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KRIMINALITETA 
 
Na območju PU Slovenj Gradec smo zaznali 784 ali 9 % manj dogodkov z znaki kaznivih 
dejanj kot v enakem obdobju lanskega leta, ko smo zaznali 865 dogodkov (v nadaljevanju so 
statistični podatki za I. polletje 2006 navedeni v oklepajih). Kazenske ovadbe smo podali za 
648 (628) kaznivih dejanj, kar pomeni porast za 3,2 %. Kazniva dejanja, storjena na območju 
PU Slovenj Gradec, predstavljajo 1,4 % kriminalitete obravnavane v slovenskem prostoru. 
Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 581 (561) ali 89,7 % kaznivih dejanj splošne 
kriminalitete in 67 (67) kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Med kaznivimi dejanji 
gospodarske kriminalitete je bilo največ poslovnih goljufij 18 (16). V strukturi splošne 
kriminalitete so prevladovala kazniva dejanja zoper premoženje, saj so predstavljala 62,7 % 
splošne kriminalitete in tudi 56,2 % celotne kriminalitete. Mladoletniki so bili osumljeni storitve 
34 (24) kaznivih dejanj. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja smo državnemu tožilstvu 
ovadili 327 (344) osumljencev. Škoda povzročena s kaznivimi dejanji je znašala 681.625 
(899.416) EUR. Preiskanih je bilo 69,4 % (69,3 %) kaznivih dejanj. 
 
JAVNI RED IN MIR 
 
Obravnavali smo 691 (1.047) kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir ter splošno varnost 
ljudi in premoženja, kar je 34 % manj kot v primerjalnem obdobju. Kršitve, ki smo jih 
obravnavali na našem območju, predstavljajo 3,1 % 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 511 (859) ali 73 %, sledijo kršitve Zakona o javnih 
zbiranjih, ki jih je bilo 13 (28) ali 1,9 %, kršitve Zakona o zaščiti živali, ki jih je bilo 19 (15) ali 
2,7 %. Obravnavali smo 46 (20) ali 6,7 % kršitev Zakona o nadzoru državne meje, 26 (32) ali 
3,8 % kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 19 (14) 2,7 % 
kršitev Zakona o omejevanju porabe alkohola. Obravnavanih kršitev Zakona o orožju je bilo 
4 (21) ali 0,6 %, kršitev Zakona o tujcih pa 6 (6) 0,9 %. Zaradi kršitev različnih predpisov smo 
obravnavali 615 (711) fizičnih oseb in zoper njih podali 89 (674) obdolžilnih predlogov, izdali 
54 (31) odločb v hitrem postopku in 185 (68) posebnih plačilnih nalogov ter izrekli 135 (69) 
opozoril. Izrekli smo 19 (9) ukrepov prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi. 
 
PROMETNA VARNOST 
 
Na cestah na območju PU Slovenj Gradec smo obravnavali 411 (445) ali 8 % manj 
prometnih nesreč, v katerih je bilo udeleženih 829 (883) oseb. Te prometne nesreče 
predstavljajo 2,9 % prometnih nesreč, obravnavanih v Sloveniji. V prometnih nesrečah je 
umrlo 7 (3) oseb, 15 (16) je bilo hudo, 292 (267) pa lahko telesno poškodovanih. Povprečna 
stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev je bila 1,42 (1,47) g alkohola na kg krvi. Obravnavali 
smo 41 (51) prometnih nesreč s pobegom, kar je 19,6 % manj kot v primerjalnem obdobju. 
Preizkus alkoholiziranosti z alkotestom smo odredili v skupaj 9.809. (7.317) primerih, kar je 
za 34 % več kot v prvi polovici leta 2006. Alkotest je bil pozitiven v 615 (631) primerih ali v 
6,2 % (8,6 %). V zvezi z ugotovljenimi kršitvami cestno prometnih predpisov smo podali 683 
(947) obdolžilnih predlogov, zoper 14 (826) kršiteljev smo uvedli hitri postopek, izrekli smo 
5.260 (2.945) glob in 3.844 (4.776) kršiteljev opozorili. 
 
NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 
 
Čez mejne prehode na območju PU Slovenj Gradec je potovalo 1.787.397 (1.628.305) 
potnikov, kar je 10 % več kot v primerjalnem obdobju. Po sporazumih o vračanju oseb na 
državni meji ni bilo vračanja oseb, ki bi k njim prišle ilegalno prešle državno mejo. 
 
INTERVENTNA DEJAVNOST 
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Na telefonsko številko 113 smo prejeli 10.437 (8.781) vseh klicev, kar je za 18,9 % več kot v 
primerjalnem obdobju. Od tega je bilo interventnih klicev 3.103 (3.001) ali za 3,3 % več kot v 
prvi polovici leta 2006. Povprečni reakcijski čas policije na Koroškem pri vseh interventnih 
dogodkih je bil 12:43 (11:43) minut, pri nujnih interventnih dogodkih pa 9:13 (8:29) minut. 
 
PREVENTIVNO DELO 
 
Skupno smo izvedli 327 (573) 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 varnostnih sosvetih, v 
sosvetih policijskih postaj na osnovnih in srednjih šolah itd. 
 
SAMOMORI 
 
Obravnavali smo 9 (12) samomorov. Med samomorilci je bilo 8 (11) moških in 1 (1) ženska. 
Najpogosteje je bil samomor storjen z obešanjem 6 (8). Obravnavali smo tudi 5 (9) poskusov 
storitve samomora. 
 
PRITOŽBE 
 
Zoper postopke policistov smo prejeli 14 (13) pritožb. V 5. primerih je bil postopek zaključen 
pri vodji organizacijske enote. Za 2 pritožbi je bil postopek predčasno zaključen. Na sejah 
senata za pritožbe Ministrstva za notranje zadeve so bile obravnavane 3 pritožbe, od katerih 
je bila ena utemeljena, 4 pritožbe pa bo bile v postopku obravnave. Največ pritožb je bilo iz 
področja cestnega prometa. 
 
UPORABA PRISILNIH SREDSTEV IN NAPADI NA DELAVCE POLICIJE 
 
V 89 (66) primerih smo uporabili 139 (127) prisilnih sredstev zoper 96 (70) oseb. Največkrat 
smo uporabili sredstva za vezanje in vklepanje in fizično silo. Pri uporabi prisilnih sredstev so 
bili zaradi neposrednega napada nanje ali aktivnega upiranja oseb v postopku poškodovani 3 
(6) policisti. Pri uporabah prisilnih sredstev je bila 1 (1) oseba lahko telesno poškodovana, pri 
12 (14) osebah pa so bili vidni zunanji znaki uporabe prisilnih sredstev. Beležili smo 6 (12) 
kaznivih dejanj preprečitev uradnega dejanja uradi osebi in napadov na uradno osebo, ko ta 
opravlja naloge varnosti.  
 
DISCIPLINSKI POSTOPKI 
 
Zaradi kršitve delovne discipline oziroma delovnih obveznosti v prvi polovici leta 2007 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 6 policistov in zoper enega podali kazensko ovadbo. 
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