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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE I. POLLETJU 2008 NA OBMOČJU                       
PU POSTOJNA 

 
 
Ocenjujemo, da je bila policija v I. polletju 2008 na področju kriminalitete relativno uspešna. 
Ne glede na statistično zaznan padec števila obravnavanih kaznivih dejanj za 4% in za slabih 
5% slabši skupni preiskanosti, ocenjujemo, da ohranjamo visoko raven varnosti občanov 
pred kriminalom. Značilnost obravnavanega obdobja je, da v množici kaznivih dejanj ni 
porasta hudih in nasilnih kaznivih dejanj. V porastu so predvsem vlomi v osebne avtomobile 
in na gradbišča. V večini primerov gre pri teh kaznivih dejanjih za posamezne primere, ki se 
med seboj ne povezujejo, kar otežuje preiskavo. Statistično beležimo tudi nižjo skupno 
materialno škodo povzročeno z kaznivimi dejanji,  kar kaže na velik delež t.i. »bagatelne 
kriminalitete«. Statistično nekoliko slabšo preiskanost v prvem polletju letošnjega leta gre 
pripisati opisanemu dejstvu in predvsem načinu evidentiranja predlagalnih deliktov. 
 
Zelo uspešni smo bili na področju preprečevanja ilegalnih migracij, saj je bila v sodelovanju s 
PU Novo mesto, Maribor, Krško, Ljubljana in varnostnimi organi Hrvaške in Italije v tem 
obdobju razkrita kriminalna združba, ki se je ukvarjala s sprovajanjem ilegalnih prebežnikov 
preko našega območja. 
 
Stanje na področju splošnih policijskih nalog je v prvem polletju letošnjega leta ugodno. 
Beležimo več ugotovljenih kršitev s tega področja, predvsem na račun doslednega reagiranja 
na ugotovljene kršitve. Podobno stanje je tudi na področju nasilja v družini, kjer enote 
dosledno izvajajo ukrepe tudi ob najmanjših zaznanih kršitvah. Samih prepovedi 
približevanja je izrečenih manj kot v lanskem enakem obdobju, kar kaže na zmanjšanje 
problematike, obenem pa na povečanje intenzitete dela oz. izvajanje ničelne tolerance ob 
tovrstnih kršitvah. 
 
Varnost udeležencev v cestnem prometu se je v tem obdobju  izboljšala, saj je bilo na našem 
območju obravnavanih manj prometnih nesreč v katerih je bilo manj  telesno poškodovanih 
oseb. V treh prometnih nesrečah s smrtnim izidom je umrla ena oseba več kot lansko leto 
(skupaj so letos umrle 3 osebe). Ugotovljenih kršitev cestno-prometnih predpisov je bilo 
praktično enako kot lansko leto.  
 
Čez mejne prehode je v tem času potovalo nekaj manj potnikov kot v enakem obdobju 
lanskega leta. Pri tem je bilo odkritih več kosov orožja in več ukradenih vozil kot v prvem 
polletju 2007 ter približno enako število oseb, ki so zlorabljale razne dokumente. Manj pa je 
bilo odkritih oseb, ki so posedovale nedovoljeno drogo in druge opojne substance. Prav tako 
je bilo v tem obdobju obravnavanih manj oseb, ki so ilegalno prestopile državno mejo, kot v 
enakem obdobju lanskega leta, tudi zaradi uspešnega in učinkovitega dela policije na 
področju odkrivanja organizatorjev ilegalnih prehodov državne meje. 
 
Delo PU Postojna v prvem polletju 2008 so zaznamovale aktivnosti policije v zvezi 
predsedovanja R Slovenije Svetu EU. Naše aktivnosti so bile intenzivne zlasti ob obiskih 
varovanih oseb na območju PU Postojna, kontinuirano pa smo zagotavljali kadrovsko pomoč 
Uradu za varnost in zaščito ter drugim policijskim upravam ob izvajanjih varovanj na njihovih 
območjih. 
 
Na podlagi doseženih delovnih rezultatov, stanja na posameznih področjih dela ter pregleda 
realizacije zastavljenih nalog ocenjujemo, da smo na PU Postojna v prvem polletju 2008 
realizirali vse ključne načrtovane naloge in dosegli dobre rezultate pri opravljanju poslanstva 
policije na našem območju.   
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2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 

 

2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 
 
 
2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 
 
 
Obravnavali smo 746 (782)1 kaznivih dejanj, od tega 728 (746) splošne kriminalitete in 18 
(36) gospodarske kriminalitete.  
 
Od celotnega števila obravnavanih kaznivih dejanj je bilo podanih 672 (673) kazenskih 
ovadb, 95 (118) poročil v dopolnitev kazenskih ovadb in 109 (118) poročil o dejanjih brez 
pravne podlage za pregon. 
  
Kazensko smo ovadili 256 (289) osumljencev, od tega 12 (34) mladoletnikov. Skupna 
materialna škoda, nastala s kaznivimi dejanji znaša  382.620,00 (3.182.310,00) evrov. 
 
Policijske enote so obravnavale naslednje število kaznivih dejanj: 
 
• Policijska postaja Postojna (PP)    395 (444)   
• Policijska postaja Il. Bistrica (PP)   106   (92)   
• Policijska postaja  Cerknica (PP)    163 (157)   
• Postaja mejne policije Jelšane (PMP)     23   (23)   
• Postaja mejne policije Starod (PMP)       8   (15)   
• Sektor kriminalistične policije PU Postojna (SKP)  50   (51)  
• Postaja prometne policije Postojna (PPP)                  1    (0)  
 
Obravnavali smo 728 (746) kaznivih dejanj splošne kriminalitete, preiskanost znaša 39,15% 
(43,03%). Z lastno dejavnostjo smo odkrili 124 (135) k kaznivih dejanj. 
 
Najslabšo preiskanost beležimo pri kaznivih dejanj tatvin, ki znaša 15,3%  (19,1%), velikih 
tatvin  9,4% (15,1%) in poškodovanje tuje stvari 22,9% (21%).  
 
Na področja krvnih deliktov oziroma kaznivih dejanj zoper življenje in telo hujših primerov ne 
beležimo. Skupaj je bilo obravnavanih 20 (32) kaznivih dejanj, njihova preiskanost znaša 
90% (96,9 %). Najpogostejša so kazniva dejanja lahke telesne poškodbe, obravnavali smo 
jih 18 (28). Obravnavano je bilo tudi eno kaznivo dejanje s področja spolne nedotakljivosti in 
sicer kaznivo dejanje posilstva, ki je bilo uspešno preiskano. 
 
Obravnavali smo 502 kaznivih dejanj (509) zoper premoženje, preiskanost znaša 24,1 % 
(24,6 %). Največji delež premoženjskih kaznivih dejanj predstavljajo kazniva dejanja tatvine, 
obravnavanih jih je bilo 196 (262), sledijo kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari s 118 
(124) kaznivimi dejanji in velike tatvine s 117 (73) obravnavanimi kaznivimi dejanji. Zaznati je 
torej le občuten porast števila vlomov, katerih preiskanost je tudi najnižja.  
 
V začetku leta smo se srečevali s tatvinami osebnih vozil znamke VW. Storilci so bili v 
sodelovanju policistov PU Koper in PU Ljubljana prijeti in izročeni sodišču. Obravnavali smo 
vlome v cerkvene objekte z odtujitvami denarja. Pri delu smo se pogosto srečevali z vlomi v 
gradbene objekte (odvzeto razno orodje in stroji) in gostinske in druge poslovne objekte na 

                                                 
1 Podatki v oklepajih - I.polletje 2007 
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območju Pivke. Storilci so v več obravnavanih primerih odtujili večje količine barvnih in drugih 
odpadnih kovin. Na turistično zanimivih krajih (Planina, Cerkniško jezero, Rakov Škocjan) in 
v centru Postojne je bilo več vlomov v osebna vozila iz katerih je bil odvzet denar, dokumenti 
in tehnični predmeti.  
 
Obravnavali smo 18 (48) kaznivih dejanj, katerih osumljenci so bili v času storitve kaznivega 
dejanja mladoletni. 
 
Na podlagi zbranih podatkov ugotavljamo, da na našem območju ni velikih preprodajalcev 
prepovedanih drog, so pa manjši, ki se večinoma povezujejo z preprodajalci iz Ljubljane in 
pri njih redno nabavljajo manjše količine ilegalnih drog, ki jih takoj preprodajo svojim 
odjemalcem. V mesecu maju je bila podana kazenska ovadbo zoper kriminalno združbo 
štirih oseb z območja Postojne in Zagreba, ki je poskušala pretihotapiti več kot 8 kilogramov 
mamila kokain iz Venezuele v Slovenijo.  
 
Na področju prometa z orožjem smo obravnavali kriminalno združbo preprodajalcev orožja z 
območja Pivke in Dolenjske in pri tem zasegla tri vojaške avtomatske puške, pet pištol, 
puško in večjo količino nabojev. Ovadenih je bilo devet oseb za sedem kaznivih dejanj 
nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksploziva. 
 
Problematiko ponarejenega denarja v večini primerov predstavljajo zaseženi ponarejeni 
evrski kovanci, s katerimi so neznanci plačevali cestnino na avtomobilski cesti, kar se odkrije 
šele ob štetju izkupička in posamezni ponaredki evrskih bankovcev manjših vrednosti, 
unovčeni po trgovinah in gostinskih lokalih. Obravnavanih je bilo 51 (38) kaznivih dejanj. 
 
Obravnavali smo 15 (2) kaznivih dejanj prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države.  
Aktivno smo sodelovali s tujimi varnostnimi organi ter PU 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 skupaj 28 oseb za storitev 18 kaznivih dejan 
prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države. Pri tem je bilo prijetih 167 tujcev 
 
Na področju gospodarske kriminalitete je bilo obravnavano 18 (36) kaznivih dejanj, predvsem 
gre za kazniva dejanj poneverbe, kazniva dejanja poslovnih goljufij, in zlorabe uradnega 
položaja ali uradnih pravic. V tem obdobju so bila obravnavana tudi kazniva dejanja 
evidentirana v lanskem letu, katerih obravnava se je prenesla v prvo polletje letošnjega leta. 
 
 
2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja   
 
 
Policisti so obravnavali 1.193 (785)  kršitev predpisov s področja javnega reda ali 52 % več 
kot v enakem obdobju lanskega leta. Kršitev zakonov o varstvu javnega reda in miru je bilo  
294 (255) ali 15,3 % več, kršitev drugih predpisov pa 899 (530) ali 69,6 % več. Med kršitvami 
drugih predpisov o javnem redu je bilo največ kršitev Zakona o tujcih, Zakona o prometu s 
prepovedanimi drogami in Zakona o nadzoru državne meje. Največji porast predstavljajo 
kršitve Zakon o tujcih, zaradi prekoračitev časa dovoljenega prebivanja v Evropski uniji ali 
neveljavnih potnih listin oziroma zahtevanih dokumentov, ki jih je bilo  640 (154) ali 315,6 % 
več in Zakona o orožju 71 (47) ali za 51,1 % več. V upadu so kršitve po Zakonu o nadzoru 
državne meje 49 (169) ali za 71 %, Zakonu o zaščiti živali 9 (16), Zakonu o proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi drogami 50 (71), Zakonu o javnih zbiranjih 9 (18) in Zakonu o 
omejevanju porabe alkohola 9 (15).  
 
Srečevali smo se tudi z obremenitvami okolja s hrupom, ki izvirajo iz dejavnosti in motijo 
ljudi, zato smo pristojne službe obveščali o ugotovitvah. Ob zaznavi kršitev, ki so v 
pristojnosti policije pa smo zoper kršitelje ukrepali. 
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Pri nasilju v družini je bilo obravnavanih  44  (31) ali 41,9 % več kršitev.  Zaradi prekrškov in 
kaznivih dejanj v zvezi nasilja v družini so policisti odredili 5 (7) ukrepov prepoved 
približevanja določenemu kraju ali osebi.  
 
Pri postopkih po zakonu o prekrških je pomembno znižanje podanih obdolžilnih predlogov  
za 42 % iz  50 na 29 in podanih predlogov za uklonilni zapor  iz 21 na 1. Plačilnih nalogov je 
bilo izdanih 118 (54) ali 118,5 % več,  posebnih plačilnih nalogov pa 96 (93) ali 3,2% več, za  
10 % manj pa je bilo izrečenih opozoril. 
  
Bolj intenzivno angažiranje policije na javnih prireditev je bilo potrebno ob večji prireditvah, ki 
so se odvijale na našem območju (rally Postojnska jama, praznik Radia 94 in NTR, 
pustovanje v Cerknici). 
 
Policisti so opravili 16 (5) poostrenih nadzorov nad zasebno varnostnimi službami, poleg 
tega pa še 3 (5) nadzore pri rednem delu. Varnostniki so v 17 (3)  primerih izvajali ukrep  
zadržanja do prihoda policistov. V mesecu maju je bil opravljen delovni posvet s predstavniki 
zasebno varnostnih služb. Ocenjujemo, de je posvet pozitivno vplival na dobro sodelovanje 
med zasebno varnostnimi subjekti in policijo. 
 
Skladno s predpisi so policijske enote v 1 (8) primeru 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 pa kadar so pričakovale njihovo upiranje. V letošnjem letu je bila 1 asistenca nudena 
zdravstvenemu osebju, drugih asistenc policijske enote niso opravljale. Policisti so 
obravnavali tudi nesreče in druge dogodke, ki so prikazani v prilogi. Beležimo upad števila 
požarov iz 70 na 30 primerov, predvsem na račun povečanih kontrol na območju lanskoletnih 
požarišč na območju Podgrada. Obravnavali smo eno letalsko nesrečo v kateri sta dva 
nemška državljana izgubila življenje.  
 
 
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa  
 
 
Splošne značilnosti 
 
Policijske enote so pri kontroli in nadzoru prometa ugotovile 6089 (6143) ali 0,9 % manj 
kršitev kot leta 2007. Pristojnim sodiščem je bilo podanih za 21 % manj obdolžilnih predlogov 
406 (515), s plačilnimi nalogi je bilo izrečenih 4799 (3855) glob in v hitrih postopkih je bilo 
izdanih 140 (68) odločb. Ugotovljeno je bilo 17 % več prekoračitev hitrosti, zaradi  neuporabe 
varnostnih pasov in varnostne čelade, pa  4 % več kršitev. Policisti so odredili za 14% manj 
preizkusov z alkotesti, več strokovnih pregledov zaradi alkohola in manj strokovnih pregledov 
za ugotavljanje vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Upad je pri deležu alkoholiziranih 
povzročiteljev v prometnih nesrečah, vendar je stopnja alkohola v krvi voznikov še vedno 
previsoka glede na zastavljene cilje.  
 
Prometne nesreče 
 
Obravnavanih je bilo za 22 % manj prometnih nesreč kot v preteklem obdobju. Viden je rahel  
upad upoštevajoč zadnjih 5 let. V treh (2) prometnih nesrečah s smrtnim izidom so umrle 3 
(2) osebe. Število prometnih nesreč s  telesnimi poškodbami je v upadu glede na preteklo 
leto za 28%. Hudo telesno poškodovanih je bilo 11 (13) oseb, lahko telesno poškodovane  
pa so bile 103 (150) osebe. Med območji najbolj izstopa, tako po številu, kot tudi posledicah 
območje PP Postojna. Opazen je upad prometnih nesreč na avtocesti ne glede na  
povečanje prometa.  
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Alkohol kot sovzrok je bil prisoten v približno enakem obsegu  kot v preteklem letu, saj je bilo 
vinjenih  28 (39) povzročiteljev od 224 (287), kar znaša 12,5 (13,6) % delež. Povprečna 
stopnja alkohola pri povzročiteljih prometnih nesreč, ki so vozili pod vplivom alkohola, znaša 
1,61 (1,43) g/kg.  
 
Med vzroki za prometne nesreče je na prvem mestu neprilagojena hitrost vožnje, sledi  
nepravilna stran in smer vožnje. Pri slednjem vzroku je bilo tudi največ alkoholiziranih 
povzročiteljev. Največ prometnih nesreč se je pripetilo v naseljih brez uličnega sistema v 
marcu in maju ob petkih in v nedeljo. Po urah izstopa, kot v preteklosti, obdobje med 13. in 
21. uro. 
 
 
2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih  
 
Število potnikov, ki so prestopili državno mejo na mejnih prehodih PU Postojna, se je v 
primerjavi z lanskim prvim polletjem zmanjšalo za 21,5 % in sicer iz 4.442.878 na 3.489.440. 
Razlog statističnega padca potnikov je predvsem v napačnem delovanju števcev štetja vozil 
na mejnih prehodih PU Postojna v letu 2007. 
 
Policisti so obravnavali 640 (154) ali 315 % več kršitev zakona o tujcih in 49 (169) ali 71% 
manj kršitev zakona o nadzoru državne meje. Razlog povečanja kršitev zakona o tujcih je v 
ukinitvi notranjih meja. Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 460 (468) ali 2 % manj tujcev, ki 
niso izpolnjevali zakonskih pogojev za vstop v državo. Policisti so na mejnih prehodih 
obravnavali 30 (33)  oseb, ki so zlorabile 37 (50) listin, od tegaje bilo  največ ponarejanja in 
prenarejanja uradnih žigov mejne kontrole.  
 
Število prijetih oseb, ki so ilegalno prestopile državno mejo, se je v primerjavi z letom 2007 
zmanjšalo iz 121 na 70, oziroma za 52 %. Pri varovanju državne meje so bile uporabljene 
vse oblike policijskega dela, sodelovale so tudi enote vodnikov službenih psov, letalska 
policijska enota in specializirana enota za nadzor državne meje. Pri varovanju meje so 
policisti uporabljali tudi vsa razpoložljiva tehnična sredstva. 
 
V tem obdobju nismo beležili mejnega incidenta, prav tako ne v letu 2007. 
 
Tujim varnostnim  organom smo na podlagi mednarodnega sporazuma o vračanju oseb vrnili 
65 (98) oseb, od tega največ 43 v Hrvaško in 21 v Italijo. Hrvaški mejni organi PU Postojna 
niso vrnili nobene osebe (2). 
 
 
2.1.5 Varovanje določenih oseb in objektov 
 
Izvajali smo koordinacijo, pomoč in sodelovanje policistov policijskih enot  PU Postojna z 
Uradom za varnost in zaščito Generalne policijske uprave pri varovanjih oziroma obiskih 
domačih in tujih 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 v začetku leta 2008 s posebnimi 
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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.  
 
Preventivne dejavnosti na področju kriminalitete in cestnega prometa so bile usmerjene 
predvsem v svetovanje državljanom, izobraževanje otrok in odraslih ter izvajanje 
preventivnih projektov in drugih aktivnosti.  
 
Preventivne naloge na področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih so bile 
usmerjene k čim večji  prisotnosti policistov na sektorjih ob državni meji, ter čim boljšemu 
sodelovanju z ljudmi, ki na tem območju živijo, zaradi preprečevanja nedovoljenega 
prehajanja državne meje in izvajanja nalog varovanja zunanje schengenske meje. Policisti so 
uporabljali metode izvajanje preventivnih projektov in drugih aktivnosti ter neformalno 
druženje in povezovanje. 
 
 
2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost  
 
Na telefonsko številko »113« je bilo sprejetih 10206 (10492) klicev, ali 2,7% več kot v 
enakem obdobju preteklega leta. Interventnih klicev, ki so zahtevali prihod policije na kraj je 
bilo 3353 (3211) ali 4,4 % več.  
  
Na podlagi interventnih klicev je bilo na kraj dogodka napotenih 3123 (3111) 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 4 sekunde (16:24), za nujne interventne dogodke 
10 minut in 3 sekunde (10:01). Povprečni reakcijski časi po policijskih postaj so: PP Postojna 
16:25 (17:27), PP Cerknica 17:29 (15:40) in PP Ilirska Bistrica 14:20 (15:20). Reakcijski čas 
patrulj PPP Postojna znaša 12:28 (12:27). Doseženi reakcijski časi na celotnem območju PU 
ne odstopajo od zastavljenih ciljev (15 minut patrulje in 3 minute OKC).  
 
 
2.2.3 Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost  
 
Oddelek kriminalistične tehnike je opravil 91 (78) ogledov od tega 77 kaznivih dejanj in 14 
dogodkov. Opravljeni so bili ogledi vseh hujših kaznivih dejanj in dogodkov ter ogledi lažjih 
kaznivih dejan zaradi strokovnega zavarovanja in dokumentiranja sledi.  
 
Skupno je bilo na opravljenih 230 (171) ogledov. Na podlagi zavarovanih sledi na ogledih je 
bilo izdelano 18 (18) strokovnih mnenj. 
 
Pregledali in preiskali smo  681 (581) sledi. Najpogostejše so bile sledi obuval - 366 (268). 
Sledijo jim predmeti kot nosilci sledi v 97 primerih in sledi papilarnih linij v 62 primerih. 
Obravnavali smo  52 (86) primerov zasegov prepovedanih drog ter izvedli in dokumentirali 65 
(105) testov.  
Daktiloskopiranih in fotografiranih je bilo 49 (39) osumljencev kaznivih dejan, katerih 
daktiloskopski kartoni so bili vneseni v AFIS sistem.  
 
 
2.2.4  Analitska dejavnost 
 
Analitika je mesečno izdelovala preglede zamikov vnosov v računalniške evidenca za vse 
enote, ki vodstvom služijo kot pripomoček za spremljanje stanja in ažurnosti vnosov zadev 
po posameznih področjih.  
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Analitika je sodelovala tudi na področju nadzorov, področju tajnih podatkov, področju varstva 
pred požari, področju osveževanja in objavljanja podatkov na internetnih in intranetnih 
straneh policije, na področju pomoči za vse uporabnike na PU Postojna pri pridobivanju ali 
tolmačenju podatkov, ter ostalih administrativnih nalogah. 
 
 
2.2.5  Nadzorna dejavnost 
 
Nad delom delavcev policijskih enot je bilo opravljenih 10 nadzorov, en nadzor je bil 
opravljen s strani Generalne policijske uprave nad PU Postojna. Ugotovitve nadzorov so 
potrdile strokovno, profesionalno in korektno opravljanje nalog. Večje pomanjkljivosti pri delu 
nadziranih delavcev niso bile ugotovljene. 
 
Izvedenih je bilo 7 nadzorov nad delom enot, od tega 5 strokovnih in dva ponovna. S strani 
GPU je bil na delom PU Postojna opravljen tudi strokovni nadzor s področja zagotavljanja 
varnosti cestnega prometa. Ob ugotovljenih pomanjkljivostih so nadzorniki predlagali ukrepe in 
roke za odpravo pomanjkljivosti. Pri vseh opravljenih strokovnih nadzorih niso predvideni 
ponovni nadzori. 
 
 
2.2.6  Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov 
 
Policisti so v prvem polletju 2008 zaradi kaznivih dejanj, preprečitve nadaljevanja prekrškov 
ali drugih razlogov pridržali 208 (180) ali za 11,8 % več oseb. Porast je odraz spremembe  
ZVCP-1E, ki je uzakonil  pridržanje alkoholiziranih voznikov.. Prisilna sredstva so policisti 
uporabili v 105 (53) primerih. Zoper kršitelje so večinoma uporabili najmilejši prisilni sredstvi 
– sredstva za vklepanje in vezanje (55) ter fizično silo (49), kar pomeni, da sta bili pri uporabi 
policijskih pooblastil spoštovani načeli postopnosti in sorazmernosti. Pri uporabi prisilnih 
sredstev je bil lažje poškodovan en policist, medtem ko so štirje kršitelji zadobili vidne 
zunanje znake poškodbe,en kršitelj pa je bil lažje telesno poškodovan. 
 
Obravnavali smo eno grožnjo policistu, na policiste je bilo  izvršenih 8 napadov. 
 
 
2.2.7  Reševanje pritožb  
 
Zoper postopke policistov je bilo vloženih 9 pritožb, nerešena ni ostala nobena. Sedem  
pritožb je bilo obravnavanih v postopku pri predstojniku, od tega jih je bilo šest zaključenih 
uspešno, za eno pa je bil postopek zaključen predčasno. Na seji senata sta bili obravnavani  
dve pritožbi, obe sta bili neutemeljeni.  
 
 
2.2.8  Notranje preiskave 
 
Sprejete so bile 3 (6)  prijave suma kaznivih dejanj, katerih storitve so bili osumljeni policisti. 
Vse tri zadeve so bile odstopljene Specializiranemu oddelku 
 
V prvem polletju 2008 v zvezi obravnave pritožbe oz. suma storitve kaznivih dejanj nismo 
uvedli  disciplinskega postopka.   
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2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost  
 
Na področju informacijskega sistema smo posvetili največ pozornosti prilagajanju aplikativne 
podpore dela policije. Na področju telekomunikacij je bilo težišče aktivnosti usmerjeno v 
zamenjavo analognega radijskega sistema z digitalnim radijskim sistemom TETRA. 
 
Na področju zaščite podatkov je bilo delo usmerjeno v implementacijo zakonskih in 
podzakonskih aktov, ki se nanašajo na delo s tajnimi podatki, izvajanje protivirusne zaščite in 
izdelav varnostnih kopij. 
 
 
2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve 
 
PU Postojna ima sistemiziranih 523 delovnih mest, od tega 477 uradniških delovnih mest 
(433 uniformiranih in 44 neuniformiranih policistov)  in 46 strokovno tehničnih delovnih mest. 
Zasedenih delovnih mest je 458, od tega 412 uradniških in vseh 46 strokovno tehničnih, kar  
pomeni 87,60% zasedenost. Sistemizacija delovnih mest se je v primerjavi z prvo polovico  
leta 2007 povečala za  61 delovnih mest.   
 
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 28 javnih uslužbencev, med njimi 17 policistov in 11 strokovno 
tehničnih uslužbenk.  
 
Zaradi nemotenega opravljanja policijskih nalog smo na podlagi 77. člena Zakona o policiji 
na PP  Postojna napotili 2 policista, po enega  v SKP in na PMP Starod. V druge enote izven 
naše PU je bilo začasno napotenih 20 policistov ter ena kriminalistična inšpektorica.  
 
Zaradi nadomeščanja odsotne administratorke smo na novo zaposlili le eno javno 
uslužbenko. V druge policijske uprave je bilo premeščenih 7 policistov medtem ko sta bila k 
nam premeščena le dva. 
 
Delovno razmerje je prenehalo 8 zaposlenim: med njimi štirim zaradi sporazumne odpovedi, 
enemu zaradi izredne odpovedi s strani delodajalca, enega prehoda na MNZ,  enega izteka 
pogodbe za določen čas (kandidat za policista) in ene upokojitve.  
 
 
2.2.11 Izobraževanje izpopolnjevanje in usposabljanje  
 
V prvi polovici leta 2008 se je usposabljanj, ki so bila organizirana v okviru Generalne 
policijske uprave in Policijske akademije udeležilo 39 delavcev. Usposabljanj, ki smo jih 
organizirali in izvedli sami se je udeležilo 712, individualnih oblik usposabljanja se je 
udeležilo 9 delavcev PU Postojna in sicer. 
 
 
2.2.12 Finančno-materialne zadeve 
 
V prvi polovici leta 2008 smo večino aktivnosti na finančno-materialnem področju usmerili v 
smotrno načrtovanje in razporejanje dodeljenih pravic porabe proračunskih sredstev. Za 
opremo in vozila smo skrbeli po načelih dobrega in skrbnega gospodarja. V prvem polletju 
2008 smo prejeli novo motorno kolo. V uporabo sta bili predani dve stanovanji. Objavili smo 
razpis za prosta službena stanovanja ter dodelili eno ležišče v samski sobi. Pomagali smo pri 
izpraznitvi objekta bivše PP Ilirska Bistrica in sodelovali pri predaji objekta. 
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2.2.13 Mednarodno  sodelovanje 
 
Na dvostranski ravni so bila organizirana 3 delovna srečanja s predstavniki PU Primorsko-
goranske iz Reke (RH), ki so se nanašala predvsem na preprečevanje nedovoljenih migracij, 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje čezmejne kriminalitete, izvedbo skupnih mešanih 
patrulj in izvedbo skupnega poostrenega nadzora nad ilegalnimi migracijami. 
 
 
2.2.14 Odnosi z javnostmi  
 
Dnevno smo 25 medijskim hišam ali njihovim dopisništvom oziroma novinarjem posredovali 
pisno obvestilo o pomembnih dogodkih, ki so se zgodili na območju PU Postojna v zadnjih 
24 urah, delavci operativni komunikacijskega centra pa so dnevno ob dogovorjeni uri poročali 
o varnostnih dogodkih na Radio 94 in NTR ter Radio Koper. 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. 
 
V I. polletju 2008 smo opravili 377 (352) različnih aktivnosti ali 7,1 % več, kot v enakem 
obdobju leta poprej, ki so imele namen seznanjanje javnostmi z aktivnostmi policije. 
  
 
2.2.15 Dejavnost specializiranih policijskih enot  
 
PPE PU Postojna je bila I. polletju 2008  sklican 10 – krat. 
 
 
Službeni psi  
 
V enoti vodnikov službenih psov, sta trenutno dva vodnika s svojima psoma ter vodja enote. 
 
 
 
 
Številka: 0101-10/2008/14  (3K4-01)    
 
Datum: 7. 8. 2008 
 
 

      

      

 Po pooblastilu direktorja policijske uprave 

 

 

Danimir REBEC 

VODJA SEKTORJA UNIFORMIRANE POLICIJE
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR II 
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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  785 615 565 782 746 

Preiskana k. d.  430 307 317 354 302 

Delež preiskanih k. d. (v %)  54,8 49,9 56,1 45,3 40,5 

K. d., ki jih je odkrila policija 154 133 109 135 124 

Delež odkritih k. d. (v %)  19,6 21,6 19,3 17,3 16,6 
 
*Podatki so iz evidence ovadenih oseb in kaznivih dejanj. V številu ni zajetih kaznivih dejanj, katerih posledica je bila 
prometna nesreča.  
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Kazniva dejanja po enotah 

 

Kazniva dejanja  Preiskana 
k. d.  

Delež 
preiskanih k. 

d. (v %)  

K. d., ki jih je 
odkrila 
policija 

Delež odkritih 
k. d. (v %)  

Enota 

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

PMP 
JELŠANE  23 23 0 23 23 100,0 100,0 23 23 100,0 100,0

PMP 
STAROD  15 8 -46,7 15 8 100,0 100,0 15 8 100,0 100,0

PP 
CERKNICA  157 163 3,8 68 64 43,3 39,3 23 16 14,6 9,8

PP ILIRSKA 
BISTRICA  92 106 15,2 52 35 56,5 33,0 12 13 13,0 12,3

PP 
POSTOJNA  444 395 -11,0 150 130 33,8 32,9 27 24 6,1 6,1

PPP 
POSTOJNA  - 1 - - - - 0 - - - 0

SKP 
POSTOJNA  51 50 -2,0 46 42 90,2 84,0 35 40 68,6 80,0

SKUPAJ  782 746 -4,6 354 302 45,3 40,5 135 124 17,3 16,6

 
 



 14

Struktura ovadenih oseb 
 

2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

  
št. 

osumljencev 
delež 
(v %)  

št. 
osumljencev 

delež 
(v %)     

skupaj  289 100,0 256 100,0 -11,4

moški  241 83,4 220 85,9 -8,7

Spol  

ženske  48 16,6 36 14,1 -25,0

skupaj  289 100,0 256 100,0 -11,4

14 do 17 let  34 11,8 12 4,7 -64,7

18 do 20 let  27 9,3 17 6,6 -37,0

21 do 30 let  82 28,4 66 25,8 -19,5

31 do 40 let  47 16,3 54 21,1 14,9

41 do 50 let  56 19,4 58 22,7 3,6

51 let in več  42 14,5 46 18,0 9,5

Starost  

neznano  1 0,3 3 1,2 200,0

skupaj  289 100,0 256 100,0 -11,4

BOSNA IN 
HERCEGOVINA  19 6,6 9 3,5 -52,6

FRANCIJA  1 0,3 3 1,2 200,0

HRVAŠKA  22 7,6 20 7,8 -9,1

MAKEDONIJA  12 4,2 5 2,0 -58,3

SLOVENIJE  209 72,3 179 69,9 -14,4

Državljanstvo 

druge države  26 9,0 40 15,6 53,8

Pravne osebe  skupaj  5 100,0 1 100,0 -80,0
 
 

Vrste kriminalitete 
 

Vrsta kriminalitete 2004 2005 2006 2007 2008 

Celotna  785 615 565 782 746 

Splošna  698 574 533 746 728 

Gospodarska  87 41 32 36 18 

Organizirana  2 16 - 10 20 

Mladoletniška 33 25 20 48 18 
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Kazniva dejanja zoper življenje in telo 
 

Število k. d.  Št. preiskanih     
k. d.  

Delež preiskanih k. d. 
(v %) 

Vrsta kaznivega dejanja 

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

Huda telesna poškodba  2 - - 2 - 100,0 -

Lahka telesna poškodba  28 18 -35,7 27 16 96,4 88,9

Druga k. d. zoper življenje 
in telo 2 2 0 2 2 100,0 100,0

Skupaj  32 20 -37,5 31 18 96,9 90,0
 
 

 
Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 

 

Število k. d.  Št. preiskanih  
 k. d.  Delež preiskanih k. d. (v %)

Vrsta kaznivega dejanja 

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

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

- dokončano  - 1 - - 1 - 100,0

Spolno nasilje  1 - - 1 - 100,0 -

Sp. napad na os. ml. od 15 let  2 - - 2 - 100,0 -

Skupaj  3 1 -66,7 3 1 100,0 100,0
 
 

Kazniva dejanja zoper premoženje*  
 

Število k. d.  Št. preiskanih
 k. d.  Delež preiskanih k. d. (v %)

Vrsta kaznivega dejanja 

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

Poškodovanje tuje stvari  124 118 -4,8 26 27 21,0 22,9

Tatvina - skupaj ** 335 313 -6,6 64 48 19,1 15,3

- vlom  73 117 60,3 11 11 15,1 9,4

- drzna tatvina  3 1 -66,7 1 - 33,3 0

- tatvina motornega vozila  7 6 -14,3 - 1 0 16,7

- druge tatvine  252 189 -25,0 52 36 20,6 19,0

Rop  1 1 0 1 - 100,0 0

Zatajitev  12 21 75,0 6 9 50,0 42,9

Klasična goljufija  19 32 68,4 15 28 78,9 87,5

Druga k. d. zoper premoženje 18 17 -5,6 13 9 72,2 52,9

Skupaj  509 502 -1,4 125 121 24,6 24,1
 

* Kazniva dejanja zoper premoženje, brez istovrstnih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. 
** Kazniva dejanja po 211. in 212. čl. Kazenskega zakonika. 
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Kazniva dejanja mladoletnikov  
 

Vrsta kaznivega dejanja 2007 2008 

Lahka telesna poškodba  6 3 

Spolno nasilje  1 - 

Omogočanje uživanja mamil  - 1 

Tatvina  13 2 

Velika tatvina  1 - 

Rop  1 - 

Druga k. d. mladoletnikov  26 12 

Skupaj 48 18 

 
 

 
Kazniva dejanja gospodarske kriminalitete 

 
Število k. d. Škoda (v 1000 EUR) 

Vrsta kaznivega dejanja 
2007 2008 porast/upad 

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

Poslovna goljufija  6 3 -50,0 1,5 9,2 505,5

Zloraba položaja ali pravic  3 2 -33,3 1696,3 0 -100,0

Poneverba  - 7 - - 2,8 -

Izdaja nekritega čeka, zloraba kartice  1 - - 4,3 - -

Druga k. d. gospodarske kriminalitete  26 6 -76,9 670,1 0 -100,0

Skupaj  36 18 -50,0 2372,1 12,0 -99,5
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Druge oblike kriminalitete 
 

Število k. d. Št. ovadenih osuml. 
Vrsta kaznivega dejanja 

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

(v %) 

Neupravičen vstop v informacijski sistem  2 - - 1 - -Računalniška 
kriminaliteta  

Skupaj  2 - - 1 - -

Neupravičena proizvodnja in promet z mamili  5 4 -20,0 5 7 40,0

Omogočanje uživanja mamil  - 1 - - 1 -

Zloraba 
prepovedanih 
drog  

Skupaj  5 5 0 5 8 60,0

Nedovoljena 
proizvodnja 
in promet 
orožja ali 
eksplozivov 

                                                                                                                       

1 9 800,0 1 13 1200,0

Prepovedano 
prehajanje 
meje ali 
ozemlja 
države  

                                                                                                                       

20 18 -10,0 44 82 86,4

Ponarejanje 
denarja  

                                                                                                                       
38 51 34,2 20 5 -75,0

Izsiljevanje  1 2 100,0 1 1 0

Ogrožanje varnosti  49 39 -20,4 44 36 -18,2

Povzročitev splošne nevarnosti  6 4 -33,3 5 1 -80,0

Ugrabitev  1 - - 1 - -

Protipravni odvzem prostosti  - 1 - - 1 -

Druge oblike 
ogrožanja 
varnosti  

Skupaj  57 46 -19,3 51 39 -23,5
 

 
 

Zasežene prepovedane droge 
 

Vrsta zasežene prepovedane droge 2007 2008 Porast/upad (v 
%) 

Amfetamin  GRAMI  4,9 37,36 662 

Benzodiazepini  TABLETE  64 325 407 

GRAMI  1,2 0,2 -83 Ekstazi  

TABLETE  3,4 0 - 

Heroin  GRAMI  1,3 4,1 215 

Kokain  GRAMI  1,7 0,4 -76 

Konoplja - rastlina (marihuana) GRAMI  143,1 42,9 -70 

Konoplja - smola (hašiš)  GRAMI  13,2 17,2 30 

MILILITRI 20 70 250 Metadon  

TABLETE  5 0 - 
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Preiskovalna dejanja in drugi ukrepi pri preiskovanju kaznivih dejanj 
 

  2007 2008 Porast/upad (v %) 

Ogled kraja kaznivega dejanja 171 230 34,5 

Hišna preiskava  13 20 53,8 

Osebna preiskava  1 - - 

Zaseg predmetov  149 126 -15,4 

Policijsko zaslišanje  4 1 -75,0 

 
 

 
 

VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 
PREMOŽENJA 

 
 

Kršitve predpisov o javnem redu 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Kršitve zakonov o JRM* 352 267 336 255 294
Kršitve drugih predpisov** 502 625 430 530 899
Skupaj 854 892 766 785 1.193

 
* 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 90 78 -13,3 48 30 -37,5 138 108 -21,7
PP Postojna 102 139 36,3 50 90 80 152 229 50,7
PP Ilirska Bistrica 55 61 10,9 136 93 -31,6 191 154 -19,4
PPP Postojna 6 12 100 10 11 10 16 23 43,8
PMP Jelšane 1 0 0 176 304 72,7 177 304 71,8
PMP Starod 1 4 300 110 371 237,3 111 375 237,8
Skupaj 255 294 15,3 530 899 69,6 785 1193 52

 
* 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. 
 
 

 
Struktura kršiteljev predpisov o javnem redu 

 
 2007 2008 
Spol   

moški 467 712 
ženski 58 190 
neznano* 219 222 

Starost   
14 do 17 let 48 19 
18 do 24 let 135 162 
25 do 34 let 160 241 
35 do 44 let 84 157 
45 do 54 let 59 165 
55 do 64 let 27 103 
65 let in več 12 55 
neznano* 219 222 

Državljanstvo   
slovensko 521 631 
tuje 853 800 
neznano* 302 437 

Pravne osebe 6 1 
 
* Zakon o prekrških (ZP-1) od 1. 1. 2005 ne dovoljuje več 
evidentiranja osebnih podatkov o opozorjenih osebah.  

 
 

Kršitve zakonov o javnem redu in miru* 
 

Št. kršitev Kršitve  2007 2008 
Izzivanje ali spodbujanje k pretepu (6/1 ZJRM-1) 35 35 
Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje (7/1 ZJRM-1) 66 75 
Nedostojno vedenje do uradne osebe (7/2 ZJRM-1) 31 44 
Nasilje v družini (v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 ZJRM-1) (6/4 ZJRM-1) 31 44 
Motenje nočnega miru s hrupom (8/1 ZJRM-1) 7 8 
Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati (8/2 ZJRM-1) 10 3 
Neupoštevanje odredbe uradne osebe (22/1 ZJRM-1) 4 10 
Prenočevanje na javnih krajih (10 ZJRM-1) 4 6 
Druge kršitve (ZJRM in ZJRM-1) 67 69 
Skupaj 255 294 

 
* 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. 
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Kršitve drugih predpisov o javnem redu 
 

Predpisi 2007 2008 Porast/upad
(v %) 

Zakon o tujcih 154 640 315,6
Zakon o nadzoru državne meje 169 49 -71
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 71 50 -29,6
Zakon o osebni izkaznici 9 20 122,2
Zakon o prijavi prebivališča 22 28 27,3
Zakon o zaščiti živali 16 9 -43,8
Zakon o orožju 47 71 51,1
Zakon o javnih zbiranjih 18 9 -50
Zakon o omejevanju porabe alkohola 15 9 -40
Zakon o zasebnem varovanju 0 0 0
Zakon o osebnem imenu 2 1 -50
Drugi predpisi 7 13 85,7
Skupaj 530 899 69,6

 
 

Zaseženo in najdeno orožje 
 

Zaseženo orožje* Najdeno orožje Vrsta orožja  2007 2008 2007 2008 
Plinsko orožje kos 3 4 0 1 
Hladno orožje kos 39 61 0 0 
Lovsko orožje kos 2 2 0 0 
Zračno orožje kos 0 0 0 0 
Pištola kos 0 2 0 0 
Puška kos 0 2- 0 0 
Drugo orožje  kos 0 0 0 0 
Del orožja kos 0 7 0 0 
Bomba kos 0 0 0 2 
Ostro strelivo kos 168 816 0 0 
Lovsko strelivo kos 178 276 0 0 
Plinsko strelivo kos 2 13 0 0 
Manevrski naboji kos 0 3 0 0 
Eksploziv g 0 0 0 0 
Vžigalnik kos 0 0 0 0 
Vžigalna vrvica m 0 0 0 0 
Minsko-eksplozivno sredstvo  kos 0 0 0 0 

 
*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 30 27 7 137 159 36 37 29 233 229 -1,7
Plačilni nalog 54 118 39 450 7 10 29 46 129 624 383,7
Posebni plačilni nalog*** 93 96 80 51 2 3 5 4 180 154 -14,4
Odločba v hitrem postopku 28 24 1 0 0 0 128 128 157 152 -3,2
Obdolžilni predlog 50 29 27 2 1 0 8 3 86 34 -60,5
Predlog drugemu prekrškovnemu 
organu 

0 0 00 0 0 0 28 16 28 16 -42,9

 
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
** Posebni plačilni nalog in ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga sta bila uvedena z Zakonom o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1D; Ur. l. RS, št. 115/06, 10. 11. 2006). Pri plačilnih nalogih, posebnih plačilnih nalogih in 
odločbah v hitrem postopku so upoštevane tudi kršitve, pri katerih je bil dan zahtevek za sodno varstvo in je bila zadeva 
odstopljena sodišču. 
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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 

13 13 0 1 2 3 4 7 19 24 26,3

Zahteva za sodno varstvo zaradi 
odločbe v hitrem postopku 

15 12 0 0 0 0 3 5 18 17 -5,6

Ugovor zaradi izdanega 
posebnega plačilnega naloga*** 

45 30 1 0 0 1 3 3 49 34 -30,6

Predlog za uklonilni zapor 21 1 3 0 0 0 6 14 30 15 -50
 

* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
** Posebni plačilni nalog in ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga sta bila uvedena z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1D; Ur. l. RS, št. 115/06, 10. 11. 2006). Z ZP-1D je bila tako uvedena možnost, da se 
posebni plačilni nalog izda tudi v primerih, ko policist prekršek osebno ugotovi na podlagi zbranih obvestil in dokazov (57.a čl. 
ZP-1D). Pred tem se je v teh primerih morala izdajati odločba. Pri plačilnih nalogih, posebnih plačilnih nalogih in odločbah v 
hitrem postopku so upoštevane tudi kršitve, pri katerih je bil dan zahtevek za sodno varstvo in je bila zadeva odstopljena 
sodišču. 
 

 
 

 
Ukrepi policistov zaradi prekrškov 

 
Vrsta ukrepa Leto 2007 Leto 2008 
Pridržane osebe*   
  do 48 ur (43/2 čl. ZPol)** 105 76 
  do 24 ur (43/1 čl. ZPol) 0 0 
  do streznitve (109/2 čl. ZP-1) 19 32 
  pridržanje s privedbo (110/2 čl. ZP-1) 0 2 
  Pridržanje zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali 
odklonitve strokovnega pregleda (238. b. čl. ZVCP-
1E) 

0 
30 

  privedba (110/1 čl. ZP-1) 0 4 
Opravljene preiskave   
  Hišne 0 0 
  Osebne 0 0 
Privedbe z odredbo   
  na sodišče 30 31 
  inšpekcijskim službam 0 0 
  upravnemu organu 0 1 
  drugim upravičencem 1 1 
Drugo   
  neuspešne hišne preiskave*** 1 0 
  intervencije**** 382 423 
  prepoved približevanja dol. kraju oz. osebi***** 7 5 

 
* Število oseb, pridržanih zaradi prekrškov, ne glede na delovno področje (javni red, cestni 
promet idr.). 
** 10. 1. 2006 je bil spremenjen Zakon o policiji, ki je razširil pooblastilo pridržanja na 
podlagi 2. odstavka 43. člena, in sicer tako, da policisti lahko do 48 ur pridržijo tudi osebo, ki 
jo je treba izročiti tujim varnostnim organom. 
*** Pri neuspešnih hišnih preiskavah predmeti prekrška niso bili najdeni, zato je bil predlog 
sodišču preklican. 
**** Upoštevane so samo intervencije, ko je bila ugotovljena kršitev in je bil izveden 
represivni ukrep (izdan plačilni nalog, odločba v hitrem postopku, obdolžilni predlog itd.). 
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Nesreče in drugi dogodki 

 
 2007 2008 
Onesnaženje in ogrožanja okolja  0 0 
Nesreče na vodah 0 0 
Utopitve 0 0 
Gorske nesreče 0 0 
Nesreče na smučiščih* 0 1 
Nesreče v zračnem prostoru 0 1 
Nesreče in izredni dogodki v železniškem prometu 3 2 
Samomori   5 1 
Poskusi samomora  2 2 
Požari 70 30 
Delovne nesreče 5 5 
Iskanje pogrešanih oseb 1 1 

 
*V skladu z določili Zakona o varnosti za smučiščih je upravljavec smučišča dolžan 
obveščati policijo samo o tistih dogodkih, v katerih so bili udeleženci hudo telesno 
poškodovani ali je nastopila smrt. V število so vštete tudi nesreče na smučiščih z lahkimi 
telesnimi poškodbami, o katerih je bila policija obveščena. 

 
 

Pomoč policije drugim upravičencem 
 

Upravičenci Leto 2007 Leto 2008 
Zdravstvene ustanove 8 1
Sodišča  0 0
Inšpekcijske službe 2 0
Centri za socialno delo 0 0
Drugi upravičenci 4 0
Skupaj 8 1

 
 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
 
 

Kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa  
 

Št. kršitev Predpisi 2007 2008 
Porast/upad 

(v%) 
Zakon o varnosti cestnega prometa 6067 6028 -0,6 
Zakon o del. času in obveznih počitkih ter o 
zapisovalni opremi v cestnih prevozih 56 45 -19,6 

Zakon o prevozih v cestnem prometu 3 - - 
Zakon o prevozu nevarnega blaga 15 11 -26,7 
Zakon o javnih cestah 1 2 100 
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu 1 3 200 
Skupaj 6143 6089 -0,9 
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Kršitve prometne zakonodaje in postopki policije po zakonu o prekrških 
 

Št. kršitev Postopek 2007 2008 
Opozorilo 1593 671 
Plačilni nalog 3855 4799 
Posebni plačilni nalog* 112 73 
Izdaja odločbe v hitrem postopku 68 140 
Obdolžilni predlog 515 406 

 
* Posebni plačilni nalog in ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga 
sta bila uvedena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-
1D; Ur. l. RS, št. 115/06, 10. 11. 2006). Z ZP-1D je bila tako uvedena možnost, da 
se posebni plačilni nalog izda tudi v primerih, ko policist prekršek osebno ugotovi 
na podlagi zbranih obvestil in dokazov (57.a čl. ZP-1D). Pred tem se je v teh 
primerih morala izdajati odločba. Pri plačilnih nalogih, posebnih plačilnih nalogih in 
odločbah v hitrem postopku so upoštevane tudi kršitve, pri katerih je bil dan 
zahtevek za sodno varstvo in je bila zadeva odstopljena sodišču. 

 
 
 

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

 
Št. kršitev Postopek 2007 2008 

Zahteva za sodno varstvo zaradi izdanega plačilnega naloga 148 166 
Zahteva za sodno varstvo zaradi odločbe v hitrem postopku 30 26 
Ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga* 11 12 
Predlog za uklonilni zapor 51 10 

 
* Posebni plačilni nalog in ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga sta bila uvedena z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1D; Ur. l. RS, št. 115/06, 10. 11. 2006). 
Pri plačilnih nalogih, posebnih plačilnih nalogih in odločbah v hitrem postopku so upoštevane tudi kršitve, 
pri katerih je bil dan zahtevek za sodno varstvo in je bila zadeva odstopljena sodišču. 

 
 
 

Najpogostejši ukrepi policistov pri nadzoru cestnega prometa 
 

Vrsta ukrepa 2007 Leto 2008 Porast/upad 
(v %) 

Št. odrejenih alkotestov 3553 3041 -14,4
pozitiven 324 269 -17,0
negativen 3199 2751 -14,0
odklonjen 30 21 -30,0

Št. odrejenih strokovnih pregledov zaradi alkohola 33 37 12,1
pozitiven 17 14 -17,6
negativen 4 8 100
odklonjen 9 9 0

Št. odrejenih strokovnih pregledov zaradi prepovedanih drog 42 37 -11,9
pozitiven 7 13 85,7
negativen 6 9 50
odklonjen 27 11 -59,3

Št. pridržanj  5 38 660
po ZVCP-1E - 30 
po ZP-1 5 8 60

Št. začasnih odvzemov vozniških dovoljenj 313 251 -19,8
Št. zasegov  motornih vozil - 4 -

po ZVCP-1E - 1 -
po ZP-1 - 3 -

Št. privedb na oddelke za prekrške na okrajnih sodiščih 15 13 13,3
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Prometne nesreče in posledice 
 

Prometne nesreče Posledice 

Leto št. vseh 
nesreč 

št. nesreč 
s smrtnim 

izidom 

št. nesreč 
s telesnimi 

poškod. 

št. nesreč 
z mater. 
škodo 

št. mrtvih 
št. hudo 
telesno 
poškod. 

št. lahko 
telesno 
poškod. 

2004 406 4 102 300 3 11 149
2005 242 2 93 147 2 20 107
2006 309 3 111 195 4 18 130
2007 290 2 119 169 2 13 150
2008 225 3 85 137 3 11 103
Porast/upad 
2007/2008 
( %) 

-22,4 50 -28,6 -18,9 50 -15,4 -31,3

 
 

Prometne nesreče in posledice na območju policijskih enot 
 

Prometne nesreče Posledice 

Območje Leto št. vseh 
nesreč 

št. nesreč 
s smrtnim 

izidom 

št. nesreč 
s telesnimi 

poškod. 

št. nesreč 
z mater. 
škodo 

št. mrtvih 
št. hudo 
telesno 
poškod. 

št. lahko 
telesno 
poškod. 

2007 74 1 32 41 1 4 42 PP Cerknica 2008 51 - 23 28 - 4 26 
2007 127 - 54 73 - 8 65 PP Postojna 2008 115 2 45 68 2 6 54 
2007 89 1 33 55 1 1 43 PP Il. 

Bistrica 2008 59 1 17 41 1 1 23 
2007 290 2 119 169 2 13 150 Skupaj 2008 225 3 85 137 3 11 103 

 
 

Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč in povprečna stopnja alkohola 
 

Št. vseh 
povzročiteljev 

Št. alkoholiziranih 
povzročiteljev 

Delež  
alkoholiziranih 

povzročiteljev (v %) 

Povprečna stopnja 
alkohola (g/kg) Nesreče 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Smrtne 2 2 1 - 50 0 0,38 -
S telesno poškodbo 114 85 21 17 18,4 20 1,50 1,32
Z materialno škodo 171 137 17 11 9,9 8 1,50 2,09
Skupaj 287 224 39 28 13,6 12,5 1,47 1,61

 
 

Posledice prometnih nesreč glede na vzrok 
 

Št. mrtvih Št. hudo telesno 
poškodovanih 

Št. lahko telesno 
poškodovanih Vzrok 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Neprilagojena hitrost - 2 5 5 60 27
Nepravilna stran/smer 2 - 3 4 25 30
Neupoštevanje prednosti - - 3 - 23 17
Nepravilno prehitevanje - - - - 8 1
Nepravilni premiki z vozilom - - - - 3 2
Neustrezna varnostna razdalja - - - - 15 14
Nepravilno ravnanje pešcev  - - - - 4 1
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Prometne nesreče s pobegi 
 

Št. nesreč  2007 2008 
Porast/upad 

(v %) 
Vse prometne nesreče 11 11 0
Prometne nesreče z mrtvimi in telesno poškodovanimi 2 1 -50
Neraziskane nesreče z mrtvimi in telesno poškodovanimi 1 1 0

 
 

NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 
 
 

Potniki na mejnih prehodih 
 

Št. potnikov Vrsta meje 2007 2008 
Porast/upad 

(v %) 
Kopenska 4.442.878 3.489.440 -21,5 
Zračna  
Morska  
Skupaj 4.442.878 3.489.440 -21,5 

 
 

 
Državljanstvo tujcev, zavrnjenih na mejnih prehodih 

 
Državljanstvo 2007 2008 
Črna Gora 6 5
Albanija 19 6
Bosna in Hercegovina 37 37
Ekvador 0 4
Hrvaška 366 350
Kosovo 0 3
Makedonija 7 10
Ruska federacija 4 4
Srbija 19 26
Tunizija 0 3
Druge države 10 12
Skupaj  468 460

 
 

 
Zlorabe dokumentov na mejnih prehodih 

 

 2007 2008 Porast/upad  
(v %) 

Št. ponarejenih in prenarejenih potnih listov 2 4 100,0
Št. ponarejenih in prenarejenih osebnih izkaznic 3 5 66,7
Št. ponarejenih in prenarejenih vizumov 0 0 
Št. ponarejenih in prenarejenih bivalnih in delovnih dovoljenj 8 7 -12,5
Št. ponarejenih in prenarejenih  vozniških dovoljenj 7 5 -28,6
Št. ponarejenih in prenarejenih žigov mejne kontrole   18 12 -33,3
Št. ponarejenih in prenarejenih prometnih dovoljenj 2 3 50,0
Št. ponarejenih in prenarejenih drugih listin  6 1 -83,3
Št. primerov uporabe tujih potnih listinin 4 0 
Skupaj 50 37 -26,0
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Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi zlorab listin na mejnih prehodih 
 

Državljanstvo 2007 2008 
Črna Gora 0 2 
Švica 0 1 
Albanija 0 1 
Avstrija 0 1 
Bosna in Hercegovina 3 1 
Hrvaška 13 12 
Italija 1 1 
Kosovo 0 2 
Moldavija, republika 0 2 
Srbija 10 2 
Druge države 6 5 
Skupaj 33 30 

 
 

Nedovoljeni prehodi čez državno mejo  
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Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenih prehodov čez državno mejo 
 

Št. oseb Državljanstvo 2007 2008 
Albanija 33 2
Bosna in Hercegovina 12 11
Hrvaška 4 13
Italija 0 4
Kitajska 0 2
Kosovo 0 8
Makedonija 9 9
Nigerija 0 1
Slovenije 1 3
Srbija 57 16
Druge države 5 1
Skupaj 121 70
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Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenega prebivanja 
 

Državljanstvo  2007 2008 
Čile 0 1 
Bosna in Hercegovina 2 11 
Hrvaška 0 24 
Kosovo 0 1 
Makedonija 0 2 
Ruska federacija 0 2 
Srbija 2 3 
Srbija in Črna Gora 0 1 
Druge države 1 0 
Skupaj 5 45 

 
 

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

Št. oseb, ki so jih tuji varnostni organi 
vrnili slovenskim policistom 

Št. oseb, ki so jih slovenski policisti 
vrnili tujim varnostnim organom Država 

2007 2008 2007 2008 
Italija 0 0 1 21 
Avstrija 0 0 0 1 
Hrvaška 2 0 97 43 
Madžarska 0 0 0 0 
Letališče 0 0 0 0 
Skupaj 2 0 98 65 

 
 



 28

V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO 
 

Preventivne dejavnosti* 
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* Število zapisov o preventivnih dejavnostih (delo v posvetovalnih telesih in policijski pisarni, 
izobraževanje otrok in odraslih, preventivni projekti, predavanja itd.). 

 
 

OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 
 

Interventni klici na številko 113 po policijskih upravah 
 

Vsi klici Interventni klici Enota 
2007 2008 2007 2008 

PU Postojna 10.492 10.206 3.211 3.353 
Delež klicev (v %) 100 100 30,60 32,85 

 
 

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 0:17:27 0:16:25 0:11:29 0:10:15 
PP Ilirska Bistrica 0:15:20 0:14:20 0:07:24 0:08:40 
PP Cerknica 0:15:40 0:17:29 0:09:47 0:11:06 

PPP Postojna 0:12:27 0:12:28 0:08:53 0:09:53 

 PU Post (skupaj) 0:16:24 0:16:04 0:10:01 0:10:03 
 
 

 
FORENZIČNA IN KRIMINALISTIČNOTEHNIČNA DEJAVNOST 

 
Zaprosila za preiskave  

 

Laboratorij 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Fizikalni  2 3 150,0 

Kemijski 2 5 250,0 

Biološki 5 4 80,0 

Za pisave in dokumente 2 2 100,0 

Daktiloskopski 0 0 - 

Skupaj 11 14 127,3 
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Najpogostejše preiskave sledi 

 

 Vrsta sledi 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Sledi obuval 268 366 136,6 

Papilarne črte 46 62 134,8 

Prepovedane droge 105 65 61,9 

Požari, eksplozije 5 1 20,0 

Onesnaženje vode 0 0 - 

Barve, laki 3 7 233,3 

Sumljivi dokumenti 0 3 - 

Rokopisi 0 1 - 

Denar 0 2 - 

Strelno orožje 3 13 433,3 

Orodje 20 24 120,0 

Žarnice, kolesa 1 0 0,0 

Zemlja, steklo 8 8 100,0 

Ključavnice 4 5 125,0 

Biološke sledi* 77 46 59,7 
 

*Preiskave bioloških sledi (slina, kri, sperma, lasje, dlake) in tekstilna vlakna so prikazane v letnem poročilu. 
 
 

 
Druga strokovna opravila za podporo preiskovanju kaznivih dejanj  

 

 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Poligrafske preiskave  0 0 - 

Računalniško sestavljene slike  0 0 - 

Pregledi računalniških podatkov 0 0 - 

 
  

Kriminalističnotehnična opravila  

 

Kriminalistično tehnična opravila 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Ogledi krajev kaznivih dejanj in dogodkov 78 91 116,7 

Izdelava strokovnih mnenj 18 18 100,0 

Identificiranje osumljencev 11 13 118,2 

Testiranje prepovedanih drog 105 65 61,9 

Izdelava fotografij 5000 5200 104,0 

Fotografiranje in daktiloskopiranje 
osumljencev 39 49 125,6 

 
* Ogledi, pri katerih so sodelovali kriminalistični tehniki. 
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NADZORNA DEJAVNOST 

 
 

Splošni, strokovni in ponovni nadzori nad delom policijskih enot 
 

Št. nadzorov 
 delavcev GPU nad 
delom NOE GPU 

Št. nadzorov 
 delavcev GPU nad delom PU 

Št. nadzorov 
delavcev PU nad 
delom NOE PU 

Št. nadzorov 
delavcev PU nad delom PP NOE 

GPU 
strokovni ponovni 

PU 

splošni strokovni ponovni strokovni ponovni splošni strokovni ponovni 
   PO  1   5 2
Skupaj   Skupaj  1   5 2

 
 
 

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.) 350 324 -7,4 
Zakon o nadzoru državne meje (35. čl.) 160 34 -78,8 

 
 

Osebe, privedene na sodišče 
 

 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Osumljenci kaznivih dejanj (157/1 ZKP) 2 0 - 
Storilci prekrškov (110/1 ZP-1) 15 17 13,3 
Skupaj 17 17 0,0 

 
 

Pridržane osebe 
 

Čas pridržanja 2006 2007 Porast/upad 
 (v %) 

 do 24 ur (43/1 ZPol) 0 0   
 do 48 ur (43/2 ZPol) 105 76 -27,6 
 do 12 ur (109/2 ZP-1) 19 32 68,4 
 do 12 ur (110/2 ZP-1) 0 2 - 
 Od 6 do12 ur (ZVCP – 1E) 0 30 - 
 do 6 ur (157/2 ZKP) 45 47 4,4 
 do 48 ur (157/2 ZKP) 17 21 23,5 
 Skupaj 186 208 11,8 
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Uporaba prisilnih sredstev in opozorilnega strela 
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* Kršitelji so osebe, zoper katere so bila uporabljena prisilna sredstva. 
 

 
Uporaba prisilnih sredstev in opozorilnega strela 

 
Vrsta prisilnega sredstva 2007 2008 
Sredstva za vklepanje in vezanje 33 55 
Plinski razpršilec 0 1 
Fizična sila 18 49 
Palica 2 0 
Plinska in druga sredstva za pasivizacijo 0 0 
Vodni curek 0 0 
Konjenica 0 0 
Posebna motorna vozila 0 0 
Službeni pes 0 0 
Sred. za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev 0 0 
Strelno orožje 0 0 
Opozorilni strel 0 0 
Skupaj 53 105 

 

 
Posledice uporabe prisilnih sredstev pri policistih in kršiteljih 

 
Policisti  Kršitelji*  

2007 2008 2007 2008 
Vidni zunanji znaki**  0 0 2 4
Lahka telesna poškodba 2 1 1 1
Huda telesna poškodba 0 0 0 0
Posebno huda telesna poškodba 0 0 0 0
Smrt 0 0 0 0
Skupaj 2 1 3 5

 
* Osebe, zoper katere so policisti uporabili prisilna sredstva. 
** Praska, odrgnina ali druga manjša površinska poškodba. 
 

 
Grožnje policistom 

 
Stopnja ogroženosti 2007 2008 
Majhna  - 1 
Srednja  - - 
Velika - - 
Skupaj  - 1
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Kazniva dejanja napadov na policiste 
 

 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Kazniva dejanja (302, 303, 304 in 305 čl. KZ) 4 5 25,0 
Napadeni policisti 6 8 33,3 

 
 

REŠEVANJE PRITOŽB 
 

Pritožbe zoper policiste 
 

  2007 2008 Porast/upad (v %) 
Sprejete pritožbe  16 9 -43,8

- nerešene pritožbe  3 - -

- rešene pritožbe  13 9 -30,8

Pritožbe, obravnavane pri vodji organizacijske enote 10 6 -40,0

- uspešno zaključen postopek  9 6 -33,3

- neuspešno zaključen postopek  1 - -

- delež neuspešno zaključenih (v %)  10,0 0 -100,0

- ravnanje, skladno s predpisi  8 4 -50,0

- ravnanje, neskladno s predpisi  2 - -

- delež ravnanj, neskladnih s predpisi (v %)  20,0 0 -100,0

- ni ocene  - 2 -

Predčasno zaključen postopek  1 1 0

Pritožbe, obravnavane na seji senata  3 2 -33,3

- neuspešno zaključen postopek pri vodji org. enote  1 - -

- sum storitve kaznivega dejanja  2 2 0

- utemeljene  1 - -

- neutemeljene  2 1 -50,0

- delež utemeljenih (v %)  33,3 0 -100,0

- ni ocene  - 1 -

 
 

NOTRANJE PREISKAVE 
 
Prijavljena in odkrita kazniva dejanja uradnih oseb policije, odstopljena v obravnavo specializiranemu 

oddelku v skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, in osumljene uradne osebe po 
enotah 

 
Št. prijavljenih in 
odkritih kaznivih 

dejanj 

Št. osumljenih 
uradnih oseb Enota 

2007* 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 2007* 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 

NOE PU 0 0 - 0 0 - 
PP Postojna 3 1 -66,6 3 2 -33,3 
PP Cerknica 0 1 - 0 1 - 
PPP Postojna 0 1 - 0 1 - 
PP Ilirska Bistrica 1 0 - 1 0 - 
Skupaj 4 3 -25,0 4 4 0,0 

 
* Ker je specializirani oddelek v skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala 
v okviru vrhovnega državnega tožilstva prevzel preiskovanje kaznivih dejanj s 1. 11. 2007, ni 
primerljivih podatkov za prejšnje leto. 
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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 14  1 15
SKP PU        18 2 20 16 2 18
SOP PU  6 19 25 5 19 24
OKC PU  4       16 20  4 14  18
PPP Postojna 36  4 40 22  4 26
PMP Jelšane 82  3 85 67  3 70
PMP Starod 58  1 59 46  1 47
PP Cerknica 25  4 29 22  4 26
SMK PP Cerknica 15  15 15   15
SVDM PP Cerknica 17  17 16   16
PP Postojna 29  4 33 27  4 31
PP Ilirska Bistrica 39  5 44 38  5 43
SMK PP Il. Bistrica 16  16 16   16
SVDM PP Il. Bistrica 95  95 85   85
Skupaj PU Postojna 433 44 46 523 373 39 46 458
 
* v številu zasedenih del. mest  brez statusa policista na PP Il. Bistrica je vključeno eno nadomeščanje administratorke in v 
številu  uniformiranih policistov PP Il. Bistrica sta zajeti dve policistki (iz PMP Jelšane in  SVDM  PP IB  - začasno premeščeni 
zaradi varovanja zdravja  v času nosečnosti)  
 

 
 

ODNOSI Z JAVNOSTMI 
  
 

Delo na področju odnosov z javnostmi  
 

 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Tiskovne konference, kratki sestanki (brifingi), fototermini 7 5 -28,6 
Sporočila, obvestila, informacije za javnost 263 208 -11,9 
Pisni in ustni odgovori na vprašanja novinarjev 79 161 103,7 
Pisni in ustni odgovori na vprašanja državljanov 3 3 - 
Demantiji na prispevke v medijih 0 0  - 

 
 

 
 

 


