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ZADEVA: STANJE NA PODROČJU ZATIRANJA KRIMINALITETE V PRVIH PETIH 

MESECIH  2006 
 
 
Na Policijski upravi Slovenj Gradec smo na področju zatiranja kriminalitete v petih letošnjega 
leta 2006, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta 2005, zabeležili občuten porast 
števila podanih  kazenskih ovadb in zelo dobro raziskanost kaznivih dejanj. 
 
V tem obdobju smo podali 519 (395) kazenskih ovadb, kar predstavlja povečanje za 31 %. 
Povečanje števila podanih kazenskih ovadb je mogoče pripisati povečanju lastne zaznave 
kaznivih dejanj. Kljub povečanju problematike smo preiskali 374 (279) kaznivih dejanj, kar 
predstavlja 72.06 % ali 95 preiskanih kaznivih dejanj več, kot v enakem obdobju lanskega 
leta, kar je izjemen rezultat. Ob tem velja tudi posebej poudariti, da smo preiskali vsa hujša 
kazniva dejanja. 
 
Na področju kaznivih dejanj zoper življenje in telo smo podali 51 (38) kazenskih ovadb, kar je 
34 % več kot v lanskem obdobju, vendar je potrebno poudariti, da smo obravnavali le eno 
hudo telesno poškodbo, druga kazniva dejanja pa so izključno lahke telesne poškodbe. 
Umora ali posebno hude telesne poškodbe nismo obravnavali. 
 
Na področju  kaznivih dejanj zoper premoženje smo podali 292 (226) kazenskih ovadb, kar je 
za 29 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Ugotavljamo zelo pozitiven pri 
preiskovanju velikih tatvin, saj smo jih preiskali 44.44 % (34.15 %). V opazovanem obdobju  
nismo pa obravnavali kaznivih dejanj ropov ali drugih hujših deliktov. 
  
Na področju zatiranja drog smo v mesecu maju 2006 zelo uspešno razkrili kriminalno 
združbo, ki je iz Nizozemske preko Avstrije v Slovenijo tihotapila prepovedano drogo. V dveh 
uspešno zaključenih akcijah smo zasegli mamila in druge pripomočke. Zoper pripadnike 
razkrite kriminalne združbe in posameznike smo podali 30 (6) kazenskih ovadb, ki so 
večinoma rezultat naše lastne dejavnosti. 
 
Zgoraj opisano problematiko vam v nadaljevanju predstavljamo tudi v obliki tabel: 

 
Tabela 1:  Kazniva dejanja, za katera je policija vložila kazensko ovadbo ali poročilo v  
                 dopolnitev kazenske ovadbe   
 
 

 2005 2006 
Kazniva dejanja ** 395 519
Preiskana k. d.  279 374

Delež preiskanih k. d. (v %) 70.63 72.06
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Tabela 2:  Kazniva dejanja po poglavjih Kazenskega zakonika  
 

 

Število k. d. 
Delež preiskanih k. d. 

(v %) 
Poglavje 

2005 2006 
Porast/upad 

(v %) 
2005 2006 

Življenje in telo 38 51 +34 97.37 100 
Človekove pravice 39 47 +21 97.44 95.74 
Spolno nedotakljivost 3 21 +600 66.67 95.24 
Človekovo zdravje 6 30 +400 100 96.67 
Zakonsko zvezo… 6 15 +150 100 100 
Premoženje 226 292 +29 53.98 55.14 
Gospodarstvo 65 61 -6 96.92 95.08 
Pravni promet 4 1 -75 100 100 
Javni red in mir 9 18 100 100 100 
Uradno dolžnost 1 1  100 100 
Splošno varnost 2 3 +50  66.67 
Zoper okolje 1 6  100 33.33 
Drugo      
      
Skupaj 395 519 +31 70.63 72.06 

 
Tabela 3:  Kazniva dejanja zoper življenje in telo 
 
 

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

 k. d. (v %) Vrsta kaznivega dejanja 
2005 2006 

Porast/ 
upad 
(v %) 2005 2006 2005 2006 

Umor         
Poskus umora        
Posebno huda telesna poškodba        
Huda telesna poškodba 4 1 -75 4 1 100 100,00 
Lahka telesna poškodba 33 50 +52 32 50 96.97 100 
Druga k.d. zoper življenje in telo        
Skupaj 38 51 +34 37 51 97.37 100 

 
 
 
S spoštovanjem! 
 

  Peter PUNGARTNIK, spec. 
 

TISKOVNI PREDSTAVNIK 
POLICIJSKE UPRAVE 

 
 
 
POSLANO: 
1. naslovniku,  
2. zbirki dok. gradiva. 


