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KRIMINALITETA 
 
Na območju PU Slovenj Gradec smo zaznali 1.329 (1.192) ali 11,5% več dogodkov z znaki 
kaznivih dejanj. Kazenske ovadbe smo podali za 1.131 (1.017) kaznivih dejanj, kar je 11,2% 
več kot leta 2005. Kazniva dejanja, storjena na območju PU Slovenj Gradec, predstavljajo 
1,5% kriminalitete obravnavane v slovenskem prostoru. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji 
je bilo 1.198 (1.068) ali 90% kaznivih dejanj splošne kriminalitete in 131 (124) kaznivih dejanj 
gospodarske kriminalitete. Med kaznivimi dejanji gospodarske kriminalitete je bilo največ 
goljufij (48), poslovnih goljufij (36) in izdaj nekritega čeka in zlorab bančne ali kreditne kartice 
(9). V strukturi splošne kriminalitete so prevladovala kazniva dejanja zoper premoženje, saj 
so predstavljala 59% splošne kriminalitete in tudi 53% celotne kriminalitete. Mladoletniki so 
bili osumljeni storitve 76 (90) ali 5,7% kaznivih dejanj. Kaznivih dejanj organizirane 
kriminalitete nismo obravnavali. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja smo državnemu 
tožilstvu ovadili 630 (560) osumljencev. Škoda povzročena s kaznivimi dejanji je znašala 
452.800.000 (344.300.000) tolarjev. Preiskanost kaznivih dejanj je bila 67,6%, leta 2005 pa 
je znašala 63,2%. 
 
JAVNI RED IN MIR 
 
Obravnavali smo 1.545 (1.468) kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir ter splošno 
varnost ljudi in premoženja, kar je 5,2% več kot leta 2005. Kršitve, ki smo jih obravnavali na 
našem območju, predstavljajo 3,2% kršitev obravnavanih v Sloveniji. Med kršitvami so 
prevladovale kršitve Zakona o prekrških zoper javni red in mir in Zakona o varstvu javnega 
reda in miru, ki jih je bilo 1.234 (1.106) ali 79,8%, sledijo kršitve Zakona o javnih zbiranjih, ki 
jih je bilo 44 (34) ali 2,8%, kršitve Zakona o zaščiti živali, ki jih je bilo 41 (34) ali 2,6%. 
Obravnavali smo 39 (17) ali 2,5% kršitev Zakona o nadzoru državne meje, 32 (42) ali 2,1% 
kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 32 (21) 2,0% kršitev 
Zakona o omejevanju porabe alkohola. Kršitev Zakona o orožju je bilo 31 (25) ali 2,0%, 
kršitev Zakona o tujcih pa 10 (18) 0,6%. Zaradi kršitev različnih predpisov smo obravnavali 
1.219 (1.201) fizičnih oseb in zoper njih podali 854 (1.176) obdolžilnih predlogov, izdali 64 
(18) odločb v hitrem postopku in 43 posebnih plačilnih nalogov ter izrekli 152 (145) opozoril. 
Ugotavljamo, da se je število kršiteljev povečalo za 1%. Izrekli smo 23 (17) ukrepov 
prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi. 
 
PROMETNA VARNOST 
 
Na cestah na območju PU Slovenj Gradec smo obravnavali 879 (929) ali 5% manj prometnih 
nesreč, v katerih je bilo udeleženih 1.188 (1.267) oseb. Te prometne nesreče predstavljajo 
2,8% prometnih nesreč, obravnavanih v Sloveniji. V prometnih nesrečah je umrlo 6 (9) oseb, 
42 (41) je bilo hudo, 540 (566) pa lahko telesno poškodovanih. Povprečna stopnja 
alkoholiziranosti povzročiteljev je bila 1,49 (1,41) g alkohola na kg krvi. Obravnavali smo 98 
(110) prometnih nesreč s pobegom, kar je 10,9% manj kot v letu 2005. Preizkus 
alkoholiziranosti z alkotestom smo odredili v 15.039. (13.925) primerih, kar je za 8% več kot 
leta 2005. Alkotest je bil pozitiven v 1.159 (970) primerih ali v 7,7% (6,9%). V zvezi z 
ugotovljenimi kršitvami cestno prometnih predpisov smo podali 1.847 (1.950) obdolžilnih 
predlogov, zoper 833 kršiteljev uvedli hitri postopek, izrekli 6.902 (4.076) glob in 7.577 
(5.880) kršiteljev opozorili. 
 
NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 
 
Čez mejne prehode na območju PU Slovenj Gradec je potovalo 3.430.878 (3.907.291) 
potnikov, kar je 9% manj kot v letu 2005. Po sporazumih o vračanju oseb na državni meji 
nam tuji varnostni organi niso vrnili kakšne oseb, ki so k njim prišle ilegalno z ozemlja 
Slovenije, mi pa tujim varnostnim organom prav tako nismo vrnili osebe (1) ki so k nam prišle 



Izvleček poročila o delu PU Slovenj Gradec za leto 2006 2

ilegalno z njihovega ozemlja. Ilegalno je v tem obdobju prestopilo državno mejo 5 (3) oseb, 2 
več kot v letu 2005. Na mejnih prehodih smo odkrili 1 (0) ponarejeno listino. 
 
INTERVENTNA DEJAVNOST 
 
Na telefonsko številko 113 smo prejeli 18.614 (17.035) vseh klicev, kar je za 9,3% več kot 
leta 2005. Od tega je bilo interventnih klicev 6.148 (5.707) ali za 7,7% več kot leta 2005. 
Reakcijski čas policistov je pri vseh klicih znašal 12:19 (12:46) minut, pri interventnih klicih 
pa je reakcijski čas znašal 8:33 (9:49) minut. 
 
PREVENTIVNO DELO 
 
Skupno smo izvedli 875 (867) raznih preventivnih aktivnosti. Preventivno smo delovali na 
vseh štirih temeljnih področjih dela policije. Izvajali smo predavanja, sodelovali na okroglih 
mizah, delovali v Svetih za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, v sosvetih policijskih 
postaj na osnovnih in srednjih šolah. 
 
SAMOMORI 
 
Obravnavali smo 26 (16) samomorov, kar je 10 več kot v letu 2005. Med samomorilci je bilo 
22 (15) moških in 4 (1) ženske. Najpogosteje je bil samomor storjen z obešanjem. 
Obravnavali smo tudi 18 (22) poskusov storitve samomora. 
 
PRITOŽBE 
 
Zoper postopke policistov smo prejeli 25 (18) pritožbe ali 38,8% več kot leta 2005. Zaključili 
smo 21 pritožbenih postopkov. V 11 primerih je bil postopek zaključen pri vodji 
organizacijske enote. Zaradi nepopolne ali nerazumljive pritožbe ni bilo zavrženih pritožb, za 
4 pritožbe je bil postopek predčasno zaključen. Na sejah senata za pritožbe Ministrstva za 
notranje zadeve je bilo obravnavanih 5 pritožb, od katerih nobena ni bila utemeljena. Največ 
pritožb je bilo iz področja cestnega prometa. 
 
UPORABA PRISILNIH SREDSTEV IN NAPADI NA DELAVCE POLICIJE 
 
V 163 (95) primerih smo uporabili 307 (171) prisilnih sredstev zoper 172 (102) oseb. 
Največkrat smo uporabili sredstva za vezanje in vklepanje in fizično silo. Pri uporabi prisilnih 
sredstev je bilo zaradi neposrednega napada nanje ali aktivnega upiranja oseb v postopku 
poškodovanih 9 (5) policistov. Pri uporabah prisilnih sredstev je bila ena (0) oseba hudo 
telesno poškodovana, ena (5) oseba lahko telesno poškodovana, pri 37 (10) osebah pa so 
bili vidni zunanji znaki uporabe prisilnih sredstev. Beležili smo 15 (13) kaznivih dejanj 
preprečitev uradnega dejanja uradi osebi in napadov na uradno osebo, ko ta opravlja naloge 
varnosti in 74 (97) prekrškov nedostojnega vedenja do uradne osebe po Zakonu o prekrških 
zoper javni red in mir ter 59 (0) prekrškov nedostojnega vedenja do uradne osebe po Zakonu 
o varstvu javnega reda in miru. 
 
DISCIPLINSKI POSTOPKI 
 
Zaradi kršitve delovne discipline oz. delovnih obveznosti v letu 2006 ni bilo uvedenih 
disciplinskih postopkov. Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih je bil zoper enega policista 
uveden postopek izredne odpovedi delovnega razmerja. V predkazenskem postopku smo 
obravnavali 14 policistov in zoper enega podali kazensko ovadbo. 
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