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Kriminalnost v Sloveniji leta 1974
(po podatkih <mga.nov ~a 'l1>Oitranje ,~,.deve)

Dušan Purkart*

Š1>eviilčni podatki so uporabljell'li za obdobje od
1. 12. 1973 do 30. 11. 1974. Tudi za prejšnja leta
\so upOOtevana enaka obdobja.

Primerjalne podatke o števlilu kaznivih dejanj,
obravnavanih osumljencih za ka7m1,rva dejanj a z
znanimi osumljenci ln o kazrn,ivih dejam.jih z ne
ZnaJrli:mi storilci v zadJrrj:iih petih letih prikazuje
naslednj a preglednica:

Preglednica 1: Kriminalnost in storilci
v letih 1970-1974

1. SPLOŠNI PODATKI O KRIMINALNOSTI
IN NJENI SESTAVI ZA LETO 1974

V letu 1974 SO organi za notraJrlje zadeve SR
Slovenije obravnavali 29 196 dejanj z znamenji
kaznivega dejanja (v nadaljnjem besedilu kaz
nivih dejanj) in za ta dejanja "'" bile posil-ane
orvadbe javnim to~ilstrvom. V prime:rjaivi z letorm
1973 se je število kazmvih dejanj zvečalo za 320
ali za 1,10/. (ieta 1973 za 4,1 '°l.).

GiJba:nje kriminalnosti po posarrneznih poglav
jih KZ prikazuje nasiednja .pregledmica.

Preglednica 2: Kazniva dejanja po poglavjih v KZ
v letu 1974197" I 1971 I 1972 I 1973 I 1974

I ŠteviloKazniva dejanja
in osuniljenci

Vsa kazniva
dejanja 100 112,2 115,8 120,5 121,8
Ugotovljeni
osumljenci 100 97,2 99,4 98,8 103,3
Kazniva dejanja
z znanimi
osumljenci 100 107,8 108,3 11,5 118,1
Kazniva dejanja
z neznanimi
storilci 100 122,0 132,7 140,7 130,1

Vsa kazniva
26 887127 751

I
dejanja 23974 28876 29196
Ugotovljeni
osumljenci 14887 14468 14 796 14714 15381
Kazniva dejanja
z znanimi
osumljenci 16626 17921 18002 18538 19634
Kazniva dejanja
z ne~nanimi

storilci 7348 8966 9749 10338 9562

KAZALNIK 1970 -100

IStevilo I Od,totek
Kazniva dejanja zoper kaznivih od v~e~

dejanj kaz.mv:m-
deJaTI)

- ljudstvo in državo 128 0,44
- človeštvo in mednarodno

pravo
- življenje in telo 2374 8,13
- svobodo in pravice

clržavljanov 753 2,58
- delovno razmerje 18 0,06
- čast in dobro ime 228 0,78
-"- osebno dostojanstvo in

moralo 397 1,36
- zakonsko zvezo in rodbino 167 0,57
- človeško zdravje 88 0,30
- narodno gospodarstvo 986 3,38
- družbeno in zasebno

premoženje 20851 71,42
- splošno varnost ljudi

in premoženja 261 0,89
- pravosodje 199 0,68
- javni red in pravni promet 1459 5,00
- uradno dolžnost 1287 4,41

SKUPAJ 29196 100

Primerjava vseh podatlrov za vsa leta nazaj je
podana v preglednicah članka Kriminaliteta v
Sloveniji (Revija za kriminaliteto in kriminolo
gijo 1969).

V Sloveniji priJde na 10 000 prebivalcev 163
kazlIlivih dejanj letno, enako kot preteklo leto.

* Dušan Purkart, inšpektor RSNZ SRS, Ljub
ljana.

ce te podatke prinlerja:mo s prejšnjimi leti.
opazimo, da se je š1>eviilo kazniV!ih dejanj zoper
druŽIbeno in zasebno premo-ženje 71rliža1o; ·to je
tudi. vplivalo, da se je hudodelOJiištvo po hitrejšem
=ašča:njuv letih 1970 do 1973 v obravnavanem
letu umirilo.

Na območju posameznih uprav javne varnosti
je bilo v letu 1974 obna'V'Ilavano na>'liednještevilo
kazniVi1h dejanj:
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