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Kriminaliteta v Sloveniji leta 1973
(po podatkih organov za notranje zadeve)

Podatki o kriminaliteti v SRS za leto 1973 za
jemajo obdobje od 1. 12. 1972 do 30. 11. 1973 in
je enako obdobju iz prejšnjih let.

Primerjalne podatke o številu kaznivih dejanj,
obravnavanih osumljencih kaznivih dejanj z zna
nimi osumljenci in o kaznivih dejanjih z nezna
nimi storilci v zadnjih petih letih prikazuje na
slednja preglednica.

Preglednica 1: Kriminaliteta in storilci v letih
1969-1973

vanju kazniva dejanja) in so bile zaradi njih
poslane ovadbe javnim tožilstvom. Stevilo kazni
vih dejanj se je v primerjavi z letom 1972 zve
čalo za 1087 primerov; to znaša 4,1 ''lo (leta 1972
- 3,1'%).

Gibanje kriminalitete po posameznih poglavjih
KZ prikazuje naslednja preglednica:

Preglednica 2: Kazniva dejanja po poglavjih KZ v
letu 1973

Vsa kazniva
dejanja 100 100,4 112,6 116,2 120,9

Ugotovljeni
osumljenci 100 92,9 90,3 92,4 91,9

Kazniva dejanja z
znanimi
osumljenci 100 99,3 107,0 107,5 110,7

Kazniva dejanja z
neznanimi storilci 100 103,1 125,8 136,7 145,0

SteVilo
Kazniva dejanja

in osumljenci
1969 I 1970 I 1971 I 1972 I 197-3

Vsa kazniva
dejanja 23878 23974 26887 27751 28876

Ugotovljeni
osumljenci 16019 14887 14468 14796 14 714

Kazniva dejanja
z znanimi
osumljenci 16748 16626 17921 18002 18538

Kazniva dejanja z
neznanimi storilci 7130 7348 8966 9749 10338

Kazalnik 1969-100

Stevilo
Odstotek
od vseh

Kazniva dejanja zoper kaznivih kaznivih
dejanj dejanj

- ljudstvo in državo 84 0,29
- človeštvo in mednarodno

pravo
- življenje in delo 2385 8,26

svobodo in pravice
državljanov 697 2,41
delovno razmerje 16 0,06
čast in dobro ime 225 0,78
osebno dostojanstvo in
moralo 364 1,26
zakonsko zvezo in
rodbino 157 0,54

- človeško zdravje 63 0,22
--,- ljudsko gospodarstvo 920 3,19
- družbeno in zasebno

premoženje 20864 72,25
--,- splošno varnost ljudi in

premoženja 246 0,85
- pravosodje 189 0,66
- javni red in pravni

promet 1444 5,00
- uradno dolžnost 1222 4,23

SKUPAJ 28876 100
Primerjava vseh podatkov za druga leta na

zaj je podana v preglednicah članka Kriminali
teta v Sloveniji (Revija za kriminaliteto in kri
minologijo 1969).

V Sloveniji pride na 10 000 prebivalcev 163
kaznivih dejanj letno.

1. Splošni podatki o kriminaliteti in njeni se
stavi za leto 1973

Organi za notranje zadeve SR Slovenije so
v omenjenem obdobju obravnavali 28876 dejanj,
ki so imela znamenja kaznivih dejanj (v nadalje-
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V primerjavi s podatki iz leta 1972 so se naj
opazneje zvišala kazniva dejanja zoper ljudsko
gospodarstvo in uradno dolžnost, medtem ko so
se nekoliko znižala kazniva dejanja zoper zaseb
no in družbeno premoženje. Večletno občutno

naraščanje kaznivih dejanj zoper premoženje se
je v tem. letu umirilo.

Na območju posameznih uprav javne varnosti
je bilo v letu 1973 obravnavano naslednje število
kaznivih dejanj:
















