
IZVLEČEK IZ POROČILA O DELU PU SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2005 
 
 
1.  PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE  
 
Skupno število kaznivih dejanj se je zmanjšalo za 6,88%, saj smo v letu 2005 obravnavali 1192, v 
letu 2004 pa 1280 kaznivih dejanj (v nadaljevanju so podatki za leto 2004 napisani v oklepajih).  
Preiskali smo 753 (832) kaznivih dejanj ali 63,17 %  (65,00 %). Pomembno je poudariti, da so bila  
preiskana vsa hujša kazniva dejanja zoper življenje in telo, zoper spolno nedotakljivost, zoper 
človekovo zdravje ter zoper JRM, zoper zakonsko zvezo, družino in mladino. Gmotna škoda, kot 
posledica storitev kaznivih dejanj, je bila precej manjša 344,27 (888,61) MIO SIT.  
 
1.1 Splošna kriminaliteta 
 
Na področju splošne kriminalitete smo obravnavali 1068 (1164) kaznivih dejanj. Največje 
povečanje števila kaznivih dejanj je bilo pri poglavju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in 
sicer 29 (12) in  kaznivih dejanjih zoper javni red in mir 44 (30). 
Na področju kaznivih dejanj zoper življenje in telo smo obravnavali 97 (120) kaznivih dejanj in  5 
(5) sumov kaznivih dejanj, za katera smo podali poročilo na ODT. Obravnavali smo 80 (101) 
kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe in 15 (12) kaznivih dejanj povzročitve hude 
telesne poškodbe. Umora nismo obravnavali. 
Na področju  kaznivih dejanj zoper premoženje smo obravnavali 675 (733) kaznivih dejanj. Glede 
na število dejanj najbolj izstopajo tatvine in velike tatvine, nismo pa obravnavali kaznivih dejanj 
ropov v finančne ustanove. 
Na področju mladoletniške kriminalitete smo podali 90 (93) kazenskih ovadb in 5 (6) poročil o  
sumih kaznivih dejanj.  
 
1.2 Gospodarska kriminaliteta 
 
Obravnavali smo 124 (116) ali za 6,9 % več kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, kot v 
enakem obdobju leta 2004, kar predstavlja 10,4 % delež v strukturi celotne obravnavane 
kriminalitete. Prevladovala so kazniva dejanja Poslovne goljufije po 234./a členu KZ, ki 
predstavljajo 39,51%, Goljufije po 217. členu KZ,  20,96 % in Poneverbe po 245. členu KZ, ki 
predstavljajo 17,74% obravnavane celotne gospodarske kriminalitete. V največjem porastu so bila 
kazniva dejanja Poneverb, obravnavanih je bilo 22 (9) kaznivih dejanj. Kot posledica storjenih 
gospodarskih kaznivih dejanj je nastala velika materialna škoda v višini 216,62 MIO SIT (583,38 
MIO SIT), kar predstavlja za 63,38% manj, kot v letu 2004. V letu 2005 je bilo zaradi obravnave 
sumov kaznivih dejanj brez pregona, na ODT podanih 36 (30), poročil kar predstavlja  za 20% več 
poročil po 10. odstavku 148. člena ZKP. V letu 2005 je bilo v okviru preiskovanja gospodarske 
kriminalitete ovadenih 80 (82) osumljencev, kar je za 2,44 % manj,  pri čemer je bilo 75% 
osumljencev moškega in 25% ženskega spola. Na področju odkrivanja in preprečevanja 
korupcijskih deliktov je bilo v letu 2005 obravnavano eno kaznivo dejanje Jemanja podkupnine po 
267. členu KZ, katero je bilo zaključeno s kazensko ovadbo na ODT.        
 
1.3  Organizirana kriminaliteta 
 
V skladu z merili Sveta evropske unije smo identificirali pet kriminalnih združb, ki delujejo na 
našem območju, le ena pa izpolnjuje vse postavljene kriterije.  
V začetku leta 2005 je prišlo do povečanja problematike ponarejenega denarja, ko je bilo 
spravljeno v obtok večje število fotokopiranih bankovcev slovenskih tolarjev. Z odkritjem skupine, ki 
je bankovce spravljala v obtok,  pa se je problematika popolnoma umirila. 
 
2. VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 

PREMOŽENJA 
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2.1  Kršitve predpisov o javnem redu 
 
Obravnavali smo 1440 (1807) kršitev predpisov o javnem redu ali 22,31% manj kot v letu 2004. 
Kršitev Zakona o prekrških zoper javni red in mir je bilo 1102 (1393) ali 20,89% manj. Kršitev 
drugih predpisov o javnem redu pa 352 (414) ali 14,98% manj, kot leto prej.  
Policisti so vzpostavljali red in mir pri 3 (6) kršitvah javnega reda in miru, v katerih je hkrati bilo 
aktivnih 5 ali več kršiteljev.  
Na podlagi Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju smo ukrepali v 104 (74) primerih, kar 
je za 40,54%  več kot primerjalnem obdobju. Izvedenih je bilo 38 (66) postopkov o prekrških in 
izrečenih 66 (8) opozoril. 
 
2.2  Protestni shodi, javni shodi in javne prireditve 
 
Naloge zavarovanja smo opravili na skupno 33 (59) javnih shodih in javnih prireditvah, od tega na 
30 (34) športnih in 3 (24) javnih prireditvah.  
 
2.3  Drugo 
 
Poleg nadzorov, ki so jih med rednim opravljanjem policijskih nalog opravile policijske postaje nad 
subjekti zasebnega varovanja smo, na podlagi Letnega načrta za leto 2005, opravili skupni 
poostren nadzor na področju zasebnega varovanja. Policisti PP Ravne na Koroškem bodo enega 
varnostnika zasebne varnostne službe predlagali za dodelitev priznanja ob Dnevu policije, zaradi 
njegove pomoči pri razrešitvi več KD in prekrškov JRM.  
Policijske postaje so v 156 (278) primerih, kar je za 52% manj kot v primerjalnem obdobju, opravile 
privedbe na zahtevo sodišč in 4 (9) na zahtevo ostalih pooblaščenih služb. Opravljene so bile 4 (3) 
asistence oziroma za 25 % več kot v primerjalnem obdobju.  
 
 
3.    ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
 
3.1  Prometne nesreče 
 
Prometna varnost je bila v letu 2005 relativno ugodna, saj se je število vseh prometnih nesreč 
občutno zmanjšalo. Slabše stanje evidentiramo le pri najhujših posledicah, kjer beležimo dva mrtva 
udeleženca več in večje število hudo telesno poškodovanih.  Policisti so obravnavali  (9516) ali 
55,2 % manj kršitev cestno prometnih predpisov in 947 (1229) ali 23 % manj prometnih nesreč, v 
katerih je bilo udeleženih 1843 (2476) ali 25,5 % manj oseb kot v prejšnjem letu. V prometnih 
nesrečah je umrlo 9 (7) udeležencev. Število hudo telesno poškodovanih se je povečalo s 24 na 41 
ali za 70,0 %, število lahko telesno poškodovanih pa se je zmanjšalo iz 814 na 557 ali za 31,6 %. 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili neprilagojena hitrost, nepravilna stran oziroma smer 
vožnje, nepravilni premiki z vozilom, neustrezna varnostna razdalja in neupoštevanje pravil o 
prednosti.  
 
3.2 Nadzor in urejanje cestnega prometa 
 
Na področju nadzora vozil za prevoz nevarnega blaga so opravili 30 (23) nadzorov, pri katerih  
niso zaznali kršitev. Sodelovali so pri zavarovanju 11 (4) izrednih prevozov, pri katerih je širina 
vozila presegala 4 metre, ter v primerih, ko je bilo treba na posameznih delih poti ustaviti promet. 
Sodelovali so tudi pri zavarovanju 10 prireditev na cestah. 
 
4.    NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH  
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Na podlagi Pogodbe o policijskem sodelovanju z Republiko Avstrijo smo nadaljevali z aktivnostmi 
za realizacijo in organizacijo skupnih patrulj za zavarovanje zelene meje. Delo mešanih patrulj z 
avstrijskimi varnostnimi organi poteka na zelo visokem strokovnem nivoju.  
 
4.1  Mejna kontrola 
 
Število potnikov, ki so prestopili državno mejo na mejnih prehodih, se je v primerjavi z enakim 
obdobjem prejšnjega leta povečalo s 3.748.516 na 3.907.281 ali za  4%. 
 
Policisti so obravnavali 10 (8) ali za 25 % več kršitev Zakona o tujcih, med tem, ko kršitev Zakona 
o nadzoru državne meje niso obravnavali  (10). Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 475 (421) ali 
13 % več tujcev, ki niso izpolnjevali zakonskih pogojev za vstop v državo.  
 
4.2  Varovanje državne meje zunaj mejnih prehodov 
 
V letu 2005 smo obravnavali 3 (11) ilegalne prehode, ki  na območju Policijske uprave Slovenj 
Gradec že nekaj let ne predstavljajo posebne problematike. Pri varovanju državne meje so bile 
uporabljene vse oblike policijskega dela, sodelovala je tudi enota vodnikov službenih psov. Velik 
poudarek smo namenili sodelovanju z občani, živečimi ob meji.  
 
4.3 Vračanje in prevzemanje tujcev 
 
Varnostnim organom Italije smo vrnili italijanskega državljana. Izrečen mu je bil tudi ukrep izgon 
tujca iz države, kateri je kršil Zakon o gibanju in prebivanju tujcev v R Sloveniji, ter beračil na 
območju Slovenije.  
 
 
5.   V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO 
 
 
V letu 2005 smo pričeli z izvajanjem projekta Samostojne policijske postaje, zelo uspešno pa smo 
zaključili projekt Delo vodij policijskih okolišev in drugih policistov v policijski pisarni, v katerega je 
bila vključena PP Slovenj Gradec s policijsko pisarno v Mislinji.  
 
V letu 2005 smo izvajali preventivne aktivnosti, med katerimi so prevladovale aktivnosti za učence, 
dijake in študente ter tudi njihove starše v okviru vzgoje in izobraževanja. Cilj teh dejavnosti je bilo 
zlasti preprečevanje družinskega nasilja, preprečevanje uporabe prepovedanih drog, nasilja med 
vrstniki, kaznivih dejanj v zvezi z mamili in zlasti kaznivih dejanj zoper premoženje. 
 
Preventivne dejavnosti na področju javnega reda smo usmerili v preprečevanje kršitev javnega 
reda in miru, vandalizma, uporab prepovedanih drog, pirotehničnih izdelkov, zagotavljanje varnosti 
v gorah in na smučiščih ter izboljšanju varovanja okolja. 
 
VPO so aktivno sodelovali v Svetih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu posamezne lokalne 
skupnosti, v sosvetih policijskih postaj, na osnovnih in srednjih šolah ter vzgojno varstvenih 
zavodih.  
 
Preko medijev smo javnost obveščali o problematiki alkohola in hitrosti v cestnem prometu, 
predstavili smo novosti v zakonodaji s področja cestnega prometa (nov ZVCP-1), o varnosti 
voznikov motornih koles in koles z motorjem, opozarjali na uporabo varnostnih pasov in varnostnih 
čelad, o izvajanju varovanja otrok na poti v šolo in v času počitnic.  
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6.   OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST  
 
 
6.1 Interventna dejavnost 
 
Na področju interventne dejavnosti policije smo zabeležili 17.035 (17.611) ali za 3,27 % manj vseh 
klicev na interventno številko policije 113.  Na številki 113 smo sprejeli 218 (201) ali za 7,80 % več 
ustnih prijav kaznivih dejanj. Na podlagi interventnih klicev ljudi smo opravili skupaj 6.152 (5.828) 
ali za 5,26 % več interventnih napotitev in usmerjanj policijskih patrulj. Uspeli smo skrajšati odzivni 
(reakcijski) čas na 9:49 minut (10:47) pri nujnih interventnih dogodkih in na 12:46 minut (12:51) pri 
vseh interventnih dogodkih, kar kaže na dobro odzivno sposobnost policije na Koroškem na nujne 
klice ljudi.  
 
 
7.   SPREMLJANJE IZVAJANJA POLICIJSKIH POOBLASTIL IN OGROŽANJA POLICISTOV  
 
Policisti PU Slovenj Gradec so v letu 2005 zaradi kaznivih dejanj, preprečitve nadaljevanja 
prekrškov in drugih razlogov pridržali 118 (166) ali 28,0% manj oseb kot v primerjalnem obdobju. 
Prisilna sredstva so uporabili zoper 99 (145) oseb, kar je za 31,7% manj kot v letu prej. Zoper 
kršitelje so večinoma uporabili najmilejši prisilni sredstvi – sredstva za vklepanje in vezanje v 85 
(127) primerih ter fizično silo v 69 (98) primerih iz česar je razvidno, da sta bili pri uporabi 
policijskih pooblastil spoštovani načeli postopnosti in sorazmernosti. Strelnega orožja kot prisilnega 
sredstva niso uporabili. 
 
7.1  Reševanje pritožb 
 
V  letu 2005 smo na območju Policijske uprave Slovenj Gradec obravnavali in zaključili 18 pritožb. 
Primerjalno z letom 2004 se je  zmanjšalo število podanih pritožb za 13. V devetih primerih je bil 
postopek reševanja pritožb zaključen pri vodji organizacijske enote. Zaradi nepopolne ali 
nerazumljive pritožbe ni bilo zavrženih pritožb, za 6 pritožb pa je bil postopek predčasno zaključen. 
Na sejah senata za pritožbe ministrstva za notranje zadeve so bile obravnavane 3 pritožbe, od 
katerih ni bila nobena utemeljena. Ugotavljamo, da ravnanje policistov, na katere so se nanašale 
pritožbe, ni bilo skladno z veljavnimi predpisi le v enem primeru.  Vzroki za  zmanjšanje števila 
prejetih pritožb so predvsem v zmanjšanju števila represivnih ukrepov zoper kršitelje cestno 
prometnih predpisov in kvalitetnejšemu delu policistov na terenu.        
 
7.2  Notranje preiskave 
 
Predkazenski postopek je bil voden zoper 10 (14) policistov. V vseh primerih je bilo na podlagi 
zbranih obvestil ugotovljeno, da ni bilo podanih elementov za kazensko ovadbo. Na pristojno 
državno tožilstvo smo poslali 8 (8) poročil po desetem odstavku 148. člena ZKP.  
 
 
8.   MEDNARODNO SODELOVANJE  
 
Mednarodno sodelovanje je potekalo zlasti z avstrijskimi varnostnimi organi v primeru konkretnih 
operativnih potreb.  
 
9.   ODNOSI Z JAVNOSTMI  
 
Delo tem področju je zaznamovala kadrovska menjava tiskovnega predstavnika policijske uprave v 
drugi polovici leta 2005 in začetek delovanja portalov PU Slovenj Gradec na intranetu policije in 
internetu. Prioritetno so bile opravljene vse naloge na področju odnosov z javnostmi. Poudarjanje 
pomena tega dela se je odrazilo tudi v večjem številu pisnih in govornih prispevkov za medije.   
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Priloga: STATISTIČNI PODATKI 
 

 
PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE 

 
 

Kazniva dejanja  

 
Zaključni dokumenti obravnavanih kaznivih dejanj 

 
Vrsta zaključnega dokumenta 2004 2005 Porast/upad 

(v %) 
Kazenska ovadba  1149 1017 -11,49 
Poročilo o dopolnitvi kazenske ovadbe (148/9 ZKP)    360 273 -24,17 
Poročilo o dejanjih brez pravne podlage za pregon (148/10 ZKP) 404 322 -20,30 

 
VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 

PREMOŽENJA 
 

Kršitve predpisov o javnem redu* 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Kršitve zakona o prekrških 
zoper JRM 1342 1531 1307 1393 1102 

Kršitve drugih predpisov* 354 418 462 414 352 
Skupaj 1696 1949 1769 1807 1454 

   
*Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
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ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

 
Prometne nesreče in posledice 

 
Prometne nesreče Posledice 

Leto Vse 
nesreče 

Nesreče s 
smrtnim 
izidom 

Nesreče s 
telesnimi 
poškod. 

Nesreče z 
mater. 
škodo 

Mrtvi 
Hudo 

telesno 
poškod. 

Lahko 
telesno 
poškod. 

2001 1.148 5 348 795 5 83 410 
2002 1.058 7 373 678 10 49 529 
2003 1.153 8 460 685 10 68 660 
2004 1.229 7 513 709 7 24 814 
2005 947 9 393 545 9 41 557 

 
 
 

Mrtvi v prometnih nesrečah 
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OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 
 

Interventni klici na številko 113* 
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Uredniški odbor 
 


