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Kazniva dejanja v Sloveniji leta 1976
(Po podatkih ·organov za notranje zadeve)

Dušan PUlrkart*

Številčni podatki 'o kaznivih dejanjih v SR
Slovenij" zajemajo obdobje od 1. 12. 1975 do 30.
11. 1976. Tako je obdobje za leto 1976en<rlm ob
dobjem iz prejšnjih let.

P'Odatki obravnaiVajo kazniva dejanja iz vseh
poglavij KZ, izpuš,čena so samo kazniva dejanja
ogrožanjalprometne 'VaJITIosti v cestnem prometu
(prometne nesreče), ki spadajo v XXI. poglavje
Kazenskega zakonika.

P,r;merjalne podatke o številu kaznivih dejanj
in ob:r;avmavanih osumljencih kazn.irvih deja!llj
ter o ,znanih osumljencih in o kaznivih dejanjih
z neznanimi storilci v zadnjih petih letih prika
zuje naslednja preglednica:

Preglednica 1:
Kriminalnost in storilci v letih 1972-1976

Kazniva dejanja Stevilo

in osumljenci
1972 11973 11974 1 1975 11976

Vsa koz. dejanja 27751 28876 29196 29820 29890
Ugotovljeni
osumljenci 14796 14714 15381 15517 15635
K. d. z znanimi
osumljenci 18002 18538 19634 20092 20652
K. d. z nezna-

1033819562nimi storilci 9749 9728 9238

Kazniva dejanja

I
Stevilo

in osumljenci
1972. I 1973 j 1974 I 1975 11976

I
I

Vsa kaz. dejanja 100 104,1 105,2 107,6 107,7
Ugotovljeni
osumljenci 100 99,5 103,9 104,9 105,7
K. d. z znanimi I

osumljenci
K. d. z nezna-
nimi storilci 100 106,0 I 98,1 99,8 i 94,8

Kazalnik 1972 - 100

V Sloveniji pride :na 10 000 prebivalcev 163
kaznivih dejanj letno (lani - 165).

1. Splošni podatki o kriminalnosti in njeni
s",tavi za leto 1976

Organi za notrall1je zadeve SR Slovenije SO

v letu 1976 ohravnavali 29890 dejanj, ki so ime-
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la znamenja kaznivih dejanj (v nadaljevanju 
kaznivih dejanj) in oo bile zaradi njih poslane
ovadbe JT. V primerjavi z letom 1975 'Se je 1>te-
vilo kaznivih dejanj z"ečalo za 70 ali 0,2 % (leta
1975 za 2,13 "!o).
Gib&nje kriminalnolsti 'Po posameznih poglavjih
KZ prikazuje naslednja preglednica.

Preglednica 2:
Kazniva dejanja po poglavjih KZ v letu 1976

Stevilo IOd,totekKazniva dejanja zoper kaznivih od vseh
dejanj kazn. dej.

- ljudstvo in državo 66 0,22
- čJ.oveštvo in mednarodno

pravo
- življenje in telo 2404 8,04
- sv.obodo in pravice

državljanov 793 2.65
- delovno razmerje 38 0,13
- čast in dobro ime 161 0,54
- osebno dostojanstvo

in moralo 369 1,24
- zakonsko zvezo

in rodbino 182 0,61
- človeško zdravje 81 0,27
- narodno gospodarstvo 985 3,30
- -družbeno in zasebno pre-

moženje 20794 69,57
- srp-l00n'O varnost ljudi in

p~emoženja 760 2,54
- ,pravosodje 212 0,71
- javni red in pravni promet 1603 5,36
- uradno dolžnost 1442 4,82

SKUPAJ 29890
1

100

Če te podatke prim""jamo z letom 1975, vi
dimo, da ISe je znova znižalo število kaznivih
dejanj zoper dJružbeno in 'Zasebno premoženje.
Tako hudodelništvo Isicer v zadnjih ,treh letih
upada.

pri drugih kaznivih dejatn.jih ni bistvenih raz
lik v primerjavi s prejŠlIljim letom.

Na območju .posameznih Ulprav javne varnosti
je bilo v letu 1976 obravnavamo naslednje šte
vilo kaznivih dejanj:

Po posameznih upravah javne varnosti je od
stotek abraiVTl8!vanih kaznivih dejanj ,skoraj enak
kot v letu 1975, le da se je znova nekoliko zvi-
















