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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE V LETU 2010 
 

Na področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete beležimo porast števila kaznivih dejanj. 
Povečalo se je število premoženjskih kaznivih dejanj, tako vlomov kot tatvin. Zaskrbljujoč je 
podatek, da so v porastu kazniva dejanja ropov na denarne ustanove, saj smo beležili 
oborožen rop nad varnostnikom pri dnevno nočnem trezorju banke Laško, prav tako drzno 
tatvino denarja v banki Radeče in rop, ki je bil izvršen nad natakarico v gostinskem lokalu v 
Zidanem mostu. V porastu so predvsem kazniva dejanja tatvin »bagatelna kriminaliteta«, ki 
bistveno ne vpliva na stabilne varnostne razmere na območju UE Laško. Beležili smo nekaj 
vlomov v gostinske lokale, trgovine  in v poslovno stanovanjske objekte, kjer se je na podlagi 
sledov ugotovilo, da so storilci doma iz drugih območij.  

Beležili smo tudi porast KD nasilja v družini, saj smo kazensko ovadili 24 storilcev. V enem 
primeru je bil storilec s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku OS Celje, 
kateri mu je po zaslišanju izrekel ukrep prepovedi približevanja določeni osebi in kraju. 
 
Na področju javnega reda in splošne varnosti ljudi in premoženja ocenjujemo, da so bile 
varnostne razmere stabilne. Pozornost smo usmerili na varovanje človekovih pravic ob 
izvajanju vseh policijskih pooblastil, zagotavljanju čim večje varnosti ljudi in premoženja pri 
organizaciji javnih prireditev. Delo so posebej zaznamovale tradicionalne velike javne 
prireditve pivo in cvetje v Laškem in splavarjenje v Radečah. V obravnavanem obdobju 
nismo beležili množičnih kršitev, prav tako je tudi odstotek kršitev z elementi nasilja majhen. 
Naloge na področju splošne varnosti ljudi in premoženja smo izvajali na krajih, kjer je bilo 
potrebno zagotavljati varnost.  
 
V letu 2010 smo obravnavali za 13 % manj prometnih nesreč kot v letu poprej. Beležimo 
manj prometnih nesreč, tako s smrtnim izidom, ter tudi z hudimi telesnimi poškodbami.  
 
Naloge v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem nezakonitih migracij smo izvajali predvsem 
na železniških postajah v Zidanem Mostu in v Laškem. Pri rednem delu smo v zvezi s tem 
kontrolirali motorna vozila v Zidanem Mostu in v Šmarjeti. Pri tem nismo odkrili prevoza 
ilegalcev. V zvezi z nadzorovanjem zakonitosti bivanja v R Sloveniji smo opravljali nadzore 
na gradbiščih in pri stanodajalcih ter smo pri tem ugotovili kršitve po Zakonu o tujcih in 
Zakonu o prijavi prebivališča. Skozi celotno leto smo beležili nekaj sumov zlorab v zvezi s 
prebivanjem tujcev, tako s strani posameznikov, kot tudi s strani podjetij.  Pri tem smo se 
povezali z ostalimi subjekti, Upravno enoto Laško, Zavodom RS za zaposlovanje, Centralno 
službo v Ljubljani.  
 

2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 

2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 

2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete   

V letu 2010 smo, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, obravnavali več kaznivih 
dejanj. Državnemu tožilstvu smo poslali 273 (255) kazenskih ovadb, 100 (97) poročil v 
dopolnitev kazenskih ovadb in 173 (148) poročil o dejanjih brez pravne podlage za pregon. 
Preiskanost vseh kaznivih dejanj znaša 53,8 % (52,0 %). 
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Delež kaznivih dejanj zoper premoženje je v porastu za 7,8 % glede na podatke preteklega 
leta. Glede na število KD je največji porast pri vlomnih tatvinah in znaša 22,5 %, sledijo 
tatvine.  
 
S področja splošne kriminalitete smo obravnavali 208 (193) kaznivih dejanj. Skupno število 
preiskanih kaznivih s področja premoženja znaša 35,6 % (34,2 %).  
Obravnavali smo tudi 19 (11) kaznivih dejanj zoper življenje in telo. Eno kaznivo dejanje je 
ostalo nepreiskano. 
  
Pri kaznivih dejanjih zoper zakonsko zvezo, družino in otroke smo obravnavali 28 (30) KD , 
od tega 24 (23) KD nasilja v družini, 3 (5) KD zanemarjanje otroka in surovo ravnanje in 1 
drugo kaznivo dejanje. 
 
Obravnavali smo 11 (11) kaznivih dejanj, ki so jih storili mladoletni storilci. 
 
S področja gospodarske kriminalitete smo obravnavali 8 (4) kaznivih dejanj, od tega števila 4 
KD poslovne goljufije, 1  KD davčne zatajitve 1 KD goljufije in 2  druga kazniva dejanja.  
 
Računalniške kriminalitete v letu 2010 nismo obravnavali. 
 
Obravnavali smo 7 (7) KD neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, 
nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog in 
1 (5) KD ponarejanja denarja. S področja drugih oblik ogrožanja varnosti smo obravnavali 1 
KD protipravnega odvzema prostosti, 1 KD izsiljevanja, 1 KD povzročitve splošne nevarnosti 
in 22 KD ogrožanja varnosti.  
 
V letu 2010 smo zasegli 0,1 g heroina in 5.334,1 g konoplje – rastline (marihuane) in 113 
sadik konoplje.  
 
 
PODATKI ZA OBMOČJE OBČINE LAŠKO 1:  
 
Od zgoraj navedenih kaznivih dejanj so policisti v letu 2010, na območju Občine Laško 
obravnavali skupno 285 (252) kaznivih dejanj (v tem podatku so zajeta tudi kazniva dejanja, 
ki jih je obravnaval Sektor kriminalistične policije PU Celje).   

2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 
 
Na področju splošnih policijskih nalog smo izvedli vse načrtovane naloge. Ocenjujemo, da so 
bile varnostne razmere na področju javnega reda in splošne varnosti ljudi in premoženja 
stabilne, kljub porastu števila obravnavanih prekrškov. Problematika prekrškov zoper javni 
red in mir se je povečala za 43,9 %. Skupno smo obravnavali 190 (132) kršitev. S 
poostrenim delom v varnostno obremenjenih območjih so bile aktivnosti usmerjene 
predvsem v obvladovanje dogodkov, kjer je bilo pričakovati kršitve z elementi nasilja in 
vandalizma. Obravnavali smo 27 (20) kršitev na javnih zbiranjih, največ na javni prireditvi 
pivo in cvetje v Laškem. Kršitve, povezane z nasiljem v družini, so bile v porastu za 13,8 %, 
v primerjavi s preteklim letom.   
 
Izrečeni ukrepi prepovedi približevanja določeni osebi ali kraju so bili v porastu za 11,1 % 20 
(18), kar kaže na dosledno ukrepanje policistov zoper kršitelje.  
 

                                                           
1 Podatki so pridobljeni po parametru katastrske občine, katerih območje se ne ujema v popolnosti z območjem     
  UE oz. PP in tudi ne z območjem občine. Zaradi opisanega so ti podatki orientacijski.    
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Največ kršitev je bilo po Zakonu o varstvu javnega reda in miru, manj kršitev pa je bilo po 
drugih predpisih. Po kraju kršitev je na prvem mestu cesta, ulica, trg, sledi stanovanje, več 
pa je bilo kršitev tudi v gostinskih lokalih. 
 
Po ostalih predpisih smo obravnavali 13 (12) kršitev določil po Zakonu o proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi drogami, 5 (3) kršitev po Zakonu o prijavi prebivališča, 19 (9) 
kršitev po Zakonu o zaščiti živali, 4 (12) kršitve po Zakonu o tujcih, 4 (1) kršitve po Zakonu o 
osebni izkaznici, 2 kršitve po Zakonu o omejevanju porabe alkohola, 3 (kršitve po Zakonu o 
osebnem imenu, 1 (9) kršitev po Zakonu o orožju in 6 (3) kršitve po drugih predpisih. 
 
Po dnevu kršitve izstopajo dnevi vikenda (nedelja, petek in sobota), v ostalih dneh pa je 
število kršitev približno enaka. 
 
Ocenjujemo, da so bili ukrepi policije izvedeni v skladu s strategijo in usmeritvami, ki so 
potrebne za vzpostavitev javnega reda. Opravili smo 199 (171) intervencij v zasebnem in  
javnem prostoru.  
 
Pri zagotavljanju nalog varnosti smo sodelovali tudi s predstavniki varnostnih služb, ki 
opravljajo varovanja v  podjetjih in trgovinah ter varnostniki, ki opravljajo rediteljsko službo v 
športni dvorani Tri lilije, kjer potekajo športne prireditve. V obravnavanem obdobju smo 
opravili 36 (29) zavarovanj športnih prireditev in 17 (17) zavarovanj javnih prireditev. 
 
Obravnavali smo 3 (7) samomore, 4 (4) poskuse samomora, 1 (10) požar, 2 (2) delovne 
nesreče, 4 dogodke v železniškem prometu in izvajali aktivnosti pri iskanju ene pogrešane 
osebe.  
 
V letu 2010 smo na območju Jurkloštra v sodelovanju z gozdarsko inšpektorico opravili 
nadzor, glede problematike voženj z vozili v naravnem okolju, predvsem na območju gozdov 
oz. gozdnih poti.   
 
PODATKI ZA OBMOČJE OBČINE LAŠKO 2:  
 
Na območju Občine Laško so policisti v letu 2010 obravnavali 233 (139) kršitev, od tega 184 
(97) po Zakonu o varstvu javnega reda in miru in 49 prekrškov po drugih predpisih (Zakon o 
zaščiti živali, Zakon o osebni izkaznici, Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 
drogami, Zakon o policiji, Zakon o tujcih, Zakon o prijavi prebivališča, Zakon o javnih 
zbiranjih, Zakon o osebnem imenu, Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju).   
 
 
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
 
V obravnavanem obdobju je bilo na območju PP Laško obravnavanih skupaj 147 (169; -
13%) prometnih nesreč, od tega 1 (2; -50%) nesreča s smrtnim izidom, 42 (70; -40%) 
prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in 104 (97; +7,2%) prometnih nesreč z materialno 
škodo. Od tega je 1 (2) oseba umrla, 6 (11) je bilo hudo telesno poškodovanih in 53 (83) 
lahko telesno poškodovanih.  
 
V naselju se je zgodilo 65 (66) nesreč, od tega 0 (1) s smrtnim izidom, izven naselja pa se je 
zgodilo 82 (103) nesreč od tega 1 (1) s smrtnim izidom.  
 

                                                           
2 Podatki so pridobljeni po parametru katastrske občine, katerih območje se ne ujema v popolnosti z območjem     
  UE oz. PP in tudi ne z območjem občine. Zaradi opisanega so ti podatki orientacijski.    
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Najpogostejši primarni vzroki PN: nepravilna stran/smer vožnje, ostali vzroki, neprilagojena 
hitrosti, premiki z vozilom, neustrezna varnostna razdalja, neupoštevanje pravil o prednosti, 
nepravilno prehitevanje.                                                                                                          
  
Delež alkoholiziranih povzročiteljev znaša 8.7% (11,1%), oziroma od skupaj 103 (135) 
povzročiteljev prometnih nesreč jih je bilo 9 (15) pod vplivom alkohola. Odredili smo precej  
manj preizkusov alkoholiziranosti kot lani in sicer 1.771 (3.141). Smo pa ugotovili skoraj 
enako številko  vinjenih voznikov motornih vozil 166 (170). Odrejenih je bilo 10 (15) 
strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola. Od tega je bilo 7 (8) 
pozitivnih, 2 (3) odklonjena in eden negativen. Trije policisti so usposobljeni za izvedbo 
postopka za prepoznavo znakov oz. simptomov vožnje pod vplivom mamil, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Po predhodno opravljenem postopku so odredili 9 (9) 
strokovnih pregledov zaradi prepovedanih drog. V okviru izvajanja ukrepov za zagotavljanje 
varnosti cestnega prometa smo zasegli 22 (12) vozil na podlagi 238. a člena ZVCP-1 UPB5, 
ter po določilih 238. b člena pridržali 68 (81) oseb.   
 
Izvajali smo poostrene nadzore prometa, prilagojene letnem času in problematiki, ki se je pri 
tem pojavljala in so bili nadzori tako tudi ciljno usmerjeni (pešci, enosledna vozila, varno na 
poti v in iz šole). 
 
Na območju PP Laško v letu 2010 ni bilo večjih športnih ali javnih prireditev na cestah, z 
izjemo turistične prireditve “Pivo-cvetje”, kjer varnostne razmere zahtevajo fizično urejanje 
cestnega prometa, oziroma spremembo prometnega režima. 
 
V času turistične prireditve »Pivo-cvetje« je bila frekvenca prometa močno povečana. Za 
urejanje prometa na tej prireditvi je bilo angažirano večje število policistov. Za navedeno 
prireditev je bilo izdano dovoljenje pristojnih organov za zapore ceste. Kršitev, tako s strani 
organizatorja kot sodelujočih na prireditvah, nismo beležili. 
 
Pri delu smo pozornost namenili tudi nadzoru tehnični brezhibnosti vozil pri prevozu otrok v 
šolo in iz šole ter na izlete. V času izvajanja preventivnih aktivnosti ob začetku šolskega leta 
je bilo ugotovljeno nekaj kršitev določil Zakona o varnosti cestnega prometa.  
 
PODATKI ZA OBMOČJE OBČINE LAŠKO 3:         
 
Od zgoraj navedenih prometnih nesreč smo v letu 2010 na območju Občine Laško 
obravnavali 122 (136) prometnih nesreč. V letu 2010 na območju Občine Laško nismo 
obravnavali prometnih nesreč s smrtnim izidom (v letu 2009 1 PN s smrtnim izidom), v 36-ih 
(56) prometnih nesrečah so udeleženci utrpeli telesne posledice, 86 (79) prometnih nesreč 
pa je imelo za posledico le materialno škodo.              
 
 
2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 
 
Izvajali smo nadzor nad zakonitostjo bivanja tujcev. Sodelovali smo z referentko za tujce pri 
Upravi enoti Laško. Prav tako smo opravljali poostrene nadzore na gradbiščih, kjer so bili  
zaposleni tujci. Odgovorne osebe na gradbiščih smo opozarjali na dolžnosti pri zaposlovanju 
tujcev in njihovih nastanitvah. V enem primeru smo ugotovili kršitev določil Zakona o 
zaposlovanju in delu tujcev in smo podali predlog drugem prekrškovnemu organu. Prav tako 
smo ugotovili pet kršitev Zakona o prijavi prebivališča in šest kršitev določil Zakona o tujcih. 
Naloge po akciji Prehod izvajamo v sklopu rednih nadzorov po cestnem prometu.   
 

                                                           
3 Podatki so pridobljeni po parametru katastrske občine, katerih območje se ne ujema v popolnosti z območjem  
  UE oz. PP in tudi ne z območjem občine. Zaradi opisanega so ti podatki orientacijski.   
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V letu 2010 smo izvedli 6 (12) ukrepov po Zakonu o tujcih, in sicer dve opozorili in štiri globe. 
V nadzorih smo po zaradi kršitve določil Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
prijavi prebivališča izvedli 5 (3) ukrepe  in sicer v dveh primerih je bila izrečena globa in  eno 
opozorilo.  
 
Prav tako smo preverjali odločbe UE za razveljavitev dovoljenja za začasno prebivanje v RS, 
ker je tujcem prenehalo delovno razmerje. Preverjali smo na terenu in pri delodajalcih in 
ugotovili, da so se osebe vrnile v svojo matično državo oziroma so zapustile območje R 
Slovenije. Prav tako smo preverjali obvestila PLP Brnik in ostalih enot, ko smo bili obveščeni, 
da so tujci prvič vstopili v Slovenijo z namenom zaposlitve in dela. Pri tem smo ugotovili eno 
kršitev in podali predlog drugemu prekrškovnemu organu.  
 
2.1.5 Varovanje določenih oseb in objektov 
 
Glede na veliko migracijsko frekvenco so policisti večkrat kontrolirali  območje železniškega 
vozlišča v Zidanem mostu. Poleg tega so policisti kontrolirali območje hidroelektrarne 
Vrhovo. Sicer se na območju PP Laško ne nahajajo objekti državnih organov, ki so varovani 
na podlagi predpisov.    
 

2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 
 
2.2.1 V skupnost usmerjeno policijsko delo 
 
Z mesečnimi plani dela smo načrtovali preventivne aktivnosti, ki so jih izvajali vodje 
policijskih okolišev sami ali v sodelovanju z zunanjimi ustanovami. Policisti so največ 
sodelovali s Svetoma za preventivo v cestnem prometu, ki sta ustanovljena v obeh občinah,  
Centrom za socialno delo in v vseh Osnovnih šolah. 
 
Opravljenih je bilo 53 (95) aktivnosti po preventivni dejavnosti na različnih področjih dela. 
Največ nalog je bilo opravljenih na področju prometne varnosti, sledi javni red in mir, na 
zadnjem mestu pa je področje kriminalitete. 
 
Izvajali smo številna predavanja na osnovnih šolah, ki so zajemala področja medvrstniškega 
nasilja in uporaba pirotehničnih izdelkov. Z zunanjimi ustanovami smo sodelovali pri 
zagotavljanju visoke stopnje varnosti državljanov in njihovega premoženja. Vodje policijskih 
okolišev so sodelovali na nekaterih sestankih krajevnih skupnosti, kjer so člane sveta 
animirali za medsebojno partnersko sodelovanje. 
 
V sodelovanju s hišo generacij, ki deluje v okviru CSD Laško, smo organizirali predavanje za 
upokojence v Laškem, na temo samozaščitnega obnašanja, v cilju preprečevanja vseh oblik 
negativnih pojavov, kjer so lahko žrtve in oškodovanci starejši občani. 
 
Vodje policijskih okolišev so opravili predavanje na temo »varnost starejših občanov« v 
Zidanem mostu in Laškem. Svetu za preventivo v cestnem prometu smo nudili pomoč pri 
izvedbi kolesarskih izpitov za osnovnošolce na poligonu v Ljubečni. VPO je v OŠ Radeče 
opravil predavanje na temo »preprečimo nasilje v šolah«. Za učence osnovnih šol Radeče, 
Rimske Toplice in Laško smo v mesecu juniju izvedli projekt »otrok - policist za en dan«. 
Prav tako smo v OŠ Debro sodelovali v projektu »tehnični dan«, ki ga je pripravila šola, v 
kateri so sodelovali tudi policisti PPP Celje, vodniki službenih psov in gasilci. Izvedli smo 
projekt »policist Leon« v vseh osnovnih šolah.  
 
Preventivno dejavnost smo izvajali predvsem ob rednih oblikah dela. Največ so to opravljali 
vodje policijskih okolišev, ki so opravljali tudi razgovore z gostinskim osebjem in jih opozarjali 
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na njihove dolžnosti pri točenju alkoholnih pijač, prav tako so opravljali razgovore s kršitelji 
povratniki.  
 
Sodelovali smo na seji Varnostnega sosveta Občine Laško.  
 
2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost 
 
V letu 2010 je bilo na interventno telefonsko številko 113, ki je vezana na Operativno-
komunikacijski center PU Celje, prejetih 379 (396) klicev, ki so se nanašali na PP Laško. Od 
tega je bilo 33 (28) nujnih interventnih klicev, oziroma za 17,9 % več nujnih interventnih 
klicev, kot leto prej. Delež nujnih interventnih klicev pa znaša 8,7 % (7 %) vseh klicev na 
številko 113, ki se nanašajo na delo naše enote. V navedenih podatkih niso upoštevani 
podatki o prejetih klicih na OKC-PU Celje po »rednih« telefonski linijah. Ob upoštevanju tudi 
teh podatkov je bilo na OKC PU Celje v letu 2009 prejetih skupno 757  (761) klicev, ki so se 
nanašali na PP Laško, od tega 36 (29) nujnih interventnih klicev.  
 
Ker se reakcijski čas beleži le pri dogodkih, ki so prijavljeni na OKC, na številko 113, je 
izračunano le povprečje teh časov, predvidevamo pa, da povprečni reakcijski čas, ko patruljo 
na kraj posameznega dogodka pošlje dežurni policijske enote, ni bistveno drugačen. 
Povprečni reakcijski čas patrulj je v letu 2010 znašal za vse interventne dogodke 17 minut in 
56 sekund (16 minut in 30 sekund) in je glede na leto 2009 daljši za 1 minuto in 26 sekund. 
Za nujne interventne dogodke pa znaša povprečni reakcijski čas 10 minut in 38 sekund (11 
minut in 25 sekund) in je glede na lansko leto krajši za 47 sekund.   
 
2.2.3 Forenzična in kriminalistično-tehnična dejavnost 
 
V letu 2010 smo opravili 155 (130) ogledov krajev kaznivih dejanj in 30 (68) zasegov 
predmetov. Opravili smo 11 (11) hišnih preiskav. Zavarovali smo 53 (63) različnih sledov, ki 
so bili najdeni na kraju kaznivega dejanja, katere smo pošiljali na oddelek kriminalistične 
tehnike. Šlo je za sledove papilarnih linij, sledove obuval, krvi, in prepovedane droge za 
preliminarno testiranje. Na podlagi najdenih sledov na kraju kaznivih dejanj je bilo izdelanih 
nekaj strokovnih mnenj Centra za forenzične preiskave.   
 
Največ ogledov je bilo opravljenih pri kaznivih dejanjih zoper premoženje, kjer je bilo 
zaseženo tudi največ predmetov. 
 
2.2.4 Analitska dejavnost 
 
Analize varnostnih razmer so pokazale določene dejavnike, katere smo upoštevali pri 
prognozi dela in načrtovanju posameznih aktivnosti. Analize varnostne razmere po 
posameznih področjih dela so pokazale, katerim segmentom dela ter na kakšen način 
moramo pristopiti k problemom, da bomo zagotavljali čim boljšo varnost državljanov.  
 
Za ustrezno načrtovanje in učinkovito izvajanje aktivnosti so bile skladno z različnimi področji 
dela izdelane številne analize, ki so nujno potrebne za nemoteno in k problemu 
usmerjenemu delovanju policije. Ugotovitve smo upoštevali pri dnevnih načrtih dela, pa tudi 
mesečnih in za načrtovanje aktivnosti, ki so trajale dalj časa vnaprej.   
 
2.2.5 Nadzorna dejavnost 
 
Nadzorovali smo neposredno delo policistov na terenu, poleg tega pa smo nadzorovali delo 
policistov skozi vsebino pisnih izdelkov, ki jih policisti pišejo v zvezi z izvajanjem nalog 
policije. Največ pozornosti smo pri tem namenili poznavanju policijskih pooblastil delavcev. 
Ugotavljamo, da je stanje na področju poznavanja pooblastil dobro, saj večjih nepravilnosti 
pri nadzorih nismo ugotovili. Prav tako se dober nivo strokovnost in zakonitost dela odraža 
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tudi v vsebini pisnih izdelkov. Tudi glede na odziv javnosti lahko na splošno ugotovimo, da je 
poznavanje policijskih pooblastil s strani policistov dokaj dobro, kar je po našem mnenju še 
posebej pomembno, glede na dejstvo, da z ustreznim izvajanjem pooblastil policisti varujejo 
osebno varnost in tudi pravice državljanov. 
 
Pri nadzoru strokovnosti pisnih izdelkov smo občasno ugotovili posamezne neskladnosti, 
površnosti, nedoslednosti ali zamude rokov, vendar pa na takšne primere reagiramo in 
zagotovimo, da so spisi korektno, zakonito in strokovno napisani in odposlani. 
 
V primerih hujših dejanj oz. dogodkov so se  starešine PP Laško neposredno vključile v delo 
in nudile strokovno pomoč policistom (ogledi krajev PN, KD, kršitve JRM).  
 
2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov 
 
Uporabo prisilnih sredstev in evidentiranje smo redno spremljali. Prav tako smo nadzirali 
vsak odvzem prostosti posebej in preverjali zakonitost ukrepa. Nepravilnosti pri izvajanju 
policijskih pooblastil nismo ugotovili.   
  
Naslednji dejavnik spremljanja izvajanja pooblastil je bil skozi postopke in pisne akte 
policistov. Prepričani smo, da policisti v zadnjem času varovanju človekovih pravic in 
svoboščin posvečajo bistveno večjo pozornost kot v preteklosti (več izobraževanj na to temo, 
pogosti nadzori, javno mnenje ipd.).  
 
V obravnavanem obdobju smo omejili prostost 93 (109) osebam. Po Zakonu o kazenskem 
postopku po členu 157/2 je bilo pridržanih 21 (21) oseb, po Zakonu o prekrških so bile 
pridržane 4 (3) osebe, po Zakonu o varnosti cestnega prometa 68 (81) oseb in po Zakonu o 
policiji 1 (3)  oseba. Ocenili smo, da so bila vsa pridržanja zakonita. 
 
V letu 2010 smo uporabili 35 (51) prisilnih sredstev proti 35 osebam, od tega 14 (19) krat 
sredstva za vezanje in vklepanje, ter 21 (29) krat fizično silo. Pri uporabi prisilnih sredstev je 
bilo 5 kršiteljev telesno poškodovanih, šlo je za vidne zunanje znake poškodbe. Policisti pri  
uporabi prisilnih sredstev ni bilo poškodovanih.  
 
Vse uporabe prisilnih sredstev smo ocenili, da so bile zakonite, strokovne in učinkovite. 
 
Obravnavali smo tri groženje trem policistom. Stopnja ogroženosti je bila v enem primeru 
velika, v dveh primerih pa smo ocenili, da gre za majhno ogroženost. V nadaljevanju pa je 
bila stopnja ogroženosti pri veliki spremenjena v majhno.    
 
2.2.7 Reševanje pritožb 
 
V letu 2010 je bilo vloženih 6 (6) pritožb. Vsi pritožbeni postopki so bili zaključeni. V zvezi s 
štirimi pritožbenimi postopki so bili pritožniki pozvani, da pritožbe dopolnijo, nakar sta bili 
pritožbi odstopljeni Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge MNZ, ki je na podlagi 
pobude PP Laško, v skladu z 9. členom Pravilnika o reševanju pritožb, obe pritožbi zavrgel. 
V zvezi z enim primerom pritožbe, zadeva ni bila zaključena pri vodji enote, zato je bila 
zadeva obravnavana na pritožbenem senatu, kjer je bilo ugotovljeno, da je pritožba 
neutemeljena. V drugem primeru je bila pritožba zaradi podanih razlogov za sum storitve 
kaznivega dejanja, zadeva odstopljena Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge 
MNZ, po zaključeni obravnavi na senatu pa je bilo ugotovljeno, da je bila pritožba 
neutemeljena.  
Poleg tega smo na PP Laško v letu 2010 obravnavali 18 primerov vprašanj in pripomb v 
zvezi s postopki policistov, ki smo jih obravnavali skladno z določbami Uredbe o upravnem 
poslovanju ter smo občanom posredovali tudi odgovore, po določilih 16. člena Uredbe o 
upravnem poslovanju.    
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2.2.8 Finančno materialne zadeve 
 
V letu 2010 so bili, skladno z načrtom, prepleskani prostori pisarne v okviru Železniške 
postaje Zidani Most.  
 
18. septembra so bili zaradi poplav na območju Laškega poplavljeni tudi prostori PP Laško 
(v kletni etaži). Vsa osnovna sredstva, vključno z orožjem in arhivom smo pred poplavljanjem 
umaknili iz prostorov za katere je obstajala verjetnost, da bodo poplavljeni, tako da ta 
sredstva niso bila poškodovana. Nastala pa je škoda na objektu, ki je bila v nadaljevanju 
sanirana.  
 
Nerealizirano je še popravilo agregata na PP Laško.  
   
Ni pa nam uspelo urediti dežurne sobe z neprebojnim steklom ter preurediti sanitarnih 
prostorov tako, da bi imel ženske lasten sanitarni del.  
 
2.2.9 Odnosi z javnostmi  
 
Podobno kot v preteklosti smo zunanjo javnost z našimi aktivnostmi vsakodnevno seznanjali 
preko Radia Trbovlje. Poleg tega smo objavili prispevke v lokalnem časopisu Laški bilten, ki 
je izšel v šestih izvodih (na dva meseca). Drugih tiskanih ali elektronskim medijev ni na 
območju PP Laško. Prav tako smo na sejah delovnih teles oziroma sejah občinskih svetov 
Občine Laško (v juniju 2010) in Občine Radeče (v maju 2010) z delom PP Laško v letu 
2009. V avgustu 2010 smo se udeležili seje varnostnega sosveta Občine Laško.  
 
 
 
Datum: 3. februar 2011 
Šifra:  0101 - 1/2011/    (3A693-1) 
 
 Robert CUGMAS 

KOMANDIR POLICIJSKE POSTAJE 
POLICIJSKI INŠPEKTOR I 

 
 
PRILOGA: statistični podatki – seznam in tabele 
 
 
POSLANO: 
 
1 x naslovniku, 
1 x zbirki dok. gradiva. 
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PRILOGA: STATISTIČNI PODATKI 
 

PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE 
 
Kazniva dejanja, za katera je policija vložila kazensko ovadbo ali poročilo v dopolnitev 

kazenske ovadbe*  
 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Kazniva dejanja ** 213 278 224 279 303 
Preiskana k. d.  110 112 117 145 163 
Delež preiskanih k. d. (v %) 51,6 40,3 52,2 52,0 53,8 
K. d., ki jih je odkrila policija 11 27 28 38 26 
Delež odkritih k. d. (v %) 5,2 9,7 12,5 13,6 8,6 

 
*Podatki so iz evidence ovadenih oseb in kaznivih dejanj. V številu ni zajetih kaznivih dejanj, katerih posledica je bila 
prometna nesreča.  
 
 

Kazniva dejanja po enotah 
 

Št. kaznivih dejanj 
Št. preiskanih 

kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj 

(v %) 

Št. kaznivih dejanj, 
ki jih je odkrila 

policija 

Delež kaznivih 
dejanj, ki jih je 
odkrila policija  

(v %) 
Enota 

2009 2010 

Porast/ 
upad 
(v %) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
PP LAŠKO 279 303 8,6 145 163 52,0 53,8 38 26 13,6 8,6 

Skupaj 279 303 8,6 145 163 52,0 53,8 38 26 13,6 8,6 
 

 
Posledice kaznivih dejanj 

 
Posledice 2006 2007 2008 2009 2010 
Št. mrtvih - - - - - 
Št. hudo poškodovanih - 4 4 1 - 
Št. lahko poškodovanih 8 15 20 28 25 
Škoda (v 1.000 EUR) 111,0 175,8 130,7 137,8 360,3 

 
Kazniva dejanja brez pravne podlage za pregon 

 
Vrsta kriminalitete 2006 2007 2008 2009 2010 
Celotna  81 106 136 122 168 
   Splošna 78 105 136 121 164 
   Gospodarska 3 1 - 1 4 
Organizirana - - - - - 
Mladoletniška 1 2 1 - 3 

 
Zaključni dokumenti obravnavanih kaznivih dejanj 

 
Vrsta zaključnega dokumenta 2009 2010 Porast/upad 

(v %) 
Kazenska ovadba  255 273 7,1 
Poročilo o dopolnitvi kazenske ovadbe (148/9 ZKP)    97 100 3,1 
Poročilo o dejanjih brez pravne podlage za pregon (148/10 ZKP) 148 173 16,9 
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Struktura ovadenih oseb 

 
Vrste kriminalitete* 

 
Vrsta kriminalitete 2006 2007 2008 2009 2010 
Celotna  213 278 224 279 303 
   Splošna 204 274 214 275 295 
   Gospodarska 9 4 10 4 8 
Organizirana - - - - - 
Mladoletniška 9 10 10 11 11 

 
* Zaradi spremenjene klasifikacije kaznivih dejanj splošne in gospodarske kriminalitete se podatki nekoliko razlikujejo 
od podatkov, prikazanih v prejšnjih poročilih o delu policije. 

 
 

Kazniva dejanja zoper življenje in telo 
 

Št. kaznivih dejanj 
Št. preiskanih 

kaznivih dejanj 
Delež preiskanih 

kaznivih dejanj (v %) Vrsta kaznivega dejanja 
2009 2010 

Porast/ 
upad 
(v %) 2009 2010 2009 2010 

Huda telesna poškodba 1 - - 1 - 100,0 - 
Lahka telesna poškodba 9 19 111,1 9 18 100,0 94,7 
Druga kazniva dejanja 1 - - 1 - 100,0 - 
Skupaj 11 19 72,7 11 18 100,0 94,7 

 
 

Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 
 

Št. kaznivih dejanj 
Št. preiskanih 

kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj  

(v %) Vrsta kaznivega dejanja 

2009 2010 

Porast/ 
upad 
(v %) 

2009 2010 2009 2010 
Spolno nasilje  1   1  100,0 
Prikazovanje, izdelava, posest in 
posredovanje pornografskega gradiva 

 1   1  100,0 

Skupaj  2   2  100,0 
 
 

 
 
 
 
 
 

2009 2010    
Št. osumljencev Delež (v %) Št. osumljencev Delež (v %) 

Porast/upad 
(v %) 

Spol – skupaj 83 100,0 103 100,0 24,1 
 moški    73 88,0 88 85,4 20,5 
 ženske                             10 12,0 15 14,6 50,0 
Starost – skupaj 83 100,0 103 100,0 24,1 
 14 do 17 let                      8 9,6 10 9,7 25,0 
 18 do 20 let                      6 7,2 13 12,6 116,7 
 21 do 30 let                      23 27,7 22 21,4 -4,3 
 31 do 40 let                      18 21,7 21 20,4 16,7 
 41 do 50 let                      13 15,7 14 13,6 7,7 
 51 let in več                     15 18,1 23 22,3 53,3 
 Neznano    - - - - - 
Državljanstvo – skupaj 83 100,0 103 100,0 24,1 
 Slovenije 81 97,6 101 98,1 24,7 
 Hrvaška - - 1 1,0 - 
 Nemčija - - 1 1,0 - 
 drugih držav                  2 2,4 - - - 
Pravne osebe - - - - - 
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Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke 
 

Št. kaznivih dejanj 
Vrsta kaznivega dejanja 

2009 2010 

Porast/ 
upad 
(v %) 

Odvzem mladoletne osebe 1 -  
Nasilje v družini 23 24  
Zanemarjanje otroka in surovo ravnanje 5 3  
Druga kazniva dejanja 1 1  
Skupaj 30 28  

 
 
 

Kazniva dejanja zoper premoženje*  
 

Št. kaznivih dejanj Št. preiskanih 
kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj 

(v %) Vrsta kaznivega dejanja 

2009 2010 

Porast/ 
upad 
(v %) 

2009 2010 2009 2010 
Poškodovanje tuje stvari 22 20 -9,1 7 8 31,8 40,0 
Tatvina - skupaj** 138 162 17,4 32 44 23,2 27,2 
 vlom  40 49 22,5 6 15 15,0 30,6 
 drzna tatvina 3 1 -66,7 - - 0 0 
 tatvina motornega vozila 2 1 -50,0 1 - 50,0 0 
 druge tatvine 93 111 19,4 25 29 26,9 26,1 

Rop - 1 - - - - 0 
Zatajitev 6 7 16,7 2 4 33,3 57,1 
Klasična goljufija 21 14 -33,3 20 14 95,2 100,0 
Druga kazniva dejanja 6 4 -33,3 5 4 83,3 100,0 
Skupaj  193 208 7,8 66 74 34,2 35,6 

 
* Kazniva dejanja zoper premoženje, brez istovrstnih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. 
** Kazniva dejanja po 204. in 205. čl. kazenskega zakonika. 

 
 
 

Mladoletniška kriminaliteta 
 

Št. kaznivih dejanj 
Vrsta kaznivega dejanja 

2009 2010 
Lahka telesna poškodba  1 - 
Tatvina  3 2 
Velika tatvina - 3 
Goljufija - 1 
Druga kazniva dejanja 7 5 
Skupaj 11 11 

 
 

Gospodarska kriminaliteta 
 

Št. kaznivih dejanj 
Škoda  

(v 1.000 EUR) Vrsta kaznivega dejanja 
2009 2010 

Porast/ 
upad 
(v %) 2009 2010 

Porast/ 
upad 
(v %) 

Goljufija - 1 - - 18,3 - 
Poslovna goljufija 1 4 300,0 7,4 99,7 1248,6 
Davčna zatajitev - 1 - - 24,9 - 
Druga kazniva dejanja 3 2 -33,3 0 1,0 - 
Skupaj 4 8 100,0 7,4 143,8 1845,8 
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Druge oblike kriminalitete 
 

Št. kaznivih dejanj 
Št. ovadenih 
osumljencev Vrsta kaznivega dejanja 

2009 2010 

Porast/ 
upad 
(v %) 2009 2010 

Porast/u
pad 

(v %)  
neupravičena proizvodnja in 
promet s prepovedanimi 
drogami, nedovoljenimi snovmi 
v športu in predhodnimi 
sestavinami za izdelavo 
prepovedanih drog 

7 7 0 6 7 16,7 

omogočanje uživanja 
prepovedanih drog ali 
nedovoljenih snovi v športu 

1 - - 1 - - 

Zloraba prepovedanih drog 

skupaj 8 7 -12,5 7 7 0 
Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksplozivov 1 - - 2 - - 
Ponarejanje denarja  5 1 -80,0 2 - - 

izsiljevanje - 1 - - 1 - 
ogrožanje varnosti 12 22 83,3 11 22 100,0 
povzročitev splošne nevarnosti - 1 - - 1 - 
protipraven odvzem prostosti - 1 - - 1 - 

Druge oblike ogrožanja 
varnosti 

skupaj 12 25 108,3 11 24 118,2 
 

Zasežene prepovedane droge  
 
 

 
 
 

Preiskovalna dejanja in drugi ukrepi pri preiskovanju kaznivih dejanj 
 

 2009 2010 
Porast/upad  

(v %) 
Št. ogledov kraja kaznivega dejanja 130 155 19,2 
Št. hišnih preiskav  11 11 0 
Št. osebnih preiskav 1 - - 
Št. zasegov predmetov 68 30 -55,9 
Št. policijskih zaslišanj - 1 - 

 
 
 

 
VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 

PREMOŽENJA 
 

Kršitve predpisov o javnem redu 

   
 2006 2007 2008 2009 2010 

Kršitve zakonov o JRM* 161 217 145 132 190 
Kršitve drugih predpisov** 19 24 29 54 59 
Skupaj 180 241 174 186 249 

 

* Prikazane se kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM) in zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-
1), ki je začel veljati 21. 7. 2006.  

** Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 

Vrsta zasežene prepovedane droge 
Merska 
enota 

2009 2010 

Heroin g 0,6 0,1 
g   

Konoplja - rastlina   
kos - 113,6 

Konoplja - rastlina (marihuana)  g 6,9 5.334,1 
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Kršitve predpisov o javnem redu po enotah 
  

Št. kršitev zakona 
o varstvu javnega 

redu in miru 

Št. kršitev drugih 
predpisov* Skupaj 

Enota 

2009 2010 

Porast/ 
upad 
(v %) 

2009 2010 

Porast/ 
upad 
(v %) 

2009 2010 

Porast/ 
upad 
(v %) 

PP LAŠKO  132 190 43,9 54 59 9,3 186 249 33,9 
Skupaj  132 190 43,9 54 59 9,3 186 249 33,9 

 
• Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 

 
 
 
 
 

Struktura kršiteljev predpisov o javnem redu 
  

 Št. kršiteljev Št. kršiteljev 
 2009 2009 Porast/upad (v %) 
Spol    

moški 140 181 29,3 
ženski 13 31 138,5 
neznan* 23 16 -30,4 

Starost    
14 do 17 let 12 9 -25,0 
18 do 24 let 28 43 53,6 
25 do 34 let 40 52 30,0 
35 do 44 let 35 35 0 
45 do 54 let 20 34 70,0 
55 do 64 let 8 21 162,5 
65 let in več 10 18 80,0 
neznana* 23 16 -30,4 

Državljanstvo    
     slovensko 149 203 36,2 

tuje 4 9 125,0 
neznano* 23 16 -30,4 

Pravne osebe 1 1 0 
 
* Zakon o prekrških (ZP-1) od 1. 1. 2005 ne dovoljuje več 
evidentiranja osebnih podatkov o opozorjenih osebah.  

 
Kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru 

 
Št. kršitev 

Kršitve  
2009 2010 

Porast/upad 
(v %) 

Izzivanje ali spodbujanje k pretepu (6/1 ZJRM-1) 25 49 96,0 
Udarjanje (6/2 ZJRM-1) 17 33 94,1 
Pretepanje (6/3 ZJRM-1) 1 3 200,0 
Nasilje v družini (6/4 ZJRM-1 v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 ZJRM-1) 29 33 13,8 
Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje (7/1 ZJRM-1) 13 30 130,8 
Nedostojno vedenje do uradne osebe (7/2 ZJRM-1) 15 22 46,7 
Motenje nočnega miru s hrupom (8/1 ZJRM-1) 5 4 -20,0 
Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati (8/2 ZJRM-1) 10 5 -50,0 
Vandalizem (16 ZJRM-1) - 1 - 
Neupoštevanje odredbe uradne osebe (22/1 ZJRM-1) 5 7 40,0 
Druge kršitve  12 3 -75,0 
Skupaj 132 190 43,9 
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Kraj kršitev zakona o varstvu javnega redu in miru 
 

Št. kršitev 
Kraj  

2009 2010 
Porast/upad (v 

%) 

Cesta, ulica, trg 32 53 65,6 
Stanovanje 47 44 -6,4 
Gostinski objekt 6 15 150,0 
Javni shod, prireditev 20 27 35,0 
Drug kraj 27 51 88,9 
Skupaj 132 190 43,9 

 
 

Kršitve drugih predpisov o javnem redu 
 

Št. kršitev 
Predpisi 

2009 2010 
Porast/upad 

(v %) 

Zakon o tujcih  12 4 -66,7 
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 12 13 8,3 
Zakon o osebni izkaznici  1 4 300,0 
Zakon o prijavi prebivališča  3 5 66,7 
Zakon o zaščiti živali  9 19 111,1 
Zakon o javnih zbiranjih  5 2 -60,0 
Zakon o orožju  9 1 -88,9 
Zakon o omejevanju porabe alkohola  - 2 - 
Zakon o osebnem imenu  - 3 - 
Drugi predpisi  3 6 100,0 
Skupaj  54 59 9,3 

 
 
 

Zaseženo in najdeno orožje 
 

Zaseženo orožje* Najdeno orožje 
Vrsta orožja 

Merska 
enota 2009 2010 2009 2010 

Hladno orožje  kos 9 1 - - 
Lovsko orožje  kos 2 - - - 
Pištola  kos 6 - - - 
Ostro strelivo  kos 380 - - - 
Lovsko strelivo  kos 2 - - - 

 
* Število zaseženih kosov orožja zaradi kaznivega dejanja ali prekrška. 

 
 
 

Kršitve javnega reda in postopki policije po zakonu o prekrških  
 

Št. kršitev zakona 
o varstvu javnega 

 reda in miru 

Št. kršitev zakona 
o 

 tujcih 

Št. kršitev drugih 
predpisov o 

javnem redu* 
Skupaj 

Postopki 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Porast/
upad  
(v %) 

Opozorilo 14 10 7 2 2 4 23 16 -30,4 
Plačilni nalog 31 30 3 2 8 13 42 45 7,1 
Posebni plačilni nalog 58 97 - - - 1 58 98 69,0 
Odločba v hitrem postopku 18 43 2 - 27 34 47 77 63,8 
Obdolžilni predlog 11 10 - - 5 3 16 13 -18,8 
Predlog drugemu 
prekrškovnemu organu 

- - - - 13 18 13 18 38,5 

 
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 

 
 

 



 17 

Kršitve zakonodaje ter vložena pravna sredstva v hitrem postopku in predlogi za uklonilni zapor po 
zakonu o prekrških 

 
Št. kršitev zakona 
o varstvu javnega 

reda in miru 

Št. kršitev zakona 
o tujcih 

Št. kršitev drugih 
predpisov o 

javnem redu* 
Skupaj Pravno sredstvo in predlog za 

uklonilni zapor 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Porast/
upad  
(v %) 

Zahteva za sodno varstvo 
zaradi izdanega plačilnega 
naloga 

10 3 - - 1 5 11 8 -27,3 

Zahteva za sodno varstvo 
zaradi odločbe v hitrem 
postopku 

17 24 2 - 4 11 23 35 52,2 

Ugovor zaradi izdanega 
posebnega plačilnega naloga 

23 50 - - - - 23 50 117,4 

Predlog za uklonilni zapor 7 10 - - 9 21 16 31 93,8 
 

* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
 
 
 
 
 

Ukrepi policistov zaradi prekrškov 
 

Vrsta ukrepa 2009 2010 Porast/upad (v %) 
Št. pridržanih oseb*    
  pridržane do 24 ur (43/1 čl. ZPol) 3 1 -66,7 
  pridržane s privedbo (110/2 čl. ZP-1) - 1 - 
  pridržane do streznitve (109/2 čl. ZP-1) 4 2 -50,0 
   pridržane zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali                    

odklonitve strokovnega pregleda (238.b čl. ZVCP) 
81 68 -16,0 

Št. opravljenih preiskav    
  Hišne 5 - - 
Št. privedb z odredbo    
  na sodišče 44 47 6,8 
  upravnemu organu 1 2 100,0 
Št. drugih ukrepov    
  intervencije*** 171 199 16,4 
  prepoved približevanja dol. kraju oz. osebi 18 20 11,1 

 
* Število oseb, pridržanih zaradi prekrškov, ne glede na delovno področje (javni red, cestni 
promet idr.). 
** Pri neuspešnih hišnih preiskavah predmeti prekrška niso bili najdeni, zato je bil predlog 
sodišču preklican. 
*** Upoštevane so samo intervencije zaradi zaprosil za posredovanje. 

 
 

 
 

Nesreče in drugi dogodki 
 

Vrsta dogodka 2009 2010 Porast/upad (v %) 
Št. požarov  10 1 -90,0 
Št. delovnih nesreč  2 2 0 
Št. samomorov  7 3 -57,1 
Št. poskusov samomora  4 4 0 
Št. iskanj pogrešanih oseb  1 1 0 
Št. nesreč in izrednih dogodkov v železniškem prometu - 4 - 
Št. primerov onesnaženja in ogrožanja okolja  1 0 - 

 
* Po določbah zakona o varnosti na smučiščih je upravljavec smučišča dolžan obveščati 
policijo samo o tistih dogodkih, v katerih so bili udeleženci hudo telesno poškodovani ali so 
umrli. Vključene pa so tudi nesreče na smučiščih z lahkimi telesnimi poškodbami, o katerih 
je bila obveščena policija. 
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Pomoč policije drugim upravičencem 
 

Št. pomoči 
Upravičenci 

2009 2010 
Zdravstvene ustanove  - 5 
Sodišča  1 - 
Centri za socialno delo - 1 
Skupaj  1 6 

 
 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
 

Kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa 

  
Št. kršitev 

Predpisi 
2009 2010 Porast/upad (v %) 

Zakon o varnosti cestnega prometa 2.703 1.439 -46,8 

Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o 
zapisovalni opremi v cestnih prevozih 1 - - 

Zakon o prevozu nevarnega blaga 4 - - 

Zakon o javnih cestah - 2 - 

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu 5 3 -40,0 

Skupaj 2.713 1.444 -46,8 

 
 

Kršitve prometne zakonodaje in postopki policije po zakonu o prekrških 
 

Št. kršitev 
Postopek 

2009 2010 Porast/upad (v %) 

Opozorilo  515 219 -57,5 

Plačilni nalog  1.862 918 -50,7 

Posebni plačilni nalog  96 90 -6,3 

Izdaja odločbe v hitrem postopku  11 16 45,5 

Obdolžilni predlog  229 199 -13,1 

Predlog drugemu prekrškovnemu organu - 2 - 

 
 
 
 

Kršitve zakonodaje in vložena pravna sredstva v hitrem postopku in podani predlogi za 
uklonilni zapor po zakonu o prekrških 

 
 

Št. kršitev 
Postopek 

2009 2010 Porast/upad (v %) 

Zahteva za sodno varstvo zaradi izdanega plačilnega naloga 97 69 -28,9 

Zahteva za sodno varstvo zaradi odločbe v hitrem postopku  5 1 -80,0 

Ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga  8 14 75,0 

Predlog za uklonilni zapor  3 1 -66,7 
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Najpogostejši ukrepi policistov pri nadzoru cestnega prometa 
    

Vrsta ukrepa 2009 2010 
Porast/upad 

(v %) 
Št. odrejenih alkotestov  3.141 1.771 -43,6 
- pozitiven  170 166 -2,4 
- negativen  2.957 1.599 -45,9 
- odklonjen  12 6 -50,0 
Št. odrejenih strokovnih pregledov zaradi alkohola  15 10 -33,3 
- pozitiven  8 7 -12,5 
- negativen  2 1 -50,0 
- odklonjen  3 2 -33,3 
Št. odrejenih strokovnih pregledov zaradi prepovedanih drog 9 9 0 
- pozitiven  5 8 60,0 
- negativen  - 1 - 
- odklonjen  2 - - 
Št. pridržanj  81 68 -16,0 
- po ZVCP-1  81 68 -16,0 
Št. začasnih odvzemov vozniških dovoljenj  138 128 -7,2 
Št. zasegov motornih vozil  12 22 83,3 
- po ZVCP-1  12 22 83,3 

 

 

Prometne nesreče in posledice 
 

Prometne nesreče Posledice  
Leto 

št. vseh 
nesreč 

št. nesreč s 
smrtnim 
izidom  

št. nesreč s 
telesnimi 
poškod. 

št. nesreč z 
mater. 
škodo  

št. 
mrtvih  

št. hudo 
telesno 
poškod.  

št. lahko 
telesno 
poškod.  

2006 192 1 75 116 1 9 98 
2007 225 6 100 119 6 11 127 
2008 181 3 67 111 3 6 86 
2009 169 2 70 97 2 11 83 
2010 147 1 42 104 1 6 53 
Porast/upad (v 
%) -13,0 -50,0 -40,0 7,2 -50,0 -45,5 -36,1 

 
 

Mrtvi v prometnih nesrečah v letih 2006 - 2010 
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Prometne nesreče in posledice na območju policijskih enot 

 

Prometne nesreče Posledice  
Območje 

št. vseh 
nesreč 

št. nesreč s 
smrtnim 
izidom  

št. nesreč s 
telesnimi 
poškod. 

št. nesreč z 
mater. 
škodo  

št. 
mrtvih  

št. hudo 
telesno 
poškod.  

št. lahko 
telesno 
poškod.  

2009 169 2 70 97 2 11 83 
2010 147 1 42 104 1 6 53 

PP 
LAŠKO  

Porast/upad (v 
%) -13,0 -50,0 -40,0 7,2 -50,0 -45,5 -36,1 
2009 169 2 70 97 2 11 83 
2010 147 1 42 104 1 6 53 

SKUPAJ  

Porast/upad (v 
%) -13,0 -50,0 -40,0 7,2 -50,0 -45,5 -36,1 

 
 

 
Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč in povprečna stopnja 

alkoholiziranosti 
 

Nesreče Št. vseh povzročiteljev  Št. alkoholiziranih 
povzročiteljev 

Delež alkoholiziranih 
povzročiteljev 

(v %) 

Povprečna stopnja 
alkohola 

(g/kg)  
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Smrtne  2 1 1 1 50,0 100,0 1,60 1,19 
S telesno 
poškodbo 64 34 8 4 12,5 11,8 1,99 1,40 
Z materialno 
škodo 69 68 6 4 8,7 5,9 1,54 1,86 
Skupaj  135 103 15 9 11,1 8,7 1,79 1,58 

 
 
 

 
Posledice prometnih nesreč glede na vrsto ceste 

 

Vrsta ceste Št. mrtvih  Št. hudo telesno 
poškodovanih  

Št. lahko telesno 
poškodovanih 

2009 2010 Porast/upad (v 
%) 2009 2010 Porast/upad (v 

%) 2009 2010 Porast/upad (v 
%) 

Glavna cesta  1 1 0 5 5 0 32 12 -62,5 
Regionalna cesta  - - - - 1 - 15 5 -66,7 
Lokalna cesta  - - - 3 - - 11 4 -63,6 
Naselje z uličnim sistemom  - - - - - - 12 19 58,3 
Naselje brez uličnega 
sistema 1 - - 2 - - 13 13 0 
Turistična cesta  - - - 1 - - - - - 
Skupaj  2 1 -50,0 11 6 -45,5 83 53 -36,1 
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Posledice prometnih nesreč glede na vzrok 
 

Vzrok Št. mrtvih  Št. hudo telesno poškodovanih  Št. lahko telesno poškodovanih 
200

9 2010 Porast/upad (v 
%) 2009 2010 Porast/upad (v %) 200

9 2010 Porast/upad (v %) 

Neprilagojena hitrost  - - - 7 3 -57,1 17 7 -58,8 
Nepravilna stran/smer  1 - - 1 - - 25 12 -52,0 
Neupoštevanje prednosti  - - - 1 - - 5 7 40,0 
Nepravilno prehitevanje  1 1 0 1 3 200,0 5 5 0 
Neustrezna varnostna 
razdalja - - - - - - 10 13 30,0 
Nepravilno ravnanje 
pešcev  - - - - - - 1 - - 

 
 

Posledice prometnih nesreč glede na vrsto udeležencev  
 

Št. mrtvih  Št. hudo telesno poškodovanih  Št. lahko telesno poškodovanih 
Udeleženci 

200
9 

201
0 

Porast/upad (v 
%) 

200
9 

201
0 

Porast/upad (v 
%) 

200
9 

201
0 

Porast/upad (v 
%) 

Vozniki osebnih 
avtomobilov 1 1 0 1 2 100,0 40 27 -32,5 
Potniki  - - - 2 1 -50,0 20 13 -35,0 
Pešci  - - - 1 - - 4 1 -75,0 
Vozniki motornih koles  1 - - 4 3 -25,0 6 2 -66,7 
Kolesarji  - - - 1 - - 7 2 -71,4 
Drugi udeleženci  - - - 2 - - 6 8 33,3 
Skupaj  2 1 -50,0 11 6 -45,5 83 53 -36,1 

 
 

Prometne nesreče s pobegi 
 

Št. nesreč 
 

2009 2010 Porast/upad (v %) 

Vse prometne nesreče 39 36 -7,7 

Prometne nesreče z mrtvimi in telesno poškodovanimi 3 4 33,3 

Neraziskane nesreče z mrtvimi in telesno poškodovanimi 1 3 200,0 

 
 

NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 
 

Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenega prebivanja 
 

Št. kršitev 
Državljanstvo 

2009 2010 

HRVAŠKA 1 1 

Druge države 2 - 

Skupaj 3 1 
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V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO 
 

Metode preventivnega dela po področjih* 
  

Kriminaliteta Javni red in mir Cestni promet 
Metode preventivnega dela 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Delo v posvetovalnih telesih - - 2 - 7 1 
Izobraževanje otrok in odraslih 1 2 4 6 20 8 
Izvajanje preventivnih projektov  2 2 10 2 11 6 
Neformalno druženje in povezovanje - 4 - 2 8 10 
Svetovanje in opozarjanje 5 - 8 1 17 9 

Skupaj 8 8 24 11 63 34 
 
  * Ena preventivna dejavnost lahko zajema več delovnih področij. 

 
 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA POLICIJSKIH POOBLASTIL IN OGROŽANJA POLICISTOV 
 

Osebe, katerih identiteto je ugotavljala policija 
 

Št. oseb 
Zakonska podlaga 

2009 2010 
Porast/upad (v 

%) 

Zakon o policiji  169 124 -26,6 
 
 

Osebe, pridržane po zakonu o policiji, zakonu o prekrških in zakonu o kazenskem postopku ter 
zadržane po zakonu o nadzoru državne meje 

 
Št. oseb 

Čas pridržanja ali zadržanja 
2009 2010 

Porast/upad 
 (v %) 

do 24 ur (43/1 ZPol) 3 1 -66,7 
do 12 ur (109/2 ZP-1) 4 2 -50,0 
do 12 ur (110/2 ZP-1) - 1 - 
od 6 do 12 ur (ZVCP-1) 81 68 -16,0 
do 6 ur (157/2 čl. ZKP) 14 16 14,3 
do 48 ur (157/2 čl. ZKP) 7 5 -28,6 
Skupaj  109 93 -14,7 

  
 

Uporaba prisilnih sredstev in opozorilnega strela 
 

Vrsta prisilnega sredstva 2009 2010 
Sredstva za vklepanje in vezanje 19 14 
Plinski razpršilec 3 - 
Fizična sila 29 21 
Skupaj 51 35 

 
 

Posledice uporabe prisilnih sredstev pri policistih in kršiteljih 
 

Št. policistov Št. kršiteljev* 
 

2009 2010 2009 2010 
Vidni zunanji znaki**  - - 2 5 
Lahka telesna poškodba  5 - 2 - 
Skupaj  5 - 4 5 

 
* Osebe, zoper katere so policisti uporabili prisilna sredstva. 
** Praska, odrgnina ali druga manjša površinska poškodba. 
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REŠEVANJE PRITOŽB 
 

Pritožbe zoper policiste 

 

 2009 2010 Porast/upad 
(v %) 

Sprejete pritožbe 6 6 0 
nerešene pritožbe - - - 
rešene pritožbe 6 6 0 

Pritožbe, obravnavane pri vodji organizacijske enote 2 1 -50 
uspešno zaključen postopek 
neuspešno zaključen postopek* 

- 
2 

- 
1 

- 
-50 

delež neuspešno zaključenih (v %) 100 100 0 
ravnanje, skladno s predpisi** 2 1 -50 
ravnanje, neskladno s predpisi - - - 
delež ravnanj, neskladnih s predpisi (v %) 0 0 0 
ni ocene - - - 

Zavržene pritožbe (9. člen) 2 4 100 
Predčasno zaključen postopek (12. člen) 1 - - 
Pritožbe, obravnavane na seji senata 3 2 -33,3 

neuspešno zaključen postopek pri vodji org. enote 2 1 -50 
sum storitve kaznivega dejanja*** 1 1 0 
Utemeljene 1 - - 
Neutemeljene 2 2 0 
delež utemeljenih (v %) 33,3 0 - 
ni ocene - - - 

 
* Pritožbe, za katere postopek pri vodji organizacijske enote ni bil uspešno zaključen, zato so bile poslane pristojni 
službi MNZ za obravnavo na seji senata. 
** Pritožbe, pri katerih je vodja organizacijske enote ocenil, da je bilo ravnanje policista skladno s predpisi. 
*** Pritožbe, pri katerih obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, rešuje pristojna služba MNZ. 

 
 
 
 
 
 

Pritožbe zoper policiste po delovnih področjih* 

  

Kriminaliteta  Javni red in mir Cestni promet Državna meja 
in tujci Drugi dogodki  

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Sprejete pritožbe 2 - - 2 5 6 - - - 2 

nerešene pritožbe - - - - - - - - - - 
rešene pritožbe 2 - - 2 5 6 - - - 2 

Pritožbe, obravnavane pri vodji 
organizacijske enote 1 - - 1 1 - - - - 2 

ravnanje, skladno s predpisi 1 - - 1 1 - - - - 2 
ravnanje, neskladno s 
predpisi - - - - - - - - - - 

delež ravnanj, neskladnih s 
predpisi (v %) 0 - - 0 0 - - - - 0 

ni ocene - - - - - - - - - - 
Zavržene pritožbe (9. člen) - - - 1 2 3 - - - - 
Predčasno zaključen postopek 
(12. člen) 1 - - - - - - - - - 

Pritožbe, obravnavane na seji 
senata 1 - - 1 3 3 - - - 2 

Utemeljene - - - - 1 - - - - - 
Neutemeljene 1 - - 1 2 3 - - - 2 
delež utemeljenih (v %) 0 - - 0 33,3 0 - - - 0 
ni ocene - - - - - - - - - - 

   
*Posamezna pritožba se lahko nanaša na več področij dela, zato je seštevek števila pritožb po področjih dela praviloma večji od 
števila obravnavanih pritožb. 
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Pritožbeni razlogi* 
 

Uporaba 
pooblastil 

Uporaba prisilnih 
sredstev Drugi razlogi Skupaj  

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Pritožbe, obravnavane pri vodji 
organizacijske enote 2 1 - - 3 2 5 3 

ravnanje, skladno s predpisi 2 1 - - 3 2 5 3 
ravnanje, neskladno s predpisi 0 0 - - 0 0 0 0 
delež ravnanj, neskladnih s 
predpisi (v %) - - - - - - - - 

ni ocene - - - - - - - - 
Pritožbe, obravnavane na seji senata 3 2 - 1 5 3 8 6 

Utemeljene 1 - - - 2 - 3 - 
Neutemeljene 2 2 - 1 3 3 5 6 
delež utemeljenih (v %) 33.3 0 - 0 40,0 0 37,5 0 
ni ocene - - - - - - - - 

 
* Ker lahko posamezna pritožba vsebuje več pritožbenih razlogov, je število pritožbenih razlogov praviloma večje od števila 
obravnavanih pritožb. 

Posledice pritožbenih postopkov 

  
 2009 2010 
Opozorilo in pogovor - - 
Obdolžilni predlog - - 
Kazenska ovadba ali poročilo državnemu tožilcu v 
dopolnitev ovadbe  - - 

Poročilo državnemu tožilcu  - - 
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka - - 
Začasna odstranitev z dela - - 
Skupaj - - 

 
 
 


