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MEDIJEM 
 
 
ZADEVA: POVZETEK POROČILA O DELU POLICIJSKE UPRAVE  
                   SLOVENJ GRADEC ZA PRVO POLLETJE 2005 
 
 
V nadaljevanju vam posredujemo kratek povzetek iz Poročila o delu Policijske uprave Slovenj Gradec 
v prvem polletju 2005. Po posameznih področjih policijske dejavnosti so policisti na Koroškem  
opravili naslednje konkretne aktivnosti: 
 
 
PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE 

 
 
Na območju Policijske uprave Slovenj Gradec (v nadaljevanju PU SG) so policisti v prvem polletju 
2005 obravnavali 535 kaznivih dejanj, kar je za 16.94 % manj kot v prvem polletju 2004 (v 
nadaljevanju so primerjalni podatki za prvo polletje 2004 predstavljeni v oklepajih), ko so obravnavali 
644 kaznivih dejanj. Uspešno so preiskali 66,92 % (65,99 %) kaznivih dejanj. Preiskali so vsa hujša 
kazniva dejanja. S storitvijo kaznivih dejanj je nastalo za 217,80 (726,80) milijonov tolarjev gmotne 
škode. 
 
Na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kriminalitete so zabeležili porast števila 
kaznivih dejanj na področju gospodarske kriminalitete 87 (62) in kaznivih dejanj zoper gospodarstvo 
52 (40) ter kaznivih dejanj zoper javni red in mir 13 (12). Pri vseh ostalih poglavjih Kazenskega 
zakonika Republike Slovenije (v nadaljevanju KZ) so zabeležili zmanjšanje števila obravnavanih 
kaznivih dejanj, razen pri  poglavju kaznivih dejanj zoper življenje in telo, kjer so obravnavali eno 
kaznivo dejanje več kot v prvem polletju 2004. 
 
Identificirali so 283 (375) osumljencev kaznivih dejanj. V nasprotju s  preteklimi obdobji se je delež 
povratnikov zmanjšal. Med osumljenci so tako kot v preteklih obdobjih prevladovali moški. 
Obravnavali so manj mladoletnih osumljencev, v celotni strukturi osumljencev se je njihov delež 
povečal, zmanjšal pa se je delež mladoletnih povratnikov kaznivih dejanj. 
 
Pri preiskovanju kaznivih dejanj so policisti v 165 (279) primerih zasegli predmete, ki bi lahko 
predstavljali dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. Zaradi zavarovanja dokazov o storjenih 
kaznivih dejanjih so opravili  39 (42) preiskav stanovanja in drugih prostorov in 4 (14) osebne 
preiskave.  
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• Splošna kriminaliteta  
 
Na področju splošne kriminalitete so obravnavali za 23,02 % manj kaznivih dejanj. Zmanjšala se je 
tudi preiskanost 60,94 % (62,71 %) kaznivih dejanj splošne kriminalitete. Pri teh kaznivih dejanjih je  
nastalo za  60,78  (216,74) milijonov tolarjev gmotne škode. Glede na skupno število kaznivih dejanj 
predstavlja splošna kriminaliteta 83,8 % (90,38 %) vseh obravnavanih kaznivih dejanj na PU SG. 
  
Obravnavali so 47 (46) kaznivih dejanj zoper življenje in telo. Razen dveh  kaznivih dejanj 
povzročitve lahkih telesnih poškodb, so preiskali vsa ostala kazniva dejanja. V tem obdobju niso 
obravnavali nobenega (1) kaznivega dejanja umora, obravnavali pa so kaznivo dejanje povzročitve 
smrti iz malomarnosti. Največje število kaznivih dejanj zoper življenje in telo predstavljajo kazniva 
dejanja lahke telesne poškodbe, ki so jih obravnavali 40 (38). Obravnavali in raziskali so 42 (46) 
kaznivih dejanj ogrožanja varnosti in 4 (6) kazniva dejanja grdega ravnanja.  
 
Zoper spolno nedotakljivost so obravnavali 3 (9) kazniva dejanja. Vsa kazniva dejanja so bila 
preiskana, od teh 2 kaznivi dejanji posilstev in eno kaznivo dejanje kršitev spolne nedotakljivosti z 
zlorabo položaja.  
 
Večino vseh obravnavanih kaznivih dejanj na območju PU SG so predstavljala kazniva dejanja zoper 
premoženje. Teh kaznivih dejanj so obravnavali 291 (418). Škoda, ki je bila povzročena s 
premoženjskimi kaznivimi dejanji, je bila znatno manjša in je znašala 69,23 (312,87) milijonov 
tolarjev. Kazniva dejanja zoper premoženje so bila raziskana 44,67 % (51,91 %). Slabše so bila 
preiskana najpogosteje storjena kazniva dejanja tatvine 37,59% (43,20%) in velike tatvine 31,25 % 
(40,91 %). Obravnavali so tudi 2 (3) kaznivi dejanji ropa, ki sta bili preiskani. 
 
Na področju mladoletniške kriminalitete so obravnavali 47 (66) kaznivih dejanj. Mladoletniki so 
najpogosteje izvrševali kazniva dejanja zoper premoženje. Zaradi suma storitve kaznivih dejanj zoper 
premoženje je bilo ovadenih 42 (46) mladoletnih storilcev.  
 
V poglavju KD zoper zakonsko zvezo, družino in mladino so obravnavali 4 (9) kazniva dejanja, od teh 
3 (8) kazniva dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja in 1 (1) kaznivo dejanje 
izmikanje plačevanje preživnine.   
 
• Gospodarska kriminaliteta 
 
Zabeležili so 40,32 % porast kaznivih dejanj na področju gospodarske kriminalitete. Zoper osumljence 
so podali 87 (62) kazenskih ovadb. V največjem porastu so bila obravnavana kazniva dejanja 
poneverb 21 (3) in poslovnih goljufij 44 (20). Delež gospodarske kriminalitete je v strukturi celotne 
kriminalitete predstavljal 16 % (9,1 %). Preiskanost gospodarskih kaznivih dejanj je bila 97,7 % (95,7  
%). 
  
Kot posledica gospodarskih kaznivih dejanj je nastala velika gmotna škoda 156.30 (510.06) milijonov 
tolarjev, kar predstavlja 71 % celotne gmotne škode, ki je nastala kot posledica vseh obravnavanih 
kaznivih dejanj na območju PU SG. 
 
Za storjena kazniva dejanja gospodarske kriminalitete je bilo ovadenih 115 (66) fizičnih oseb in 12 
(11) pravnih oseb. Zaradi gospodarskih kaznivih dejanj je bilo evidentiranih 82 (58) oškodovancev.  
 
 
• Prepovedane droge 
 
Obravnavali so 8 (17) kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z mamili in 2 (4) kaznivi 
dejanji  omogočanja uživanja mamil.  
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VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE  VARNOSTI LJUDI IN 
PREMOŽENJA 
 
 
Obravnavali so skupaj 680 (837) ali za 18,76 % manj kršitev Zakona o prekrških zoper javni red in 
mir, Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, Zakona o orožju, Zakona o nadzoru 
državne meje in Zakona o tujcih ter drugih predpisov, ki urejajo javni red in mir ter splošno varnost 
ljudi in premoženja. 
 
V okviru vseh kršitev so prevladovale kršitve določb Zakona o prekrških zoper javni red in mir, ki so 
obsegale 77,79 % delež, kršitve Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju z 7,65 % deležem, 
kršitve Zakona o javnih zbiranjih s 3,68 % deležem, kršitve Zakona o zaščiti živali z 2,65 % deležem 
in kršitve Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami z 1,67 % deležem vseh kršitev. 
Kršitve po ostalih zakonih in drugih predpisih so v skupnem številu vseh kršitev obravnavane v  
manjših deležih. 
 
Glede na primerjalno obdobje preteklega leta se je skupno število vseh kršitev zmanjšalo za 18,76 %. 
Znotraj  skupnega števila obravnavanih kršitev se je za 87 % zmanjšalo število kršitev po Zakonu o 
omejevanju porabe alkohola, medtem, ko se je za 79 % povečalo število kršitev Uredbe o hrupu v 
naravnem in življenjskem okolju. Na področju ostalih predpisov so se kršitve zmanjšale v manjšem 
obsegu, in sicer po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 10 (26), po Zakonu o 
orožju 11 (13), po Zakonu o eksplozivih 2 (4), Zakonu o tujcih 4 (5) in Zakonu o eksplozivih 4 (0). 
Obravnavali smo 62 (53) zadev s področja družinskega nasilja oziroma 77 (66) tovrstnih kršitev. 
 
 
• Kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir 
 
V opazovanem obdobju so obravnavali 529 (664) ali 20,33 % manj kršitev Zakona o prekrških zoper 
javni red in mir. Po starosti so največ kršitev po ZJRM storili kršitelji stari od 18 do 24 let, in sicer 144 
(218) ali 27,27 % tovrstnih kršitev, sledijo kršitelji stari od 24 do 34 let,  ki so storili 135 (176) ali 
25,57 % kršitev ter kršitelji stari od 34 do 44 let, ki so storili skupaj 85 (91) ali 16,10 % vseh kršitev 
po ZRJM. Obravnavali smo 62 (53) zadev s področja družinskega nasilja oziroma 77 (66) tovrstnih 
kršitev. 
 
Zaradi kršitev različnih predpisov so policisti obravnavali 647 (774) ali 16,41 %  manj kršiteljev, od 
katerih je bilo 537 (740) polnoletnih in 62 (62) mladoletnih. V zvezi s 680 kršitvami so policisti 
obravnavali 599 (805) prekrškov in zaradi lažjih prekrškov izrekli 81 (32) opozoril, v takojšnji 
postopek pa zaradi storitve prekrškov privedli 2 (2) kršitelja. 
 
Podatki o državljanstvu kažejo, da so večino kršitev po ZJRM storili državljani Slovenije, in sicer 519 
(660), tujci pa le 9 (4) tovrstnih kršitev. 
 
 
• Ukrepi 
 
Na podlagi določb novega Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1) so Okrajnemu sodišču za 
prekrške Slovenj Gradec podali skupno 419 obdolžilnih predlogov. V hitrih postopkih so izdali 9 
odločb in 46 plačilnih nalogov ter izrekli 62 opozoril (podatki o policijskih ukrepih za prvo polletje 
2004 zaradi bistveno spremenjenih določb uvodoma omenjenega ZP-1 statistično niso primerljivi) 
 
Policisti so opravili  823 (961) ali za 14,36 % manj intervencij. Po ZP-1 so pridržali skupno 29 (45) 
oseb, od teh 9 (16) v zvezi prekrškov v cestnem prometu in 45 (44) v zvezi s  prekrški zoper javni red 
in mir. V zvezi družinskega nasilja so policisti izrekli skupno 10 ukrepov prepovedi približevanja 
določenemu kraju oziroma osebi na območju.  
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OBRAVNAVANJE NESREČ IN DRUGIH DOGODKOV 
 
 
Policisti so obravnavali 9 (13) delovnih nesreč. Pri tem sta se 2 (3) osebi smrtno ponesrečili, hudo 
telesno poškodovale so se 4 (6) osebe, lahke telesne poškodbe pa so utrpele 3 (4) osebe. 
 
V zimski turistični sezoni se je na in izven smučišč pripetilo 54 (78) nesreč, od tega 52 na urejenih 
smučiščih, 2 (9) nesreči pa sta se pripetili izven urejenih smučišč. Vse nesreče, ki so se pripetile, so 
bile v povezavi s smučanjem. V 54 nesrečah na smučiščih se je 7 udeležencev hudo in 47 lahko 
telesno poškodovalo. 
 
Obravnavali so 17 (15) požarov, od katerih ji je bilo 13 (12) na stanovanjskih in drugih objektih. 
Obravnavali so tudi 1 (0) gozdni požar. Najpogostejši vzroki požarov so bili samovžigi 4 (3), okvare 
električne napeljave 3 (3),  udar strele 1 (1)  in drugi vzroki 9 (4). 
 
V opazovanem obdobju policisti niso obravnavali nobenega (2) primera onesnaženja in ogrožanja 
okolja. V zvezi z varstvom okolja so izrekli 31 (51) mandatnih kazni, in sicer zaradi kršitev določil 
Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju 22 (24), kršitev določil Uredbe o varstvu pred 
požarom v naravnem in bivalnem okolju 2 (15), kršitev določil Zakona o zaščiti živali 6 (9) in kršitev 
določil Zakona o omejevanju porabe alkohola 1 (1). 
 
V prvem polletju 2005 je samomor na Koroškem storilo 9 (16) oseb, in sicer 9 (13)  moških in 0 (3) 
ženske. Najpogostejši način storitve samomora je bilo obešenje v 7 (12) primerih. Obravnavali so še 
samomor z ustrelitvijo 1 (2) in samomor s skokom v globino. 
 
 
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
 
 
Na območju PU SG so policisti zabeležili ugodno stanje prometne varnosti, saj so obravnavali skupno 
416 (631) prometnih nesreč ali 34 % manj prometnih nesreč. V teh nesrečah je 1 (1) udeleženec umrl, 
12 (16) udeležencev je bilo hudo in 182 (274) lahko telesno poškodovanih. Skupno je bilo v prometnih 
nesrečah 34 % manj udeležencev telesno poškodovanih. Policisti so obravnavali 35 % manj prometnih 
nesreč z gmotno škodo in  44 % manj prometnih nesreč s pobegom. 
 
Po številu obravnavanih prometnih nesreč je negativno izstopala prometna varnost na glavnih koroških 
cestah in v naseljih z uličnim sistemom. Po dnevih v tednu sta negativno izstopala petek in ponedeljek, 
ugodnejše pa je stanje prometne varnosti ob sobotah in nedeljah. Po časovnem intervalu je negativno 
izstopal čas med 12. in 15. ter med 9.00 in 12. uro. V tem času je bilo v prometnih nesrečah največ 
telesno poškodovanih udeležencev, največ hudo telesno poškodovanih pa je bilo med 18. in 21. uro. 
 
Vozniki z vozniškim stažem manj kot dve leti so povzročili 64 (74) prometnih nesreč. V teh prometnih 
nesrečah nihče ni umrl, 1 (1) je bil hudo telesno poškodovan, 56 (66) pa jih je bilo lahko telesno 
poškodovanih. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 15 (6) pešcev, od katerih nobeden (1) ni umrl, 
2 (0) sta bila hudo in 12 (4) lahko telesno poškodovanih. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 28 
(34) voznikov enoslednih vozil, od katerih je bilo 7 (10) kolesarjev. Najhujše posledice so nastale pri 
voznikih motornih koles, saj jih je 5 (1) utrpelo hude telesne poškodbe.  

 
Najpogostejši primarni vzroki za nastanek prometnih nesreč so bili neprilagojena hitrost v 124 (152) 
primerih, nepravilna stran in smer vožnje v 75 (138) primerih, nepravilni premiki z vozilom v 66 (98) 
primerih in neustrezna varnostna razdalja v 57 (90) primerih, ostali vzroki pa so bili prisotni v 
manjšem številu primerov. 
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Kot sekundarni vzrok prometnih nesreč je tudi v tem obdobju posebej negativno izstopal alkohol. Od 
skupnega števila 416 (631) obravnavanih prometnih nesreč, so alkoholizirani povzročitelji povzročili 
63 (60) prometnih nesreč ali za 5% več kot v prvem polletju 2004. Delež alkoholiziranih 
povzročiteljev je znašal 15,1 % (9,5 %), kar je nad zastavljenim 7 % deležem v Sloveniji. Povprečna 
stopnja alkohola pri alkoholiziranih povzročiteljih prometnih nesreč je bila 1,42 (1,49) gram/kilogram 
alkohola v organizmu.  
 
• Ukrepi 
 
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so policisti odredili 5.627 (5.906) ali 5% manj preizkusov z 
alkotesti. Zaradi voženj pod vplivom alkohola so na Okrajno sodišče za prekrške Slovenj Gradec 
podali 170 obdolžilnih predlogov, pri prekrškovnih organih pa je bilo izvedenih 193 hitrih postopkov.  
 
Zaradi pričetka veljavnosti in izvajanja določb novega Zakona o prekrških (ZP-1) po 1. januarju 2005 
so policisti ugotovili 5.597 (9.883) ali 43% manj kršitev. Zoper 593 kršiteljev so izvedli hiter 
prekrškovni postopek pri prekrškovnem organu, na Okrajno sodišče za prekrške Slovenj Gradec so 
podali 825 obdolžilnih predlogov, zoper 1.778 kršiteljev pa so izrekli globo.  
 
 
NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 
 
 
Na področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih se značilnosti dogajanja že nekaj let 
bistveno ne spreminjajo. Promet potnikov in vozil še naprej ostaja v podobnem trendu kot ob koncu 
leta 2004. V skupnem številu prometa potnikov in vozil preko mejnih prehodov smo ugotovili rahel 
upad.  
 
Nadzor državne meje so policisti izvajali dosledno in skladno s standardi Schengenskega akcijskega 
načrta in v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi (AVO). Po 4. juliju 2005 so naloge 
varovanja državne meje občasno pričele opravljati tudi mešane policijske patrulje slovenskih in 
avstrijskih policistov. 
 
V prvem polletju 2005 je mejne prehode na Koroškem prestopilo skupaj 1.599.649 (1.707.107) 
potnikov ali za 4 % manj kot v prvem polletju 2004. Vzporedno z manjšim prehodom potnikov se je 
zmanjšal tudi promet vozil. Skupno je državno meje prepeljalo 545.290 (578.754) vozil ali 6 % manj, 
občutno pa se je povečal promet tovornih vozil, saj je državno mejo prepeljalo skupno 60.462 (46.620) 
ali za 30 %  več tovornih vozil. V upadu je bil promet avtobusov  za 20 % in promet vlakov za 9 %.  
 
• Ukrepi 
 
Pri nadzoru državne meje in izvajanju predpisov o tujcih so policisti po Zakonu o nadzoru državne 
meje obravnavali 2 (1) prekrška, po Zakonu o tujcih 4 (2) prekrške in po Zakonu o orožju nobenega  
(16) prekrška.  
 
Policisti so zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v Republiko Slovenijo na mejnih prehodih 
zavrnili 91 (101) oseb. 
 
Obravnavali so tudi dva ilegalna prehoda državne meje. 
 
 
 
 
 
 
 



 6

INTERVENTNA DEJAVNOST 
 
 
Na PU SG smo na interventni telefonski številki policije 113 prejeli skupaj 8364 (9011) ali za 7,18 % 
manj klicev državljanov, kar je predstavljalo 46 (48) klicev povprečno na dan. Od skupnega števila 
vseh klicev je bilo 2854 (2904) ali 34,12 % (32,23 %) nujnih klicev državljanov, ki so zahtevali 
takojšnje policijsko posredovanje. Policisti so povprečno na dan posredovali v 16 (16) nujnih 
primerih. 
 
• Ukrepi 
 
Izmene OKC PU SG so k obravnavanju 2854 (2904) interventnih dogodkov napotile skupaj 3499 
(3130) ali za 10,55 % več policijskih patrulj. 
 
Povprečni odzivni čas policije na PU SG na nujne klice občanov je bil 13:05 (12:44) minute. 
 
 
REŠEVANJE PRITOŽB 
 

 
V prvem polletju 2005 je bilo obravnavanih skupno 6 (18) pritožb, od katerih je bila 1 (0) utemeljena. 
Največkrat so se državljani pritožili zaradi postopkov pri izvajanju policijske dejavnosti na področju 
javnega reda in miru 4 (5), na področju cestnega prometa 1 (14) in na področju obravnave kaznivih 
dejanj v 1 (0) primeru. 
 
 
PREVENTIVNE AKTIVNOSTI   
 
 
Ob represivnem delu policije na Koroškem je bilo opravljenih 498 (473) ali 5 % več pomembnejših 
preventivnih aktivnosti. Glede na metodo preventivnega dela je bilo v 240 (147) primerih uporabljeno 
svetovanje in opozarjanje, v 145 (171) primerih  je bila metoda dela izobraževanje otrok in odraslih, v 
56 (93) primerih je bilo uporabljeno izvajanje preventivnih projektov in drugih aktivnosti, ostale 
metode preventivnega dela pa so bile izvedene v manjšem obsegu. 
 
Preventivne aktivnosti so bile izvedene na vseh področjih policijske dejavnosti. Med najbolj 
odmevnimi preventivnimi projekti moramo omeniti: 
 
• sodelovanje na državnem izboru za najboljšo preventivno akcijo ali projekt v letu 2004, kjer je 

vodja policijskega okoliša (VPO) s Policijske postaje Radlje ob Dravi Janez Otorepec dosegel prvo 
mesto in prejel zlato plaketo za preventivni projekt z naslovom: "Preprečevanje zlorab 
prepovedanih drog med mladostniki«; 

 
 
 
                                                                                                        TISKOVNI PREDSTAVNIK  
                                                                                                           POLICIJSKE UPRAVE 
                                                                                                             Peter PUNGARTNIK 
 
POSLANO: 
1 x naslovnikom 
1 x arhiv 
 
 


