredstva za 
neposredno delovanje na ljudi in opozorilni strel, uporabljena prisilna sredstva in izstreljeni opozorilni streli ter kršitelji, zoper 
katere so jih uporabili. 

 
 

Uporaba prisilnih sredstev in opozorilnega strela 
 

Vrsta prisilnega sredstva 2007 2008 
Sredstva za vklepanje in vezanje 84 84 
Plinski razpršilec - 1 
Fizična sila 56 79 
Palica 2 1 
Službeni pes 3 1 
Sred. za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev 3 - 
Strelno orožje - - 
Opozorilni strel 1 - 
Skupaj 149 166 

  

 
Posledice uporabe prisilnih sredstev pri policistih in kršiteljih 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vidni zunanji znaki -  praska, odrgnina ali druga manjša površinska poškodba, ki je nastala zaradi uporabe prisilnega sredstva. 

Policisti Kršitelji 

  2007 2008
Porast/upad 

(v %) 2007 2008
Porast/upad  

(v %) 
Vidni zunanji znaki  - - … 5 6 … 
Lahka telesna poškodba  2 1 … - 1 … 
Skupaj  2 1 … 5 7 … 
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Policisti -  uniformirani ali neuniformirani delavci policije, ki opravljajo naloge policije in imajo pravico in dolžnost izvrševati 
policijska pooblastila (1. odst. 66. čl. zakona o policiji).  
Kršitelji -  osebe, zoper katere so policisti uporabili prisilna sredstva. 

 
 

Kazniva dejanja napadov na policiste 
 

 2007 2008 Porast/upad 
 (v %) 

Kazniva dejanja 6 4 … 
Napadeni policisti 11 6 … 

 
 
 

REŠEVANJE PRITOŽB 
 

Pritožbe zoper policiste 
 

 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Sprejete pritožbe 26 19 …
nerešene pritožbe 4 1 …
rešene pritožbe 22 18 …

Pritožbe, obravnavane pri vodji organizacijske enote 16 9 …
uspešno zaključen postopek 14 8 …
neuspešno zaključen postopek 2 1 …
delež neuspešno zaključenih (v %) 12,5 11,1 …
ravnanje, skladno s predpisi 10 7 …
ravnanje, neskladno s predpisi 5 - …
delež ravnanj, neskladnih s predpisi (v %) 33,3 - …
ni ocene 1 2 …

Zavržene pritožbe 1 - …
Predčasno zaključen postopek 3 6 …
Pritožbe, obravnavane na seji senata 4 4 0,0

neuspešno zaključen postopek pri vodji org. enote 2 1 …
sum storitve kaznivega dejanja 2 3 …
utemeljene 1 - …
neutemeljene 3 3 0,0
delež utemeljenih (v %) 25,0 - …
ni ocene - 1 …

 
 
 

NOTRANJE PREISKAVE 
 

Kazniva dejanja, katerih storitve so bili osumljeni delavci policije 
 

Št.prijavljenih in odkritih kaznivih 
dejanj Št.osumljenih uradnih oseb Enota 

2008 2008 
PP Cerknica  1 1
PP Ilirska Bistrica  1 1
PP Postojna 1 2
Sl. direktorja PU Postojna  1 1
Skupaj  4 5

 
 
 



 32

KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE ZADEVE 
 

Sistemizirana in zasedena delovna mesta po enotah 
  

Sistemizirana delovna mesta Zasedena delovna mesta 

 Uniform. 
Policisti 

Neuniform. 
policisti 

Delavci 
brez 

statusa 
policista 

Skupaj Uniform. 
policisti 

Neuniform. 
policisti 

Delavci 
brez 

statusa 
policista 

Skupaj 

Vodstvo PU  2 - 1 3 1 - 1 2
Služba direktorja PU - 4 2  6 -  4 2 6
SUP PU 15 - 1 16 13 - 1 14
SKP PU -       18 2 20 - 13 2 15
SOP PU - 6 19 25 - 5 17 22
OKC PU  4       16 - 20 3 14 - 17
PPP Postojna 36 - 4 40 20 - 4 24
PMP Jelšane 82 - 3 85 61 - 3 64
PMP Starod 58 - 1 59 45 - 1 46
PP Cerknica 31 - 4 35 19 - 4 23
SMK PP Cerknica 15 - - 15 14 - - 14
SVDM PP Cerknica 18 - - 18 13 - - 13
PP Postojna 34 - 4 38 24 - 4 28
PP Ilirska Bistrica 46 - 5 51 36 - 5 41
SMK PP Il. Bistrica 16 - - 16 16 - - 16
SVDM PP Il. Bistrica 95 - - 95 79 - - 79
Skupaj PU Postojna 452 44 46 542 344 36 44 424
 
 

 
ODNOSI Z JAVNOSTMI 

  
Delo na področju odnosov z javnostmi  

 
 2007 2008 Porast/upad 

(v %) 
Tiskovne konference, kratki sestanki (brifingi), fototermini 11 10 … 
Sporočila, obvestila, informacije za javnost 503 510 1,4 
Pisni in ustni odgovori na vprašanja novinarjev 209 315 50,7 
Pisni in ustni odgovori na vprašanja državljanov 9 8 … 
Demantiji na prispevke v medijih 1 - … 

 
  

 


