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PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE 
 
Na območju PU Postojna smo v letu 2003 skupaj obravnavali 1300 (1649)∗ k.d., od tega 1198 
(1373) k.d. splošne kriminalitete, 102 (276) k.d. gospodarske kriminalitete in 5 (16) k.d., ki so 
posledica organizirane kriminalne dejavnosti.  
 
Med odmevnejšimi kaznivimi dejanji s področja gospodarske kriminalitete smo obravnavali 
direktorja in njegovo podjetje iz Postojne. Zaradi suma izvrševanja kaznivih dejanj poslovnih 
goljufij po čl. 234/a, zlorabe položaja po čl. 244/II KZ in neupravičene uporabe po čl. 246 KZ smo 
skupaj s SGK UKP Ljubljana in Koper opravili 19 hišnih preiskav na območju Postojne, Ljubljane 
in Kopra. Zoper  podjetje in njenega direktorja smo podali  kazenske ovadbe.  
 
Od celotnega števila obravnavanih kaznivih dejanj je 504 (557) ali 38 % vseh predlagalnih deliktov, 
za katere so oškodovanci podali predlog za pregon in 191 (188) predlagalnih deliktov, za katere 
oškodovanci niso podali predloga za pregon,  tako da so bila ODT posredovana poročila.  
 
Gledano po organizacijskih enotah obravnave, so bile s kriminaliteto najbolj obremenjene: 
 
• PP Postojna                  574  (654)  k.d 
• PP Il. Bistrica                295 (447)  k.d 
• PP Cerknica                   250 (351) k.d 
• PMP Jelšane                    72  (97)   k.d 
• UKP PU                          94  (95)   k.d 
• PPP Postojna                     9  ( 4)    k.d  
• UD PU                               5  ( 1)    k.d 
• PU Postojna                       1  ( 0 )   k.d. 
 
Značilnost leta 2003 je tudi ta, da v množici kaznivih dejanj ne beležimo porasta hudih in nasilnih 
kaznivih dejanj. Predvsem govorimo o k.d. tatvin, velikih tatvin in poškodovanja tuje stvari, ki 
skupaj predstavljajo preko 50 % vseh obravnavanih kaznivih dejanj.  
 
Uspelo nam je preiskati 696 k.d., preiskanost  znaša 53.54 % (55,31 % ), našteti podatki pa jasno 
govorijo, da je policija v letu 2003 evidentirala veliko število manj  nevarnih kaznivih dejanj, ki so 
prispevala k manjši preiskanosti.  
 
Najslabšo preiskanost beležimo pri treh vrstah k.d. in sicer k.d. tatvine 28,3 % (24,51 %) , k.d. 
velike tatvine  30,4 % (29,45 %) in k.d. poškodovanja tuje stvari 29,17 (21,99 %). Predvsem tatvine 
in velike tatvine so med seboj v glavnem nepovezane. Ne gre ne za serije, ne za teritorijalno 
povezanost, kar predstavlja veliko oviro pri raziskavi in obenem močno vpliva na rezultat skupne 
preiskanosti. Kljub vsemu pa se je skupna preiskanost teh treh kaznivih dejanj izboljšala. 
 
V letu 2003 smo obravnavali  le 1 (0) kaznivo dejanje umora po čl. 127 KZ . Dejanje je bilo tako v 
javnosti kot v medijih zelo odmevno. Zaradi storjenega dejanja je prišlo do pisnih groženj družini 
storilca. Izsledili smo osumljenca grozilnih pisem in zoper njega  podali kazenske ovadbe.  
 
Kazensko smo ovadili skupaj  479 ( 536) osumljencev, od tega 140 ali 29,2 % povratnikov in 51 ali 
10,6 % mladoletnih osumljencev.             
 
Mladoletniki so storili 57 (58) k.d.                

                                                 
∗ podatki v oklepajih so za leto 2002 



Skupna materialna škoda nastala s kaznivimi dejanji znaša 1.395,50 ( 464,96)  milijonov SIT. 
 
V letu 2003 je policija opravila 321 (331) ogledov krajev kaznivih dejanj, na podlagi odredb 
preiskovalnih sodnikov opravila 32 (43) hišnih preiskav, 3 (4) osebne preiskave in v 348 (318)  
primerih na podlagi potrdil o zasegu predmetov zasegla predmete pomembne za nadaljnji kazenski 
postopek.  
 
Kriminalistična tehnika je na podlagi zavarovanih sledi izdelala 82 različnih strokovnih mnenj, od 
tega 23 s področja daktiloskopije, 9 s področja grafologije, 1 s področja ponarejenih številk na 
karoseriji vozila in 49 iz ostalih področij (nedovoljena droga, DNK, balistika, žarnice, laki, 
ponarejen denar, pasti za domače tatove…). Skupaj je bilo daktiloskopiranih in vnešenih v sistem 
AFIS 275 oseb in opravljenih 230 preliminarnih testiranj nedovoljene droge. 
 
Zoper 40 (42) osumljencev smo odredili pridržanje na podlagi pooblastil iz ZKP. 
 
V letu 2003 je potrebno izpostaviti dva večja zasega mamil in sicer 17 kg marihuane na MP Starod 
in zaseg skoraj 5 kg mamila heroin v Postojni s strani policistov PP Postojna. V lanskem letu na 
območju PU Postojna ne beležimo smrtnega primera, ki bi bil posledica prekomernega zaužitja 
ilegalnih drog. Podobno kot že nekaj let zapored ocenjujemo, da se problematika zlorabe drog 
povečuje na območju vseh policijskih postaj znotraj PU. Ocenjujemo, da na območju PU Postojna 
ni večjih preprodajalcev mamil, je pa več manjših, ki ilegalne droge (do 20g) nabavljajo v večini 
primerov na območju Ljubljane.  
 
Na področju prometa z orožjem ali razstrelilnih snovi problematika na našem območju ni pereča, 
vsa obravnavana  k.d. pa so posamični primeri zasegov posameznih orožij. 
 
V letu 2003 smo obravnavali 3 kazniva dejana Nedovoljena proizvodnja in promet z orožjem.  
 
 

VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 
PREMOŽENJA 
 
V letu 2003 so policisti obravnavali  1682  (1709) kršitev zakona o prekrških zoper javni red in mir, 
zakona o tujcih, zakona o nadzoru državne meje, zakona o orožju, zakona o proizvodnji in prometu 
s prepovedanimi drogami in drugih predpisov, ki urejajo javni red ter splošno varnost ljudi in 
premoženja. Skupno število teh kršitev se je v primerjavi z letom 2002 zmanjšalo za 1,6 %. 
 
 
PREGLED KRŠITEV S PODROČJA JAVNEGA REDA TER SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 
PREMOŽENJA 
 
Prevladovale so kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir 49,9 %, zakona o tujcih 24,2 %, 
zakona o nadzoru državne meje 11,3 %, kršitve po ostalih zakonih pa so pod 8 % vseh kršitev.  
 
Največji dvig kršitev beležimo iz  Zakona o zaščiti živali za 500 %, zakona o nadzoru državne meje 
za 268,5 %, zakon o javnih zbiranjih za 88 %, Zakona o osebni izkaznici 23,8 % in Zakona o 
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Padec kršitev smo beležili iz zakona o prijavi 
prebivališča 44,7 %, zakona o orožju za 36,9 %, zakona o tujcih 25,9 %. Iz ostale zakonodaje na 
tem področju pa so kršitve v manjšem številu, kjer pa prav tako ni večjih odstopanj. 
 
 



 
Predpis 2002 2003 +/- (v %) 
Zakon o prekrških zoper JRM 764 684 -10,47 
Zakon o tujcih 544 407 -25,18 
Zakon o nadzoru državne meje 54 199 +268,52 
Zakon o osebni izkaznici 21 26 +23,81 
Zakon o orožju 92 58 -36,96 
Zakon o prijavi prebivališča 114 63 -44,74 
Zakon o proiz., prom. z drogami 93 101 +8,60 
Zakon o jav. shodih in prireditvah 9 0  
Zakon o javnih zbiranjih  80  
Zakon o omejevanju porabe 
alkohola 0 16  

Zakon o osebnem imenu 2 6 +200 
Zakon o potnih listinah… 0 2 +100 
Zakon o zasebnem varovanju …. 3 1 -66,67 
Zakon o zaščiti živali 2 12 +500 
Zakon  o eksplozivih  14 +100 
Zakon o volilni kampanji 1 0 -100 
Zakon o začasnem zatočišču 1 0 -100 
Zakon o varstvu, gojitvi in lovu 
divjadi 1 0 -100 

Uredba o hrupu v naravnem in 
živ…. 5 4 -20,00 

Uredba o varstvu pred požarom v … 0 9 +100 
Uredba o pirotehničnih izdelkih 3 0 -100 
SKUPAJ 1709 1682 -1,58 

 
Zaradi kršitev s področja javnega reda in miru je bilo obravnavanih 1549 (1527) oseb, od katerih je 
bilo 1528 (1508) fizičnih oseb. Podanih pa je bilo 1200 (1060) predlogov za uvedbo postopka o 
prekršku. 
 
Število kršitev javnega reda po enotah obravnave 
 

PP Skupaj Drugi predpisi Zakon o prekrških 
zoper JRM 

Kršitve 
JRM  
(v %) 

 2002 2003 2002 2003 2002 2003 02/03 
PP Cerknica 274 353 52 117 222 236 +6,31 
PP Postojna 660 472 364 212 296 260 -12,16 
PP Il. Bistrica 532 452 302 289 230 193 -29,13 
PPP Postojna 29 38 16 18 13 20 +53,83 
PMP Jelšane 214 366 211 362 3 4 +33,33 
UKP Postojna 0 1 0 0 0 1  
Skupaj 1709 1682 945 998 764 684 -10,47 

 
Število kršitev vseh predpisov se je povečalo na PMP Jelšane  za 71 % (predvsem zaradi povečanja 
kršitev ZNDM), PPP Postojna za 31 % (JRM, mamila) in PP Cerknica za 28,8 % (JRM, tujci, 
zbiranja). Na območju PP Postojna in Ilirska Bistrica pa je beležen padec obravnavanih  kršitev in 
sicer pri prvi za 28,5 (tujci, JRM) in drugi za 15 % (JRM, mamila). 
 



Pri operativnem delu so policisti ugotavljali identiteto 4018 (6647) oseb ali za 39,6 % manj kot leto 
prej. Razlika v številu je zaradi novih usmeritev, ker se kontrola oseb pri mejni kontroli ne vnaša v 
evidence identifikacij. 
Glede na statistične podatke policije je bilo v letu 2003 stanje na tem področju varnosti ugodno. V 
primerjavi z letom 2002 se je skupno število vseh kršitev predpisov o javnem redu zmanjšalo za 1,6 
%. Najbolj so upadle kršitve iz zakona o prijavi prebivališča za 44,7% (temeljitejše urejanje statusa 
tujcev), zakona  o orožju za 36,7 % in zakona o tujcih za 25,2 % (ilegalne migracije).V  porastu pa 
so kršitve zakona o nadzoru državne meje za 268,5 % (iz 59 na  199 kršitev – poskusi prestopa meje 
z pretečenimi in neveljavnimi dokumenti). Prav tako je večje povečanje ugotovljenih kršitev novega 
Zakona o javnih zbiranjih za 80 kršitev ( zamujanje rokov priglasitev, nepopolne vloge ..), po 
starem zakonu o javnih shodih in prireditvah je bilo v letu 2002 ugotovljenih  9 kršitev. 
 
 
KRŠITVE ZAKONA O JRM 
 
Po strukturi so najpogostejše naslednje kršitve: prepiranje in vpitje na javnem kraju 293 (322), 
motenje nočnega miru ter ogrožanje varnosti v zasebnem prostoru 160 (179), pretep-žalijo vedenje 
102 (101) in nedostojno vedenje do PUO 83 (66). Ostali prekrški pa zajemajo pod 10 % kršitev po 
posameznih točkah. 
 
Posamezne kršitve zakona o prekrških zoper JRM 
 

Posamezne kršitve zakona o 
prekrških zoper JRM 

2002 2003 +/-  +/- (v %) 

Prepiranje, vpitje 322 293 +29 -9,01 

Motenje in ogrož. Var. v zas.  
Prost. 

179 160 -19 -10,61 

Pretepanje in drzno vedenje 101 102 +1 +0,99 
Nedostojno vedenje do ur. osebe 66 83 +17 +25,76 
Pijančevanje 30 30 0 0 
Drugi prekrški JRM 55 16 -39 -76,73 
Skupaj 764 684 -80 -10,47 

 
 
Beležimo 7 primerov kršitev, v katerih so policisti vzpostavljali javni red in mir, ko je bilo hkrati 
aktivnih večje število kršiteljev (5 kršiteljev), 6 kršitev ko so bili aktivni štirje kršitelji, 11 kršitev 
ko so bili aktivni trije kršitelji in 105 kršitev, ko sta bila aktivna dva kršitelja.  
 
V primerjavi z lanskim letom je opaziti 18 % padec kršitev, ko je aktivnih večje število kršiteljev. 
Najodmevnejše kršitve z elementi nasilja, ki izraziteje vplivajo tudi na splošno počutje ljudi so 
pretepanje in drzno vedenje – člen 10/1, ter ogrožanje varnosti v zasebnem prostoru in motenje 
nočnega miru in počitka – člen 11/4. V letu 2003 je število prvih povečalo za 1 % (od 101 na 102), 
število kršitev motenja miru in ogrožanja varnosti v zasebnem prostoru in motenje nočnega miru pa 
se je zmanjšalo za 19,6 % (iz 179 na 160 kršitev). Tukaj je potrebno poudariti, da  so se kršitve tako 
imenovanega družinskega nasilja povečale za 30 % (lani 74 letos 96 kršitev). Številčno povečanje 
družinskega nasilja je zaradi doslednega vnašanja objekta nasilja, ki ga določene enote do 
letošnjega leta niso vnašale. 
 
Glede na kraj je bilo 231 (230) kršitev zakona o prekrških zoper javni red in mir storjenih na cestah, 
ulicah in trgih, v stanovanjih 168 (171), v gostinskih objektih 129 (220), na javnih prireditvah 16 
(6), ter 140 (137) na drugih krajih (mejni prehodi in ostale lokacije). Iz navedenih podatkov je 
razvidno, da je večji padec kršitev v gostinskih lokalih.  
 
 



KRŠITVE  ZAKONA O OROŽJU 
 
Pri postopku zaradi prekrška je bilo skupno zaseženih 72  kosov različnega orožja, od tega 4 pištole, 
38 kosov hladnega orožja, 17 kosov lovskega orožja, 10 kosov plinskega orožja in trije kosi 
drugega orožja. Zaseženih je bilo tudi 1027 kosov ostrega in 52 kosov plinskega streliva. 
 
V letu 2003 so policisti obravnavali 58 (92) kršitev zakona o orožju ali za 36,7 % manj kot v letu 
2002. Število ugotovljenih kršitev je v upadu na vseh PP, razen PP Ilirska Bistrica, kjer se je 
povečalo število kršitev za 42,7 %, velik padec ugotovljenih kršitev pa je na PMP Jelšane za 46,6 
%.  
 
Pri odkrivanju nezakonitega vnosa orožja v državo so policisti na mejnih prehodih ugotovili 14 (35) 
kršitev zakona o nadzoru državne meje, ker ob prestopu posamezniki orožja (večinoma gre za 
plinske razpršilce) niso  prijavili.  
 
Zaradi suma, da posamezniki ne izpolnjujejo več pogojev za posest, je bilo pristojnim upravnim 
enotam poslano 7 (9) pobud za uvedbo upravnega postopka za odvzem orožja. 
 

KRŠITVE DRUGIH PREDPISOV  
 
Pregled podatkov o kršitvah drugih predpisov kaže, da največji delež obsegajo kršitve zakona o 
tujcih in zakona o nadzoru državne meje, ostali zakoni pa obsegajo pod 8 % vseh ugotovljenih 
kršitvah. Večina kršitev ostalih predpisov je v upadu, razen iz zakona o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami, katere so v porastu za 8,6 % ( lani 93, letos 101 kršitev), zakona o osebni 
izkaznici za 23,8 %, zakona o javnih zbiranjih za 88 %. Kršitve so bile ugotovljene tudi iz zakona o 
eksplozivih (14) in zakona o omejevanju porabe alkohola (16), katerih pa ne moremo primerjati, saj 
sta zakona začela veljati leta 2003. 
 
Pri tem moramo omeniti, da so policisti ugotovili tudi vrsto kršitev predpisov, za katere so podali 
poročilo pristojnim organom, predvsem inšpekcijskim službam.  
 
 
JAVNI SHODI IN JAVNE PRIREDITVE  
 
V letu 2003 so policisti vzdrževali javni red in mir, urejali promet, ter zagotavljali varnost ljudi in 
premoženja na javnih prireditvah. Večje angažiranje policistov je bilo potrebno na nekaterih 
gostinsko-turističnih prireditvah, sejmih in kulturno-zabavnih prireditvah, kjer so opravljali naloge 
po posebej izdelanih načrtih. Glede na število obiskovalcev, varnostno problematiko in s tem 
obremenjenost policije je bila največja aktivnost na pustovanju v Cerknici. Na prireditvah smo 
beležili 6 kršitev-pretepov.  Prijavljenih pa je bilo 621 zbiranj. 
 
Posebno angažiranost policistov je bilo potrebno zagotoviti ob začetku veljavnosti novega zakona o 
javnih zbiranjih, ki je začel veljati v začetku leta, saj je zakon priglasitve prireditev prenesel na 
policijo. Po novem zakonu so policisti v letu 2003 ugotovili 80 kršitev, medtem ko so v enakem 
lanskem obdobju ugotovili 9 kršitev  zakona o javnih shodih in prireditvah. 
 
 
 
 
 
 



DRUGI  DOGODKI  
 
V letu 2003 smo beležili eno (5) onesnaženje voda, vendar ni prišlo do materialne škode. Policisti 
so skupaj s strokovnimi službami slovenskih železnic in inšpekcijskimi službami obravnavali 6 (11) 
izrednih dogodkov na železnici. Prav tako smo obravnavali več poškodovanj zapornic z vozili. 
 
Policisti so obravnavali skupaj 9 (8) samomorov, od tega 1 z zastrupitvijo, 6 z obešanjem, 1 z 
zadušitvijo in 1 z ustrelitvijo. Poleg opisanih samomorov smo obravnavali še 16 (13) nenadnih 
smrti. 
 
Obravnavali smo še 136 (89) požarov, od tega je bilo zaradi sušnega obdobja večina požarov na 
travnikih in gozdovih. Trije požari so povzročili večjo premoženjsko škodo in sicer dva na 
gospodarskih objektih in en požar v naravnem okolju (gozd, podrast). 
 
Zgodilo se je še 10 (17) nesreč pri delu - 1 oseba je izgubila življenje, 5 oseb je bilo hudo in 4 lahko 
telesno poškodovane. Delovne nesreče so se zgodile zaradi neuporabe zaščitnih sredstev in 
neupoštevanja varnostnih predpisov.  
 
Policisti PU Postojna so v letu 2003 obravnavali 1 (0) dogodek s smrtnim izidom v gorah. 
 
Organizirali smo 2 (7) iskanji pogrešanih oseb, pri tem je bila ena oseba najdena mrtva. 
 
 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
 
 
Aktivnosti na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa so bile koncentrirane na izvajanje 
nalog na naslednjih sklopih: hitrost, alkohol, uporaba varnostnega pasu ter pešci, kolesarji in mladi 
vozniki.  
 
Osnovni cilji so bili v glavnem doseženi, čeprav so bila ugotovljena določena odstopanja pri 
prometnih nesrečah s smrtnim izidom in pa nesreč z lahko telesno poškodbo, ki jih je bilo v letu 
2003 nekaj več. Splošna ocena in stanje prometne varnosti pa je kljub temu lahko ocenjeno kot 
stabilno in zaenkrat ugodno. 
 
 
V letu 2003 so policisti v primerjavi z letom 2002 ugotovili za 8% manj kršitev cestno prometnih 
predpisov, izrekli za 3% manj denarnih kazni in napisali za 19% manj predlogov sodniku za 
prekrške. Največ ukrepov je bilo izrečenih zaradi neprimerne in prekoračene hitrosti vožnje, ne 
uporabe varnostnega pasu, vožnje pod vplivom alkohola in nepravilnosti na tovoru, vendar 
številčno manj kot leto poprej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ukrepi s področja prometa 
 

Ukrepi 2003 2002 % 
skupno število kršitev CPP  20664 22465 -8% 
predlogi sodniku za prekrške 2257 2796 -19% 
denarne kazni 16901 17472 -3% 
število odrejenih alkotestov 6979 6248 +12% 
odkloni preizkusov 
alkoholiziranosti 

311 304 +2% 

odrejeni strokovni pregledi 
(alkohol) 

 162 236 -31% 

strokovni pregledi – pozitivni 55 63 -13% 
strokovni pregledi – negativni  41 78 -47% 
strokovni pregledi – odkloni 61 87 -30% 
ugotovljenih vinjenih voznikov   800 1088 -24% 
začasni odvzem voz. dovoljenja  978 1134 -14% 
odrejen strokovni preglede – 
mamila 

 225 222  +1% 

strokovni pregled mamila – 
pozitiven 

27 65 -140% 

strokovni pregled mamila – 
negativen 

19 38 -50% 

strokovni pregled mamila - odklon  178 118  +50% 
pridržani do streznitve 20 16 +25% 
zaseg motornih vozil  8 10 -20% 
opozorila 1505 2197 -32% 

 

OBRAVNAVANJE PROMETNIH NESREČ 
 
Na območju PU Postojna se je letu 2003 v primerjavi z letom poprej pripetilo manj prometnih 
nesreč. Glede samih posledic pa je stanje nekoliko slabše, saj je bilo v nesrečah več mrtvih in tudi 
več lahko, manj pa hudo telesno poškodovanih.  
 
Med policijskimi postajami je največ prometnih nesreč obravnavala PP Postojna sledi Ilirska 
Bistrica, PPP Postojna in nato PP Cerknica. Večino najhujših prometnih nesreče je obravnavala PPP 
Postojna, čeprav se je število obravnavanih s telesno poškodbo povečalo predvsem na PP Postojna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prometne nesreče in posledice 
 

 število 
promet. 
nesreč 

število 
promet.
nesreč 
- smrtni 
izid 

število 
promet. 
nesreč s 
telesno 
poškod. 

število 
promet. 
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leto 2002 814   5  220  589  5 43  259 
leto 2003  773  8     237  528  9 31  313 
primerjava   -5%      +60% +8% -10%  80% -28% +21% 

 
 
Na območju  posameznih policijskih postaj je bil zabeležen manjši padec števila prometnih nesreč  
na PP Cerknica in Ilirska Bistrica, stanje na PP Postojna pa je enako kot leto poprej.  
 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili nepravilna stran in smer vožnje, neprimerna hitrost, 
premiki z vozilom , neustrezna varnostna razdalja ter neupoštevanje prednosti. Ostali vzroki so bili 
obravnavani v manjšem številu. 
 
Alkohol, kot eden izmed sekundarnih vzrokov  je bil prisoten pri 68 (65) povzročiteljih prometnih 
nesreč, kar znaša 8.53 % (7.62%) od vseh nesreč.  Delež je v okviru letnih usmeritev. Delno 
odstopa območje  PP Cerknica, kjer je problem alkohola v cestnem prometu  zaznan že nekaj let. 
 
Koncentracija alkohola  se pri povzročiteljih prometnih nezgod bistveno ne spreminja. Zabeleženih 
je več povzročiteljev, ki so imeli v času povzročitve prometne nesreče med 1.1 do 2.0 promila 
alkohola v organizmu. Povprečje je v primerjavi z letom poprej višje in znaša 1.74% (lani 1.55%). 
 
V letu 2003 se je največ prometnih nesreč zgodilo v poletnih mesecih in sicer juliju, juniju, avgustu 
in tudi septembra. Kar je glede na čas letne turistične sezone in samo gostoto prometa tudi 
pričakovano. Porast v primerjavi z letom poprej je bil zabeležen v mesecu oktobru, nakar je bil v 
ostalih mesecih zabeležen določen padec. 
 
 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč 
 

primarni vzroki prometnih nesreč 2003 2002 % 
neprilagojena hitrost vožnje 171 161 +6% 
nepravilna stran in smer vožnje 194 250 -22% 
neupoštevanje pravil prednosti 67 89 -25% 
neustrezna varnostna razdalja 96 86 +12% 
nepravilnost pešcev 6 4 +50% 
nepravilno prehitevanje 39 49 -20% 
premiki z vozilom 104 102 +2% 
nepravilnost na vozilu 3 2 +50% 
nepravilnost na tovoru 6 4 +50% 
Ostalo  87 67 +30% 
S K U P A J 773 814 -5% 

 
 
 



PRIREDITVE NA CESTAH 
 
V letu 2003 so razni organizatorji  na območju PU Postojna pripravili in izvedli  6 (8) javnih 
prireditev na cestah , pri katerih zavarovanjih je aktivno sodelovala tudi policija. V vseh primerih je 
pri ustnih obravnavah sodelovala tudi policija. Vse javne prireditve na cestah so bile organizirane in 
izvedene v skladu s predpisi in izdanimi dovoljenji.  
 
 
NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 
 
Policisti PU Postojna, predvsem pa policisti PP Ilirska Bistrica in PP Cerknica skrbijo za 
neposredno varovanje državne meje R Slovenije z R Hrvaško v skupni dolžini 68,62 km.  
 
Mejna kontrola se je izvajala po schengenskih kriterijih, to je z obvezno temeljno ter po potrebi in 
ob danih pogojih z temeljito mejno kontrolo. 
 
Potniki na mejnih prehodih 
 

POLICIJSKA ENOTA 2003 2002 TREND 

BABNO POLJE                      618.504 561.881 10,08 
ILIRSKA BISTRICA              72.289 79.997 -9,64 
JELŠANE                                5.322.987 5.455.477 -2,43 
STAROD                                 5.273.631 5.347.067 -1,37 
S K U P A J 11.287.411 11.444.422 -1,37 

 
 
Promet motornih vozil na mejnih prehodih 
 

VRSTA MOTORNEGA VOZILA IN VLAK 

OSEBNI AVTO AVTOBUS TOV. AVTO VLAK 
SKUPAJ  

     MEJNI PREHOD 

2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 
BABNO POLJE 193.816 175.094 4.380 5.284 4.101 3.743     202.297 184.121

ILIRSKA BISTRICA             4.968 5.370 4.968 5.370

JELŠANE 1.453.469 1.491.601 16.579 17.299 58.938 62.443     1.528.986 1.571.343

STAROD 1.412.776 1.431.457 15.918 16.356 107.942 103.478     1.536.636 1.551.291

S K U P A J 3.060.061 3.098.152 36.877 38.939 170.981 169.664 4.968 5.370 3.267.919 3.306.755

 
 
Glede na področje dela, ki je opisano v tem poglavju je bilo največ dela in ukrepov izvedenega na 
podlagi Zakona o tujcih in sicer 407 ukrepi ali 25 % manj kot v letu 2002. Med temi ukrepi je bilo r 
61 % ugotovljenih kršitev nedovoljenega vstopa v državo, sledijo kršitve neposedovanja veljavne 
potne listine itd. Največ ukrepov na podlagi tega zakona so izvedli policisti PP Ilirska Bistrica in to 
kar 192 kar je 47 % vseh ukrepov in istočasno 7 % več kot leto prej. Nato ji po številu ukrepov 
sledijo policisti PMP Jelšane, PP Postojna in PP Cerknica, med tem, ko PPP Postojna teh ukrepov 
nima evidentiranih, ker je 11 prijetih tujcev izročila v obravnavo krajevno pristojnim PP. 
 
Druga najpogostejša zakonska osnova za ukrepanje policistov na tem področju dela je Zakon o 
nadzoru državne meje, na podlagi katerega je bilo največ dela opravljenega na mednarodnih cestnih 
mejnih prehodih Jelšane, Starod, mednarodnem železniškem mejnem prehodu Ilirska Bistrica in 
MMP Babno Polje. V primerjavi z opisanim Zakonom o tujcih, kjer je evidenten 25 % padec 



ukrepov, gre pri Zakonu o nadzoru državne meje za zelo velik porast ukrepov in to kar za 269 % (iz 
54 ukrepov v letu 2002 na 199 ukrepov v letu 2003). Pri teh kršitvah je nastal tako velik porast 
zaradi doslednega ukrepanja policistov PMP Jelšane zoper kršitelje, ki so se izkazali s tujo ali 
neveljavno listino za prestop državne meje (165 ali 83 % vseh kršitev ZNDM). Sicer pa gre še za 
nepriglasitev orožja, ilegalni prestop državne meje, izmikanje mejni kontroli itd. 
 
Policisti so na državni meji odvzeli kršiteljem v 35 (65) primerih  47 kosov (- 54 %), predvsem 
hladnega orožja (gumijevke, nože, boksarje, bajonete ...) in pa nekaj plinskega in lovskega orožja. 
Poleg tega pa so zasegli tudi 557 ali 295 % več streliva kot leto prej. 
  
Na MMP je bilo zasežene tudi nekaj prepovedane droge, predvsem gre tu za manjše količine, ki jih 
imajo ljudje pri sebi za lastne potrebe. Največ je bilo zasežene konoplje in sicer 16.846 gramov 
(68).      
 
Pri izvajanju temeljite mejne kontrole policisti PMP Jelšane v letu 2003 niso zaznali in zasegli 
nobenega vozila, ki bi izviralo iz kaznivega dejanja. 
 
Zaradi vizne politike R Slovenije, se je zmanjšalo število izdanih vizumov na MP in sicer iz 15 v 
letu 2002, na 10 v letu 2003. 
 
Ostala upravna opravila, gre za izdajo raznih dovoljenj, pa so se  na MP zmanjšala za 8 % (iz 3.319 
v letu 2002 na 3.050 dovoljenj v letu 2003). Največkrat je šlo za “MZ 58” t.j. dovoljenja za vnos 
orožja (2.301) in pa za vrsto različnih potrdil po ZKP, ZVCP, ZP ipd. (743). 
 
V letu 2003 so policisti pri izvajanju nalog na področju mejne in tujske problematike v okviru že 
opisanih ugotovljenih kršitev izdali 239 (109) pisnih opozoril kršiteljem teh predpisov. Največkrat 
so bila izdana ilegalnim prebežnikom po Zakonu o tujcih (91) in po Zakonu o nadzoru državne meje 
(148). 
 
Pri mejni kontroli nad potniki in motornimi vozili je bilo pri prehodu državne meje odkrita 101 
zloraba raznih dokumentov, kar je 33 % manj kot leta 2002. Zlorabe so bile odkrite največ pri 
ponarejanju raznih dokumentov (52),  izkazovanju s potnimi listi (23), raznimi listinami (11), žigih 
ter prometnih in vozniških dovoljenjih. 
 
Policisti PU Postojna so na “zeleni meji” prijeli 232 ilegalcev, kar je 15 % več kot leta 2002, ob 
podatku, da je pritisk na državno mejo porasel za samo 3 %, lahko ocenimo to delo kot uspešno. To 
pa je istočasno tudi 70 %  vseh prijetih ilegalnih prebežnikov na območju PU Postojna. Pri tem so 
glavno breme nosili policisti PP Ilirska Bistrica, ki so obravnavali kar 231 ilegalcev, od skupno 232 
prijetih na “zeleni meji”. 
 
Na podlagi statističnih podatkov “po kraju storitve” je evidentno, da je državno mejo med R 
Hrvaško in R Slovenijo, v letu 2003, na območju PU Postojna prestopilo 336 ilegalnih prebežnikov, 
kar je 3 % več kot leta 2002. Od teh jih je uspelo policistom PU Postojna prijeti 242 ali 72 %. 
Ostale pa so prijeli policisti PU Koper in Nova Gorica ali italijanski varnostni organi in jih po 
Pogodbi o prevzemu .... vrnili v R Slovenijo.  
 
Tujci, ki so na nedovoljen način vstopili v državo so bili  privedeni na policijske postaje, kjer so bili 
opravljeni postopki zbiranja dokazov o ilegalnem prestopu državne meje iz R Hrvaške ali katere 
druge sosednje države v R Slovenijo. Po končanih postopkih na policijskih postajah je bilo za 212 
tujcev opravljena najava tujim varnostnim organom v smislu  neformalnega vračanja. Od 
najavljenih tujcev so jih tuji varnostni organi sprejeli 78,77 % . Od vseh evidentiranih ilegalnih 
prehodov državne meje je bilo TVO izročeno 167 (244) oseb ali 50,60%.  



V letu 2003 so nam tuji varnostni organi, gre izključno za hrvaške varnostne organe, za vrnitev 
najavili 3 osebe, katerih prevzem smo zavrnili - zaradi pomanjkanja dokazov v 2 primerih , v 1 
primeru je bilo ugotovljeno, da je tujec legalno vstopil v Hrvaško. V letu 2002 smo na podlagi 
meddržavnega sporazuma sprejeli 8 tujcev. 
  
Mejnih incidentov v letu 2003 nismo evidentirali. 
 
 
OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST - 113 
 
Vsi klici na interventno številko “113” se beležijo v računalniški aplikaciji. 
 
V računalniški bazi “113” je bilo v letu 2003 skupno zabeleženih 19.737 (19.453) klicev, kar je le 
malenkostno več kot v letu prej. Interventnih klicev je bilo 3573 (4.816) - (padec za dobrih 25%). V 
primerjavi z letom 2002 je praktično isto število – 724 (710) takih, ki so bili v DDOKC označeni 
kot pomembni, nujnih interventnih klicev  pa je bilo 280 (189).  
 
Na podlagi interventnih klicev in sprejetih depešnih obvestil PP je bilo v dnevnik dogodkov 
(DDOKC) vpisano skupaj  4740 (4.816) dogodkov.  
 
 
Pregled vpisov po področjih dela: 
 
Kriminal 
 
 
1.102 
 
(1.280) 

Mejne 
zadeve 
 
188 
 
(207) 

Prometna 
varnost 
 
1.365 
 
(1.365) 

Javni red 
in mir 
 
1.522 
 
(1.205) 

Dogodki 
in pojavi 
 
324 
 
(280) 

Orožje in 
strelivo 
 
83 
 
(127) 

Varstvo 
okolja 
 
10 
 
(8) 

Ostale 
zadeve 
 
291 
 
(344) 

 

NAPOTITVE 
 
V reševanje interventnih dogodkov je bilo v letu 2003 napotenih skupaj 4.039 (3.479) patrulj, v 
vseh primerih pa so bili policisti v patruljah že ob napotitvi ustrezno informacijsko podprti 
(posredovanih znani podatkov o varnostno relevantnem dogodku, preverjanje oseb v operativnih 
evidencah, opozarjanje na lastno varnost…).  Povprečni reakcijski čas po območjih posameznih PP 
je razviden iz spodnjega pregleda. 
 

Obm. PP Postojna 
 
 

15:51 
 

(16:28) 

Obm. PP Cerknica 
 
 

18:16 
 

(14:40) 

Obm.PP Ilirska 
Bistrica 

 
15:03 

 
(15:07) 

Obm. PU Postojna 
 
 

16:10 
 

(16:41) 
 
Bistvenih odstopanj od načrtovanega ni bilo, s tem, da nekoliko izstopa le podaljšan reakcijski čas 
na PP Cerknica, ki pa je posledica zlasti krajevne oddaljenosti posameznih dogodkov od matične 
enote. 
 
 



Povprečni reakcijski čas vseh interventnih klicev v PU Postojna, ločeno po področjih dela: 
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(18:31) 

 
 

 

PRITOŽBE ZOPER POLICISTE  
 
V letu 2003 smo sprejeli 54 (42) pritožb, kar je 28.58% več kot v letu 2002, nerešenih je ostalo 8 
(1). V 6 (12) primerih je bil postopek končan oz. ustavljen, na 7 (8) sejah senata smo obravnavali 40 
(33) pritožb. 
 
Pritožbe po delovnih področjih: 
 

Področje dela Število/2002 Utemeljene/2002 Neutemeljene/2002 % utemeljenosti/2002 
CPP 28 / 22 2 / 6 26 / 16 7.14 / 27.3 
DOGODKI 3 / 1 0 / 1 3 / 0 0 / 100 
JRM 3 / 3  0 / 1  3 / 2  0 / 33.3  
KD 2 / 3  0 / 2  2 / 1  0 / 66.7  
MEJA 4 / 0  1 / 0  3 / 0  25 / 0  
SKUPAJ 40 / 29  3 / 10  37 / 19  7.50 / 34.5  

 
Trije policisti so bili glede na ugotovitve pritožbenega postopka opozorjeni, v štirih primerih so bile 
ugotovitve posredovane PP kot tema za obravnavo pri vadbi praktičnega postopka in usposabljanju 
s področja policijskih pooblastil. 
 
Zaradi navedb v posamezni pritožbi, ki so opredeljevale sum, da bi bilo lahko storjeno kaznivo 
dejanje, smo obveščali pristojno ODT v skladu z Strokovnim  navodilom o sodelovanju Policije in 
državnega tožilstva pri odkrivanju in pregonu storilcev k.d. 
 
Na podlagi  ugotovitev, smo v skladu z 148 . členom ZKP pristojnemu ODT podali 1 kazensko 
ovadbo zoper 3 policiste in 3 poročila  po 7. odstavku 148.člena ZKP za 4 delavce. 
 
 
Najpogostejši pritožbeni razlogi: 
 
Pritožbeni razlog Število Utemeljen Neutemeljen 
Nadzor prometa 26 0 26 
Izdaja plačilnega naloga 16 0 16 
Zbiranje obvestil 3 0 3 
Odreditev str. pregleda - mamila 4 0 0 
Ogled kraja PN 2 1 / 50% 1 
Mejna kontrola 2 1 / 50% 1 
Žaljivost 4 0 4 
Nekorektnost 24 0 24 



Nestrokovnost 3 1 / 33.4% 2  
Neukrepanje 1 0 1 
Nepravilna ugotovitev dej. stanja 16 2 / 12.5% 14 

 
 
PRISILNA SREDSTVA 
 
Prisilna sredstva so bila uporabljena v 65 (47) primerih. Skupno je bilo uporabljenih 144 (87) 
prisilnih sredstev. 
 
V 91 (57) primerih so bila uporabljena sredstva za vezanje in vklepanje, v 2 (2) primerih plinski 
razpršilec, v 47 (24) primerih fizična sila – strokovni prijem, v 1 (0) primeru fizična sila – strokovni 
udarec, v 1 (4)  primeru fizična sila – strokovni met ter v dveh primerih druga sredstva. 
 
Prisilna sredstva so bila največkrat uporabljena pri vzdrževanju JRM 66 (30) krat, pri preiskovanju 
kaznivih dejanj 15 (15) krat, pri nadzoru cestnega prometa 29 (14) krat, pri nadzoru državne meje 
24 (23) krat ter pri spremljanju in izročanju oseb 4 (5) krat in pri obravnavanju dogodkov  6 (0) 
krat. 
 
Pri uporabi prisilnih sredstev je bil poškodovan 1 (1) policist,  5 (2) oseb je bilo lahko telesno 
poškodovanih, pri 4 (2) osebah  so bili vidni znaki uporabe PS. 
 
V 133 primerih uporabe prisilnih sredstev so bile uporabe ocenjene kot strokovne in zakonite, v 3 
primerih je bila uporaba ocenjena kot nestrokovna  vendar  zakonita.  
 
Z izdelano analizo in predlogi ukrepov v zvezi uporabe prisilnih sredstev so bile seznanjene vse 
policijske enote. 
 
 
KADROVSKE ZADEVE 
 
 
Na PU Postojna je sistemiziranih 376 (374) delovnih mest, zasedenih pa je 348 (347), kar pomeni 
93 % kadrovsko zasedenost.  V policijskih enotah je zasedenost na delovnih mestih policistov 89 % 
s tem, da je od tega 17 kandidatov, ki so še na usposabljanju v PA in bodo v naslednjem letu 
končali usposabljanje. Na podlagi izbirnega postopka , ki bo zaključen v letu 2004 bo na policijske 
postaje  za potrebe opravljanja nalog  varovanja državne meje razporejeno določeno število 
kandidatov za policiste.    
 
V policijskih enotah PU je prenehalo delovno razmerje 13 delavcem in sicer 4 zaradi upokojitev, 6 
delavcev je bilo premeščeno v druge PU, 1 delavcu je bil izrečen disciplinski ukrep prenehanja dela, 
1 delavec se je smrtno ponesrečil, 1 delavec pa je odpovedal delovno razmerje. 
 
Zaradi ugotovitev o opustitvi ukrepov izvajanja  ustreznega nadzora  v okviru funkcije vodenja, so 
bile izvedene kadrovske spremembe v vodstvu PPP Postojna.   
 
S 1.6.2003 je končalo usposabljanje za poklic policista 39 kandidatov VI. generacije. Razporedili 
smo jih na PMP Jelšane PP Ilirska Bistrica in PP Cerknica. 
 
Za zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela smo začasno znotraj policijskih enot PU 
razporedili 45 (36) delavcev. 
 



  
LOGISTIKA 
 
Prevozna sredstva 
 
V planu za odpis smo za leto 2003 predvideli 14 vozil in dve motorni kolesi, od tega smo v letu 
2003 odpisali 6 vozil.  
 
Izdelan je bil  plan za odpis vozil  za leto 2004, v katerem smo  predvideli odpis  18 vozil. 
  
V letu 2003 je bilo 31 (18) prometnih nezgod s službenimi vozili, 21 nezgod so povzročili policisti. 
 
Poslovni objekti 
 
Kljub intenzivni gradnji na MMP Jelšane in MPOP Novokračine, se pogoji dela v primerjavi z 
letom 2002 niso spremenili. Še vedno aktualna tako ostaja adaptacija bivše komande garnizona v 
Postojni. 
 
 
  
                 Alojzij Pavlič 

DIREKTOR POLICIJSKE UPRAVE 
         POLICIJSKI SVETNIK 

 
 
 
 
 


