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UVOD 
 
Na področju kriminalitete, kjer nam statistično problematika v zadnjih letih narašča, posledično pa število 
preiskanih primerov kaznivih dejanj upada, se dejansko ukvarjamo s kompleksnimi okoliščinami, ki terjajo 
od vseh pristojnih in odgovornih dejavnikov takojšnje ukrepanje. Dejstvo je  da vsako leto preiščemo več 
kaznivih dejanj, vendar nam vsakoletni porast, praviloma drobne, neznatne kriminalitete s katero se 
ukvarjamo podobno kot s hudimi kaznivimi dejanji, vedno znova kaže statistično slabše rezultate. Od 
skupnega števila vseh kaznivih dejanj, za katere je znano, da imamo v PU Ljubljana daleč najbolj realno 
stanje je zagotovo tretjina neznatne kriminalitete. 
 
Stabilno in ugodno stanje varnosti se tako kot v preteklih letih kaže na področju javnega reda in miru. 
Statistični kazalci kažejo padec navedene problematike skorajda na vseh področjih, kar lahko ocenimo kot 
izboljšanje stanja. Čeprav je bila zahtevnost policijskega strokovnega dela in rizika predvsem na področju 
javnih zbiranj vedno velika, smo z analizami varnostnega tveganja in prognozo, na podlagi katere je bilo 
angažirano ustrezno število policistov in opreme ter glede na situacije nujno potrebno uporabo prisilnih 
sredstev, zagotavljali učinkovite varnostne ukrepe. 
 
Prometna varnost se giblje v mejah sprejemljivega stanja, ne glede na nekoliko slabše statistične pokazatelje 
v primerjavi letom poprej. Resda je število prometnih nezgod nekoliko večje, hkrati s številom prometnih 
nezgod s smrtnim izidom, vendar so te številke še vedno v okvirih predvidevanj gibanja stanja na tem 
področju na podlagi analiz iz preteklih let. V kolikor pa izhajamo iz velikosti območja, razvitosti 
infrastrukture, dnevne migracije, števila registriranih vozil, prevoženih kilometrov na posameznih relacijah 
ter drugih dejavnikov tveganja v cestnem prometu pa je stanje več kot zadovoljivo. 
 
Problematika, katere obvladovanje nam iz leta v leto vzame več delovnega časa in številnih drugih resursov 
je ilegalna migracija in varovanje državne meje. Glavno mesto države je točka kamor se stekajo poti 
ilegalnih migracij, predvsem zaradi infrastrukture in možnosti prevoza ter lokacije azilnega doma, saj se 
vedno več ilegalcev odloča za zaprosilo za azil, praviloma pa gre za zlorabo tega instituta. Hkrati s 
problematiko ilegalnih migracij se seveda povečuje tudi zahtevnost dela na državni meji skupaj z vedno 
večjim številom policistov, ki pokrivajo varovanje meje in delo na štirih mejnih prehodih. 
 
Glede na okoliščine v katerih smo se v letu 2004 spopadali z varnostnimi problemi in te so nam bile pretežno 
nenaklonjene, lahko zaključimo, da smo kljub vsemu še vedno zagotavljali relativno visok varnostni 
standard. Realizirali smo večino prioritetnih in začrtanih nalog iz letnega načrta s poudarkom na široki paleti 
preventivnih aktivnosti, kakor tudi ostalih represivnih dejavnosti. Sodeč po odzivih občinskih svetnikov ob 
podaji poročil o varnostnih razmerah, medijev pri tem ter občanov je zadovoljstvo s stanjem varnosti še 
vedno visoko, kakor tudi zaupanje v delo policistov na območju Policijske uprave Ljubljana. 
 
 
Pregled dela področja javne varnosti na območju PU Ljubljana za leto 2004 
 
Območje Policijske uprave Ljubljana, z Ljubljano kot prestolnico Republike Slovenije, meri 3.807 km2, kar 
je 18,8 % celotnega ozemlja Slovenije. Teritorialno je to območje razdeljeno na 1.378 naselij, ki so upravno 
organizirana v 34 občinah, od katerih ima samo Ljubljana status mestne občine. Na tem območju živi okoli 
565.580 stalno in začasno prijavljenih prebivalcev (državljani RS in tujci). 
 
Policijska uprava Ljubljana je območna organizacijska enota Policije in opravlja najrazličnejše naloge, ki jih 
podrobneje določa Zakon o Policiji. Na območju PU Ljubljana deluje 13 območnih policijskih postaj s 5 
oddelki ter 4 področne policijske postaje. V okviru nekaterih območnih policijskih postaj je delo 
organizirano tudi v obliki policijskih pisarn, in sicer jih na območju PU Ljubljana deluje 8. 
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VARNOSTNA PROBLEMATIKA 
 
Temeljni cilj zastavljenih nalog v letu 2004 je določal zagotavljanje notranje varnosti v Republiki Sloveniji 
ter prevzemanje svojega dela odgovornosti za globalno varnost. PU Ljubljana je obdržala visok nivo 
preiskanosti in s tem povezano visoko stopnjo varnosti in razvijala dober partnerski odnos do državljanov. 
 
 
KRIMINALITETA 
 
V letu 2004 se je število obravnavanih 
kaznivih dejanj (v nadaljevanju k.d.) v 
primerjavi z enakim obdobjem lanskega 
leta povečalo za 11,6 % oz. na 44.775 
(40.126) k.d. 
 
Obseg kriminalitete se je povečal, struktura k.d. se je 
po posameznih področjih spremenila. V strukturi 
celotne kriminalitete se je najbolj povečalo število k.d. 
splošne kriminalitete, manj je gospodarske in 
organizirane kriminalitete. Na PU Ljubljana je bilo 
obravnavanih 42.252 (35.722) k.d. splošne kriminalitete, kar pomeni 18,3 % porast v primerjavi z letom 
2003.  
 
Največji delež še vedno predstavljajo 
k.d. zoper premoženje, in sicer tatvine, 
vlomne tatvine in poškodovanja tuje 
stvari, ki skupaj predstavljajo 18.973 
(16.360) k.d. V primerjavi z enakim 
obdobjem lani je bil zaznan upad 
vlomov v sakralne objekte, kar je 
posledica boljšega samozaščitnega 
ravnanja oškodovancev, občuten 
porast pa je na področju vlomov v vozila. Med premoženjskimi k.d. je bilo največ tatvin, velikih tatvin in 
poškodovanj tuje stvari. V primerjavi z enakim obdobjem lani je beležen porast skoraj vseh vrst vlomnih 
tatvin, beleži se porast ropov in uličnih ropov.  
 
Nekoliko se je zmanjšalo število k.d. zoper življenje in telo, velik porast pa beležimo pri k.d. umorov in 
poskusov umorov. Skupaj je bilo na PU Ljubljana obravnavanih 35 (17) k.d. umorov in poskusov umorov, 
medtem ko je bilo dokončanih umorov 13 (5). Od tega sta neraziskana ostala dva primera, kar kaže na visoko 
stopnjo preiskanosti, 84,6 %. Prav tako se učinkovito delo kriminalistov kaže pri stopnji preiskanosti 
poskusov umorov, saj je od 22 poskusov umorov nepreiskan ostal le en primer. Načini izvršitve umorov 
ostajajo zadnja leta podobni, kot tudi sredstva storitev, kjer izstopa strelno orožje.  
 
Problematika spolnih deliktov je ostala v istih okvirih, več je k.d. posilstev. Na področju k.d. zoper spolno 
nedotakljivost so policisti PU Ljubljana obravnavali 123 (129) k.d. Še vedno se ocenjuje, da je teh k.d. več, 
vendar žrtve iz različnih vzrokov le-teh ne naznanjajo. Na področju spolnih deliktov se je močno povečalo 
število k.d. posilstev, in sicer za 100 %, leta 2004 je bilo posilstev 38 (19), ostala kazniva dejanja s tega 
področja pa so v upadu. 
 
Manj je bilo obravnavanih k.d. mladoletniške kriminalitete, manj je k.d. storjenih s strani otrok. Na področju 
gospodarske kriminalitete največji delež pripada obravnavi k.d. s področja poslovne in finančne kriminalitete 
(izdaja nekritega čeka in zloraba bančne ali kreditne kartice, poslovne goljufije, ponarejanje in uporaba 
ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev), čeprav se ravno teh dejanj beleži manj kot v letu 2003. Na 

Število obravnavanih kd 2003 2004  +, - %
območje PU Ljubljana 40.126 44.775 11,6
območje RS 76.643 86.568 12,9
delež PU Ljubljane 52,4 51,7 -1,3

kriminaliteta 2003 2004 % +, -
splošna 35.722 42.252 18,3
gospodarska 4.404 2.523 -42,7
SKUPAJ 40.126 44.775 11,6

Nekatera kd zoper premoženje 2003 2004 % +,-
tatvina 13.292 15.517 16,7
vlomna tatvina 11.026 14.275 29,5
drzna tatvina 409 388 -5,1
rop 187 231 23,5
roparska tatvina 44 52 18,2
poškodovanje tuje stvari 3.068 3.456 12,6
SKUPAJ vsa kd zoper premoženje 31.458 37.292 18,5



   
   
    

 4

področju organizirane kriminalitete je bilo obravnavanih manj k.d. s področja prepovedanih drog, orožja, 
ilegalnih migracij in več s področja ponarejanja denarja.  
 
PU Ljubljana je v letu 2004 obravnavala 37.292 (31.458) k.d. premoženjske kriminalitete, med katerimi so 
bila najpogostejša k.d. tatvine in vlomne tatvine. Obravnavanih je bilo 15.517 (13.292) K.D. tatvin (po členu 
211 in 212 KZ, brez vlomnih tatvin, drznih in tatvin motornih vozil), kar je za 16,7 % več glede na 2003. 
Obravnavanih je bilo 14.275 (11.026) k.d. vlomnih tatvin, brez drznih tatvin in tatvin motornih vozil, kar 
pomeni 29,4 % več kot lani. Večina teh k.d. je bila zaznana na območju mestnih policijskih enot, med 
okoliškimi pa je bilo največ teh k.d. na območju PP Vrhnika, PP Grosuplje in PP Domžale. Poleg vlomov v 
motorna vozila, zaznanih jih je bilo 4.295 (2.275) K.D., je bilo največ vlomov v stanovanjske hiše in 
stanovanja, trgovine (specializirane trgovine za prodajo računalniške in fotografske opreme), kioske in 
pisarniške prostore različnih pravnih subjektov ter gradbene kontejnerje. V letu 2004 je v primerjavi z 
enakim obdobjem lani opazen porast vlomov v pošte, menjalnice in bankomate. Najpogostejši način vloma v 
objekt je bilo lomljenje cilindričnih vložkov na ključavnicah, skozi okna, odpiranje vrat s pomočjo 
primernega vlomilskega orodja in s silo telesa. Storilci so najpogosteje odtujevali gotovino, zlatnino, 
računalniško opremo, cigarete, žgano pijačo, osebne dokumente in druge tehnične predmete. Med njimi so 
bili najpogosteje obravnavani storilci specialni povratniki, mladoletniki in zasvojenci s prepovedanimi 
drogami, ki so protipravno pridobljene predmete takoj preprodajali po nizkih cenah ali zamenjali za odmerke 
droge. 
 
Zaznanih je bilo 3.456 (3.068) k.d. poškodovanj tuje stvari, kar pa predstavlja 12,7 % porast v primerjavi z 
enakim obdobjem lani.  
 
Obravnavanih je bilo 231 (187) k.d. ropov, kar je za 23,5 % več kot leta 2003. Uspešno je bilo preiskanih 97 
(75) k.d. ropov, kar predstavlja 42 (40,1) % preiskanost. V letu 2004 se beleži rop banke, dva ropa 
menjalnice in dva ropa pošte. Oba ropa pošte so policisti PU Ljubljana uspešno preiskali, prav tako tudi ropa 
dveh menjalnic. V letu 2004 se beleži pojav ropov nad varnostniki, ki prevažajo denar iz trgovin v banke. 
 
Izvršenih je bilo 114 (63) uličnih ropov, kar je za 80,9 % več kot v enakem obdobju leta 2003. Preiskanih je 
bilo 50 (25) uličnih ropov, kar predstavlja 43,9 % (39,7 %) preiskanost. Izvršenih je bilo 388 (409) drznih 
tatvin, kar predstavlja 5,1 % padec v primerjavi z letom 2003. Od tega je bilo preiskanih 153 (93) k.d., kar 
predstavlja 39,4 % (22,7 %) preiskanost. Relativno dobra preiskanost tovrstnih k.d. je posledica operativno 
analitične obdelave in poostrenih nadzorov na območju mesta Ljubljane. Osumljenci tovrstnih k.d. so bili 
večinoma zasvojenci s prepovedanimi drogami.  
 
V letu 2004 je bilo na območju PU Ljubljana skupaj ukradenih in odtujenih 566 (536) motornih vozil, kar 
predstavlja porast za 5,6 %. Od tega je bilo 497 (480) tatvin osebnih vozil.V letu 2004 sta bili obravnavani 
dve kriminalni skupini, ki sta se organizirano ukvarjali z vlomi v stanovanjske in poslovne objekte ter s 
tatvinami vozil. Obe skupini sta bili uspešno prijeti. 
 
Policisti so obravnavali 1.326 (1.359) k.d., katerih storitve so osumljeni mladoletniki (predvsem k.d. velikih 
tatvin, ropov, izsiljevanj in poškodovanj tuje stvari). Od tega je bilo 350 (290) k.d. velikih tatvin, kar pomeni 
20,7 % porast v primerjavi z letom 2003. Cilj uličnega nasilja mladoletnikov nad svojimi vrstniki je 
predvsem pridobitev ustreznega statusa med sovrstniki in v skupini, nenazadnje pa tudi pridobitev 
premoženjske koristi. Žrtve tovrstnih k.d. so predvsem posamezniki, otroci in mladoletniki ali njihove 
manjše skupine, pri drznih tatvinah pa zlasti starejše ženske. Po pravilu je materialna škoda manjša, način 
storitve k.d. pa oškodovancem nemalokrat pusti občutke strahu, preplašenosti, jeze in travmatične psihične 
posledice.  
 
Med pogostejšimi k.d., pri katerih so žrtve otroci oz. mladoletniki, so k.d. zoper spolno nedotakljivost, zoper 
zakonsko zvezo, družino in mladino, predvsem k.d. zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje. 
Navedena k.d. predstavljajo hujšo obliko k.d., saj so oškodovanci prizadeti s strani osumljencev, katerim 
zaupajo in s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu tako, da so posledice teh k.d. še dalj časa opazne na 
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psihičnem stanju žrtve. Preventivno delo je potekalo v obliki izobraževanja in osveščanja žrtev, in sicer na 
šolah in vrtcih s predavanji o nasilju in zlorabah, s prisotnostjo in sodelovanjem predstavnikov različnih 
institucij. S predvidenimi aktivnostmi se pričakuje izboljšano delo s hitrejšimi posegi in ukrepi v primerih 
družinske problematike, saj postaja varnost vedno večja družbena vrednota. 
 
Obravnavanih je bilo 2.523 (4.404) k.d. gospodarske kriminalitete, kar predstavlja 42,7 % padec v primerjavi 
z letom 2003. Preiskanost k.d. gospodarske kriminalitete je bila 94,8 % (98,3 %). Največji delež v številu 
vseh preiskanih k.d. obravnavajo mestne policijske postaje.  
 
Padec skupnega števila k.d. je posledica zmanjšanja k.d. izdaje nekritega čeka in zloraba bančne ali kreditne 
kartice, in sicer na 1.182 (2.391) k.d. oz. za 50,6 % in k.d. poslovnih goljufij 448 (1.078) k.d. oziroma za 
58,4 %. Skupno je bilo tako obravnavanih za 1.839 manj primerov, predhodno navedenih k.d., kar 
predstavlja 97,2 % celotnega padca števila obravnavanih k.d. gospodarske kriminalitete v letu 2004. Upad 
k.d. izdaje nekritega čeka in zloraba bančne ali kreditne kartice je predvsem posledica modernih 
(elektronskih) načinov bančnega poslovanja s kreditnimi in plačilnimi karticami ter manjša uporaba čekov 
pri denarnem poslovanju fizičnih oseb. 
 
Delavci PU Ljubljana so obravnavali 789 (500) k.d. zoper 63 (116) osumljencev k.d. ponarejanja denarja po 
249. členu KZ. Veliko število kazenskih ovadb zoper neznane osumljence, gre pripisati posamičnim 
primerom vnovčevanja, ko so bili denarni ponaredki odkriti šele v bančnih trezorjih, vnovčitelji pa niso bili 
odkriti. Pri znanih osumljencih gre za vnovčevanje slovenskih tolarjev v apoenih po 1.000 SIT, 5.000 SIT in 
10.000 SIT, sicer pa se pojavljajo tudi ponaredki kovancev valute evro.  
 
V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta se beleži 21 % padec k.d., ki se nanašajo na prepovedane 
droge. To pa ne pomeni, da je manj tovrstne problematike. Vzroke za naveden padec lahko iščemo v 
zaostrenih kriterijih pri izvajanju nekaterih policijskih pooblastil in vse boljše organiziranosti in previdnosti 
osumljencev. 
 
Policisti PU Ljubljana so obravnavali 218 (276) k.d. in ovadili 223 (298) osumljencev. Od tega je bilo 
obravnavanih k.d. neupravičene proizvodnje in prometa z mamili 175 (203), k.d. omogočanja uživanja 
mamil pa 43 (73). V prvem primeru je padec obravnavanih k.d. za 13,8 %, medtem ko v drugem primeru 
padec obravnavanih k.d. znaša 41,1 %. 
 
Število zasegov in količine zaseženih drog ne odražajo dejanskega stanja na tem področju. Odvisni so od 
aktivnosti policije in od reagiranj preprodajalcev na policijske ukrepe. Preiskovanje je vse bolj zahtevno in 
dolgotrajno, predvsem z uporabo prikritih metod in ukrepov. Pojav prepovedanih drog je vse bolj razširjen. 
V okviru preventivnih aktivnosti so policisti (vodje policijskih okolišev) v vseh petih razredih osnovnih šol v 
PU izvedli predavanja s področja preprečevanja uporabe prepovedanih drog.  
 
Za k.d. prepovedanega prehoda čez državno mejo je bilo v letu 2004 obravnavanih 100 (141) k.d. zoper 106 
(198) osumljencev. V okviru vodene operativne kombinacije je bila razkrita mednarodna kriminalna združba, 
ki je delovala na širšem območju Makedonije, Srbije in Črne gore, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, 
Slovenije in Italije. Navedena združba se je ukvarjala s tihotapljenjem ljudi čez državno mejo. Skupno je bilo 
ovadenih 32 storilcev za 26 k.d.. Osumljenci so bili med seboj dobro organizirani in so delovali na območju 
večjega dela države. V zaključnih akcijah je bilo opravljenih preko 35 hišnih preiskav, vse na območju PU 
Ljubljana. Za k.d. prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja je bilo preiskanih 77 k.d. in ovadenih 32 
osumljencev. Problematika s tega področja, kljub statističnemu upadu ne pojema, se pa spreminjajo načini 
delovanja in tihotapljenja tujcev. Primeri tihotapljenja so bili sprotno analizirani. 
 
Policisti PU Ljubljana so obravnavali 28 (36) k.d. nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov 
po 310. členu KZ, ovadenih pa je bilo 28 (40) oseb. Zaseženih je bilo 100 (114) kosov minsko eksplozivnih 
sredstev in 24.759 (1.952) gramov eksplozivnih snovi. Na območju PU Ljubljana je bilo zaseženih še 48 (69) 
kosov vojaškega orožja, od tega 2 (5) avtomatski puški in 39 (60) kosov kratko cevnega orožja. V primerjavi 
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z letom 2003 se beleži 22,2 % padec obravnavanih K.D. s področja nedovoljene proizvodnje in prometa 
orožja ali eksplozivov. Eden od bistvenih razlogov za upad je selektivna izdaja odredb za hišne preiskave s 
strani Okrožnega sodišča v Ljubljani.  
Policisti PU Ljubljana so obravnavali skupaj 85 (48) primerov sumov k.d., ki so imeli korupcijski motiv. 
Podanih je bilo skupno 18 (9) kazenskih ovadb za 18 k.d., v 67 primerih pa je bilo podano poročilo po 10. 
odstavku 148. čl. ZKP, ker sumov ni bilo moč utemeljiti.  
 
V letu 2004 PU Ljubljana ne beleži k.d. s klasičnimi elementi terorizma. Obravnavano je bilo 1 (0) k.d. 
mednarodnega terorizma, za katerega je bila podana kazenska ovadba zoper enega (0) storilca, in sicer je bila 
s strani osumljenca podana grožnja z razstrelitvijo veleposlaništva z eksplozivnim telesom.  
 
Na območju PU Ljubljana so bile evidentirane 3 (9) eksplozije minsko eksplozivnih naprav. V enem primeru 
je bilo pet oseb lahko telesno poškodovanih, v ostalih dveh primerih pa je nastala materialna škoda na 
objektih oziroma vozilih oškodovancev. Beleži se približno enak trend najav diverzantsko terorističnih 
sredstev. Najave so kot anonimna obvestila sporočena na tel. številko 113 in se v večini primerov nanašajo 
na šole na območju PU Ljubljana. Gostitev navedenih primerov se beleži proti koncu šolskega leta. Vse 
najave so bile lažne, kljub temu pa so bili opravljeni vsi pregledi prostorov z namenom najdbe DTS. 
 
Obravnavanih je bilo 154 (135) K.D. izsiljevanja po 218. členu KZ, kar je v primerjavi z enakim obdobjem 
lanskega leta za 14,1 % več.  
 
 
JAVNI RED IN MIR 
 
Obravnavanih je bilo 19.882 (21.939) kršitev s področja javnega reda, kar predstavlja 9,4 % padec vseh 
kršitev v primerjavi z letom 2003. Število ugotovljenih kršitev v zadnjih dveh letih upada, prav tako število 
intervencij. Kršitev Zakona o prekrških zoper javni red in mir je bilo manj za 11,6 %. Kršitve Zakona o 
orožju so v primerjavi z letom 2003 upadle za 11,9 %, glede na petletno obdobje pa so v povprečju ostalih 
let. V letu 2004 je bilo policijsko delo usmerjeno v delovanje športnih klubov in subjektov zasebnega 
varovanja, ki posedujejo orožje, pri čemer so bile ugotovljene številne kršitve. V primerjavi z enakim 
obdobjem lanskega leta so kršitve Zakona o prepovedanih drogah upadle za 28,5 %. Med kršitvami ostalih 
predpisov, ki urejajo področje javnega reda je opazen porast, saj so enote obravnavale 3.919 (3.588) kršitev. 
Policijske enote so pristojnim sodnikom za prekrške podale 12.848 (14.517) predlogov za uvedbo postopka o 
prekršku, kar predstavlja 11,5 % manj podanih predlogov v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. V 
7.165 (7.569) primerih so enote ukrepale na podlagi prijave občana, v 5.288 (6.532) primerih na podlagi 
lastne dejavnosti policistov in 395 (416) v drugih primerih.  
 
Potrjuje se ugotovitev zadnjih let o največjem številu kršitev javnega reda ob sobotah zvečer, med 18. in 22. 
uro. Med kršitelji izstopajo starostne skupine od 18 do 24 let, od 24 do 34 let in od 34 do 44 let. Največ 
kršiteljev je bilo državljanov Slovenije, in sicer 15.629, sledijo državljani Bosne in Hercegovine, 537 
kršiteljev; državljani Srbije in Črne gore, 394 kršiteljev; državljani Makedonije, 199 kršiteljev in državljani 
Hrvaške, 96 kršiteljev. Kršitelji drugih državljanstev so bili zastopani v manjšem številu. 
 
Policijske enote so obravnavale 17.372 (19.458) kršiteljev, in sicer 17.056 (19.116) fizičnih oseb in 316 
(342) pravnih oseb. Izmed obravnavanih fizičnih oseb je bilo 1.166 (1.362) mladoletnikov. Policisti so v 
skladu z Zakonom o prekrških izdali 758 (628) pisnih opozoril s področja javnega reda. Izdali so 589 (618) 
plačilnih nalogov za izrečene denarne kazni, kar pomeni 4,7 % (25,8 %) upad izdanih plačilnih nalogov v 
primerjavi z letom 2003. Med njimi so bile najpogosteje izrečene denarne kazni po Uredbi o hrupu v 
naravnem in življenjskem okolju, in sicer 301 (280) in 193 (190) po Zakonu o tujcih.  
 
Policijske enote na območju PU Ljubljana so 
obravnavale 34,6 % (35,4 %) kršitev s področja 
javnega reda in 33,4% (35,8 %) vseh kršitev 

Prekrški 2003 2004 % +,-
Zakon o JRM 15.268 13.492 -11,6
Zakon o tujcih 1.093 1.029 -5,9
Zakon o orožju 177 156 -11,9
Zakon  o prep.drogah 1.813 1.297 -28,5
Ostali zakoni 3.588 3.908 8,9
SKUPAJ 21.939 19.882 -9,4
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Zakona o prekrških zoper javni red in mir v R Sloveniji. Največ kršitev je bilo ugotovljenih na območju 
mesta Ljubljana, še posebej na območju ožjega mestnega središča. Mestne policijske postaje so obravnavale 
60,9 % (70,3 %) vseh kršitev s področja javnega reda in 61,2 % (67,7 %) vseh kršitev Zakona o prekrških 
zoper javni red in mir na območju policijske uprave.  
 
Policisti so pri vzdrževanju javnega reda izvajali zakonite ukrepe za vzpostavitev javnega reda ali za 
zagotovitev uspešnega postopka. Zoper 1.098 (1.316) oseb so bila odrejena pridržanja v skladu s pogoji 
Zakona o prekrških oz. Zakona o policiji, kar pomeni 16,6 % upad v primerjavi z letom 2003. Zaradi kršitev 
javnega reda in miru je bilo pridržanih 626 (699) oseb po čl. 108/2 ZP in 472 (606) oseb po čl. 109/2 ZP. Pri 
izvajanju nalog so policisti na podlagi 109/1 člena Zakona o prekrških v takojšnji postopek sodniku za 
prekrške privedli 266 (350) oseb, kar predstavlja 24 % (28,1 %) upad.  
 
Zaradi suma storitve prekrška po Zakonu o prekrških zoper javni red in mir so policisti obravnavali 12.137 
(13.921) kršiteljev, izmed teh pa jih je bilo ob storitvi prekrška pod vplivom alkohola 5.621 (6.199) ali 46,3 
% kršiteljev, kar je za 9,3 % manj kršiteljev pod vplivom alkohola kot leto poprej. Najpogostejši kršitelji 
javnega reda in miru so bile osebe v starosti med 24. in 34. letom, in sicer 2.787 (2.986) oseb, med 18. in 24. 
letom 2.365 (2.841) oseb ter 2.469 (2.766) oseb med 34. in 44. letom. 
 
V letu 2004 je bilo izvedenih 42 (11) zavarovanj protestnih shodov. Večina protestnih shodov je potekala v 
centru Ljubljane, predvsem v neposredni okolici varovanih objektov državnih organov in nekaterih 
veleposlaništev tujih držav. Omembe vredni so bili večji protesti ZSSS, kjer se je zbralo 10.000 udeležencev; 
več manjših protestov pripadnikov skupin, ki so se zavzemali proti globalizaciji in proti vojni v Iraku; 
organizacije Amnesty international ter Društva proti mučenju živali.  
 
Na območju PU Ljubljana je bilo organizirano večje število športnih prireditev, v katerih so nastopale ekipe 
v ligaških in drugih tekmovanjih ter reprezentance. Potrebno je omeniti večja zahtevnejša varovanja športnih 
prireditev, in sicer 1. SI MOBIL nogometne lige, tekmo med nogometnima reprezentancama Slovenije ter 
Srbije in Črne Gore ter Evropsko prvenstvo v rokometu za moške. Na omenjenih zavarovanjih je sodelovalo 
večje število policistov, izpostaviti pa je potrebno varovanje Evropskega prvenstva v rokometu, kjer je bilo 8 
dni angažirano večje število policistov. Glavnino javnih prireditev so enote spremljale z rednimi oblikami 
dela. Večje število policistov je bilo vključeno v varovanje večjih glasbenih koncertov in tradicionalnih 
prireditev (Trn fest, praznovanje novega leta v Ljubljani…). 
 
PU Ljubljana je v letu 2004 opravljala nadzor nad izvajanjem Zakona o zasebnem varovanju. Opravili smo 
nadzore varnostnikov na njihovih delovnih mestih, ugotavljali kršitve zakona, beležili ukrepe varnostnikov 
in ocenjevali uporabe fizične sile varnostnikov v skladu z usmeritvami GPU in PU Ljubljana. Enote so 
opravljale nadzore na podlagi lastnih letnih načrtov nadzorov nad izvajanjem ZZV in na podlagi odrejenih 
nadzorov s strani PU Ljubljana. Poudarek pri nadzorih odrejenih s strani PU, je bil na nadzoru varnostnikov 
v nočnih klubih in diskotekah v skladu z ZZV in Zakonom o javnih zbiranjih.  
 
Policijske enote so izvedle skupno 278 (92) nadzorov varnostnikov na njihovih delovnih mestih. V nadzore 
so se vključevale tudi različne inšpekcijske službe, predvsem v primeru nadzora varnostnikov v nočnih 
klubih. V prvih treh mesecih leta 2004 je bilo na tem področju ugotovljeno večje število kršitev, saj so delo 
varnostnikov v nočnih klubih in diskotekah opravljale nekvalificirane osebe. Stanje na tem področju se je 
precej popravilo po opravljenih poostrenih nadzorih in varnostni akciji tako, da v drugi polovici leta 2004 
beležimo le manjše število teh kršitev. 
 
Obravnavanih je bilo 28 (30) primerov onesnaženja in ogrožanja okolja. Gre za razna izlitja nevarnih snovi, 
med drugimi so bili obravnavani trije primeri onesnaženj večjega obsega. Zaradi različnih kršitev na tem 
področju so policijske enote izvedle več preventivnih in represivnih ukrepov. V večini primerov 
onesnaževanja okolja so se policisti povezovali z ustreznimi službami in inšpektorati iz posameznih področij 
dela pristojnih ministrstev. 
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Policisti so v letu 2004 obravnavali 11 (7) gorskih nesreč, v katerih so umrle 4 (1) osebe, 3 (2) so bile hudo 
telesno poškodovane in 6 (4) oseb pa je utrpelo lahke telesne poškodbe. Največ gorskih nesreč je bilo zaradi 
zdrsa, neprimerne opreme in nepoznavanja terena. Pri izvajanju nalog je v petih primerih sodeloval 
helikopter. V letu 2004 ni bilo obravnavanih dogodkov v zvezi z varnostjo na smučiščih, obravnavan pa je 
bil en dogodek v zvezi z varnostjo na kopališčih. Obravnavana je bila ena (6) nesreča z zračnim plovilom z 
udeležbo padalca zaradi vremenskih razmer. Skupaj s strokovnimi službami Slovenskih železnic je bilo v 
letu 2004 obravnavanih 28 (29) izrednih dogodkov na železnici.Policisti so v letu 2004 obravnavali 110 (95) 
samomorov in 98 (112) poskusov samomora. Obravnavanih je bilo 370 (484) požarov, od tega večina v 
objektih. Najpogostejši vzroki požara so bili samovžig v 65 (69) primerih, okvara električne napeljave v 60 
(64) primerih, odvržen cigaretni ogorek v 7 (32) primerih itd. V letu 2004 so policisti obravnavali 81 (94) 
delovnih nesreč in nesreč pri delu, v katerih so umrle 3 (8) osebe, 39 (33) je bilo hudo in 38 (45) lahko 
telesno poškodovanih. 
 
Za iskanje oseb je PU Ljubljana leta 2004 organizirala in v sodelovanju z drugimi izvedla 51 (22) iskalnih 
akcij, predvsem za iskanje pogrešanih oseb kot tudi za iskanje storilcev k.d. 
 
V letu 2004 so policisti PU Ljubljana opravili 122 (106) asistenc, kar pomeni 15,1 % porast v primerjavi z 
letom 2003. Največ asistenc je bilo nudenih zdravstvenim ustanovam pri spremljanju duševnih bolnikov na 
zdravljenje, in sicer 78 (64), inšpekcijskim službam v 12 (19) primerih, sodišču v 21 (15) primerih in v 8 (7) 
primerih drugim upravičenim subjektom. Omeniti je potrebno večjo asistenco pri deložaciji večjega števila 
oseb v Ljubljani.  
 
V letu 2004 je bilo opravljenih 2.401 (2.386) privedb na upravičeno zahtevo različnih državnih organov. 
Opravljenih je bilo 1.543 (1.678) privedb na zahtevo sodišča, 812 (657) na zahtevo sodnika za prekrške, 22 
(30) na zahtevo inšpekcijskih služb in 24 (21) na zahtevo drugih upravičencev.  
 
 
PROMETNA VARNOST 
 
Stanje prometne varnosti je bilo v letu 2004 nekoliko slabše kot preteklo leto. Zaradi hitrosti je umrlo 30 (26) 
oseb. Na območju PU Ljubljana je 
v letu 2004 policija obravnavala 
14.274 (13.530) prometnih nesreč. 
Povečalo se je število prometnih 
nesreč s telesnimi poškodbami, in 
sicer na 3.833 (3.617). V 62 (51) 
prometnih nesrečah s smrtnim 
izidom je umrlo 64 (54) oseb. 
Zaradi neprilagojene hitrosti je 
umrlo 30 (26) udeležencev 
prometnih nesreč.  
 
 
Zaradi cestno prometnih kršitev so policisti začasno odvzeli 7.360 (8.586) vozniških dovoljenj, 67 (61) oseb 
so pridržali na podlagi 108/2 člena Zakona o prekrških, 62 (58) oseb pa privedli sodniku za prekrške v 
takojšen postopek (109/2 člen ZP). 
Policisti so zasegli 16 (23) 
enoslednih in 27 (11) ostalih 
motornih vozil. 
 
Policisti so obravnavali 8.847 (10.563) voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Delež vinjenih 
povzročiteljev prometnih nesreč se je sicer zmanjšal za 0,5 %, vendar pa je še vedno znašal več kot 7 % 
oziroma 1.058 (1.098) povzročiteljev. Ni se  zmanjšal niti delež mrtvih kolesarjev, pešcev in mladih 

2003 2004 % +,-
Skupaj vse prometne nesreče 13.530 14.274 5,5
PN z mrtvimi in poškodovanimi 3.668 3.895 6,2
PN z materialno škodo 9.862 10.379 5,2
Posledice prometnih nesreč
Število vseh udeležencev 27.830 29.076 4,5
Število mrtvih 54 64 18,5
Število hudo telesno poškodovanih 353 349 -1,1
Število lahko telesno poškodovanih 5.105 5.596 9,6

represivni ukrepi 2003 2004 % +,-
kršitve CPP - skupno 188.846 181.181 -4,1
število predlogov sodniku za prekrške 32.559 27.810 -14,6
število denarnih kazni 156.287 150.240 -3,9
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voznikov. Alkohol kot sekundarni vzrok prometnih nesreč pri povzročiteljih prometnih nesreč je bil prisoten 
v 7,4 (8) % vseh nesreč. Povprečna koncentracija ugotovljenega alkohola pri povzročiteljih prometnih nesreč 
je bila 1,45 (1,49) g/kg alkohola v organizmu. V nesrečah s smrtnim izidom je bila pri povzročiteljih 
ugotovljena povprečna koncentracija 1,43 g/kg alkohola v organizmu, kar je boljše kot v preteklem letu, ko 
je znašala 1,77 g/kg. 
 
Največ prometnih nesreč je bilo 
obravnavanih v naseljih, in sicer 10.631 
(10.219). Prometnih nesreč s smrtnim 
izidom se je največ pripetilo izven 
naselja, v njih pa je umrlo 40 (28) oseb.  
 
Največ prometnih nesreč se je zgodilo 
ob delavnikih, po posameznih dnevih pa 
ob petkih, in sicer 2.620 (2.297) nesreč. 
V prometnih nesrečah je največ oseb 
umrlo ob sobotah, in sicer 15 (8) in 
nedeljah 13 (11), sledijo torki z 10 (9) 
mrtvimi in petki z osmimi (8) mrtvimi. 
Najbolj se je število mrtvih povečalo ob 
sobotah. 
 
V letu 2004 je bilo obravnavanih 1.549 (1.361) prometnih nesreč s pobegom, kar predstavlja 13,8 % porast. 
Od skupnega števila prometnih nesreč, ki so jih obravnavale enote PU Ljubljana v letu 2004, predstavlja 
delež prometnih nesreč s pobegom 10,8 % (10 %). Raziskanost prometnih nesreč s pobegi je ugodna in znaša 
76,37 % (79 %). Obravnavane so bile 4 (2) prometne nesreče s smrtnim izidom in pobegom. Vse štiri 
prometne nesreče s smrtnim izidom so bile uspešno raziskane. Policisti so med temi prometnimi nesrečami 
obravnavali 161 (163) nesreč, kjer je bil udeleženec telesno poškodovan, preiskali pa so jih 106 (103) ali 
65,8 % (63,2 %). Od 1.384 (1.197) prometnih nesreč z materialno škodo in pobegom so jih preiskali 1.073 
(976) ali 77,5 % (81 %). V teh podatkih niso zajete prometne nesreče na parkirnih prostorih. 
 
 
MEJNE ZADEVE IN TUJCI 
 
 Na območju PU Ljubljana se mejna kontrola na 
meji z Republiko Hrvaško izvaja na mejnih 
prehodih za mednarodni promet Petrina, za 
meddržavni promet Podplanina in za obmejni 
promet Osilnica. Državljani obeh držav lahko 
prehajajo državno mejo tudi izven mejnih 
prehodov pod posebnimi pogoji (dvolastniki, 
tranzit, šolarji, zaposleni). Novozgrajeni MPOP 
Novi Kot je pričel delovati 30. 4. 2004. 
 
Varnostne razmere na državni meji na območju PU Ljubljana so ugodne, kljub temu da je v letu 2004 zaznan 
porast ilegalnih prestopov v primerjavi z lanskim letom, 53 (12). V notranjosti so policijske enote prijele več 
ilegalcev kot v preteklem letu, potrebno pa je omeniti podatek, da je število prijetih ilegalcev na območju PU 
Ljubljana bistveno vplivalo na porast števila na celotnem ozemlju države, saj nekatere PU beležijo padec 
števila prijetih ilegalcev. Pri izvajanju mejne kontrole na mejnih prehodih so policisti največ poudarka 
namenili kvalitetni in učinkoviti kontroli s ciljem zavračanja tujcev, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v 
državo.  
 

2003 2004 % +,-
Petrina 876.150 787.692 -10,1
Podplanina 44.024 42.465 -3,5
Novi Kot 0 9.388
Osilnica 142.654 77.399 -45,7
Skupaj 1.062.828 916.944 -13,7

število potnikov
mejni prehod

Število umrlih v PN na PU Ljubljana
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Območje mesta Ljubljane je bilo v letu 2004 še vedno vmesna postaja tujcev na njihovi poti v evropske 
države. Večina jih je v R Slovenijo prišlo ilegalno, nekateri izmed njih pa legalno, vendar z lažnim 
prikazovanjem namena potovanja. Tu so navezali stike z organizatorji ilegalnih prehodov, ki so jih nato 
ilegalno vodili v Italijo in Avstrijo. Večina tujcev je bila brez dokumentov, ki so jih po naročilu vodnikov 
uničili ali odvrgli. Prav tako niso imeli sredstev za preživljanje, saj so jim denar pobrali vodniki oz. 
organizatorji. Večino tujcev, ki so se nezakonito zadrževali v državi, so policisti na podlagi 50. člena Zakona 
o tujcih odstranili iz države, in sicer 92 (138) tujcev oziroma 33,3 % manj kot v letu 2003. Med 
odstranjenimi tujci so bili najpogosteje državljani Srbije in Črne Gore 18 (14), Makedonije 18 (12) BiH 17 
(15), Bolgarije 15 (55), Hrvaške 12 (29). Tujce so policisti odstranili s privedbo do državne meje. V primeru, 
da tujci niso imeli lastnih sredstev za nakup vozovnic in sredstev za žepnino, je pri odstranitvi nudil pomoč 
Center za tujce UUP GPU. 
 
Policisti so obravnavali 100 (141) kaznivih dejanj prepovedanega prehoda čez državno mejo po 311. členu 
KZ R Slovenije. Pri obravnavi teh primerov so 38 (84) kaznivih dejanj raziskali. Osumljenci so bili v večini 
primerov državljani R Slovenije, v manjšem številu pa iz 
ostalih držav. Vodniki so čez mejo pripeljali največ 
državljanov Srbije in Črne Gore, Turčije in Iraka. 
 
Policisti so prijeli 1.734 (866) tujcev, ki so ilegalno 
vstopili v R Slovenijo, kar je za 100,2 % več kot v 
preteklem letu. Ugotovili smo, da večina tujcev, ki so 
ilegalno prestopili državno mejo, ni posedovala nobenega 
dokumenta za ugotavljanje istovetnosti. Organizatorji so 
tujcem odvzeli potne liste in druge dokumente, da je bila 
onemogočena oz. otežena vrnitev v matično državo 
oziroma v državo, od koder so prišli. V letu 2004 je 
ugotovljen velik porast števila tujcev, ki so izrazili namero, 
da bodo v RS podali vlogo za azil, in sicer 1.343 (258).   
 
Zaradi vračanja po meddržavnih sporazumih so policisti tujim varnostnim organom najavili največ 
državljanov Albanije 69 (25), Makedonije 39 (55), Srbije in Črne Gore 35 (155), BiH 7 (13) ter v manjšem 
številu državljane drugih držav. Po sporazumu o vračanju oseb so policisti 182 (337) tujcev, ki so bili prijeti 
v določenem roku po ilegalnem prehodu čez državno mejo, vrnili tujim varnostnim organom. Ker je večina 
tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v R Slovenijo izrazila namero, da poda vlogo za azil, ali pa so jim 
organizatorji odvzeli potne liste in druge dokumente, postopka najave in vračanja po sporazumih ni bilo 
mogoče izvesti. 
 
 
 
 
 
KLICI NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 113 
 
Na telefonski številki "113" je bilo sprejetih 240.364 (160.637) pozivov občanov ali 50 % več kot lani, kar 
pomeni 657 (440) klicev dnevno. Interventnih pozivov, ko je bilo na kraj dogodka potrebno poslati 
policijsko patruljo ali izvesti druge ukrepe OKC, je bilo 85.685 (78.537), kar pomeni 9 % več kot v enakem 
obdobju lanskega leta ali povprečno 234 (215) na dan. Nujnih interventnih klicev je bilo 3.440 (3.617) oz. 5 
% manj, pomembnih klicev pa 6.852 (6.457) oz. 6 % več kot v enakem obdobju leta 2003. 
 
Povprečni reakcijski čas policije v nujnih interventnih dogodkih na območju celotne PU Ljubljana je znašal 
14' 37'' (13' 49''). Ta čas je izračunan od prejema klica občana do prihoda policistov na kraj. Povprečni 
reakcijski čas pri nujnih interventnih dogodkih se je nekoliko povečal. Čas OKC je 4' 23'' (3' 15''), čas patrulj 

državljanstvo 2003 2004 % +,-
Irak 109 58 -46,8
Turčija 164 402 145,1
Iran 34 5 -85,3
Srbija in Črna Gora 235 471 100,4
Makedonija 72 102 41,7
Kitajska 8 3 -62,5
Pakistan 15 12 -20,0
BIH 21 87 314,3
Bangladeš 6 14 133,3
Hrvaška 9 15 66,7
ostali 193 565 192,7
SKUPAJ 866 1.734 100,2
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10' 15'' (10' 34''') in policije 14' 37'' (13' 49''). Eden izmed razlogov za povečanje reakcijskega časa je tudi 
uvajanje nove aplikacije Dnevnik dogodkov OKC 113 in posledično drugačnega izračuna reakcijskega časa.  
 
 
PRITOŽBE 
 
V letu 2004 se je število podanih pritožb zoper postopke policistov, v primerjavi z enakim obdobjem 
lanskega leta precej zmanjšalo, in sicer iz 474 na 321 oziroma za 153. Evidentiran je tudi minimalni upad 
utemeljenih pritožb. Nekaj manj je tudi ustavljenih postopkov. Bistveno pa se ni spremenilo število pritožb, 
ki so vsebovale elemente uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Tako kot v prejšnjih obdobjih, po številu 
pritožbenih očitkov še vedno odstopa področje prometne varnosti, in sicer z 238 očitki. To je razumljivo, saj 
je bilo na tem področju izvedenih največ represivnih ukrepov. V deležu utemeljenih pritožb pa odstopajo 
utemeljeni pritožbeni očitki, ki so vezani na vzpostavljanje javnega reda in miru, uporabi prisilnih sredstev 
itd.  
 
Zmanjšanju števila podanih pritožb so nedvomno botrovale povečane aktivnosti za dvig strokovnosti in 
zakonitosti ter spremembe na področju reševanja pritožb. 
 
V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je bilo zoper policiste podanih 153 pritožb manj. Nekaj več 
kot 60 % pritožb je bilo uspešno zaključenih, v tako imenovanem "pomiritvenem postopku".  
 
 
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 
 
Zaradi kršitev obveznosti iz delovnih razmerij so vodje organizacijskih enot podali 51 (54) predlogov za 
uvedbo disciplinskih postopkov zoper 61 (57) delavcev. Na podlagi 43 (48) predlogov so bili uvedeni 
disciplinski postopki zoper 53 (51) delavcev. V primerjavi s preteklim letom je bilo za 10 % manj uvedenih 
postopkov in za 4 % več delavcev v postopku. Zaradi storitve težjih disciplinskih kršitev je bilo 6 (2) 
delavcev začasno odstranjenih od dela. Zoper štiri delavce postopek še ni končan.  
 
 
KAZNIVA DEJANJA ZOPER POLICISTE IN UPORABA PRISILNIH SREDSTEV 
 
V letu 2004 je bilo skupaj izvršenih 28 kaznivih dejanj zoper policiste, od tega 21 preprečitev uradnega 
dejanja in 7 napadov na uradno osebo. S primerjavo števila preprečitev uradnih dejanj in napadov na uradno 
osebo v zadnjih štirih letih se ugotavlja, da se število teh K.D. iz leta v leto postopno zmanjšuje. Največje 
zmanjšanje teh kaznivih dejanj pa se 
beleži ravno v letu 2004. Sicer je do 
tovrstnih K.D. v obravnavanem obdobju 
najpogosteje prihajalo pri opravljanju 
nalog na področju nadzora cestnega 
prometa, obravnavanju K.D. in vzdrževanju JRM. Glede na kraj je bilo največ K.D. izvršenih na cesti, ulici 
oz. parkirišču (16), v nastanitvenih prostorih z okolico (7), v uradnih prostorih policije (2), na prostorih za 
šport, rekreacijo ali zabavo (1) in na ostalih krajih (2).  
 
Pri odvračanju napadov so policisti 33-krat uporabili fizično silo, 22-krat sredstva za vklepanje in vezanje, 7-
krat plinski razpršilec in 2-krat palico. Ob napadih in preprečitvah je bil v 22 primerih napaden po en 
policist, v petih primerih po dva policista in v enem primeru trije policisti. Med občani je pri odvračanju 
napada ena oseba umrla, dve pa sta utrpeli lahko telesno poškodbo. Med 35 napadenimi policisti je eden 
utrpel hudo telesno poškodbo, 14 pa jih je bilo lahko telesno poškodovanih.  
 
V letu 2004 so policisti v 1.932 postopkih zoper 2.239 oseb uporabili 3.661 prisilnih sredstev. Število 
uporabljenih prisilnih sredstev se je v obravnavanem letu, v primerjavi z letom 2003 povečalo za 9,7 %.  

2003 2004 % +, -
preprečitev uradnega dejanja 32 21 -34,4

4 7 75,0
36 28 -22,2

vrsta kd

napad na UO
skupaj
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 Kot sredstvo napada so storilci proti policistu največkrat uporabili fizično silo (443), hladno orožje – nož ali 
drugo (10), nevarno orodje – kladivo ali drugo (9), nevarni predmeti – steklenica ali drugo (5), vozilo – 
osebni avto (6), strelno orožje – puška, pištola (6), 467-krat pa so uporabili druga sredstva.  
 
Pri uporabi prisilnih sredstev so bili trije policisti hudo telesno poškodovani, 61 policistov lahko telesno 
poškodovanih, 10 pa je utrpelo vidne zunanje znake poškodbe. Med občani je zaradi uporabe prisilnih 
sredstev ena oseba umrla, dve sta utrpeli hudo telesno poškodbo, 59 oseb lahko telesno poškodbo, 105 pa je 
utrpelo vidne zunanje znake poškodb.   
 
 
SODELOVANJE Z DRŽAVNIMI ORGANI, JAVNIMI SLUŽBAMI, NEVLADNIMI 
ORGANIZACIJAMI IN LOKALNIMI SKUPNOSTMI 
 
V letu 2004 se je sodelovalo z inšpekcijskimi službami, ki izvajajo naloge iz pristojnosti različnih 
ministrstev. Opravljenih je bilo 66 (61) skupnih nadzorov z inšpekcijskimi službami. Pri tem je bilo 
ugotovljeno večje število prekrškov iz pristojnosti posameznih inšpektoratov in manjše število prekrškov v 
pristojnosti policije. Sodelovanje s posameznimi inšpektorati je potekalo dobro. Zelo dobri rezultati so bili 
zaznani pri sodelovanju s Tržnim inšpektoratom in Inšpektoratom za delo. Dobro je bilo tudi sodelovanje z 
vsemi sodniki za prekrške na območju PU Ljubljana.  
 
Policisti so mentorjem prometne vzgoje v osnovnih šolah in z vzgojiteljem v VVZ nudili pomoč pri prometni 
vzgoji, izpitih za kolesarje, pri tekmovanjih s področja prometa ter pri izdelovanju načrtov varnih poti v šolo. 
Dobro je potekalo sodelovanje ob izvajanju nadzorov avtobusov, s katerimi so se vozili otroci na šolske 
izlete in ekskurzije. Pri vseh teh aktivnostih se je poudarjala vloga vodij policijskih okolišev. Na področju 
varnosti cestnega prometa je bilo aktivno sodelovanje z vzdrževalci cest in z inšpektorji za ceste. Sodelovalo 
se je pri komisijskih ogledih obnovljenih cest, križišč, avtobusnih postajališč, mostov itd. Dobro je potekalo 
sodelovanje tudi z upravljavci cest, kjer velja izpostaviti Podjetje za vzdrževanje avtocest pri DARS–u, in 
Oddelkom za gospodarske javne službe in promet v Mestni občini Ljubljana. 
 
V letu 2004 smo aktivno sodelovali z različnimi nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s področji dela, 
ki so skupna tako policiji kot nevladnim organizacijam. Sodelovalo se je pri izvajanju različnih projektov 
predvsem z Združenjem proti spolnemu zlorabljanju, Žensko svetovalnico, Društvom SOS-telefon, 
Združenjem organizacij v boju z drogami, Društvom za nenasilno komunikacijo ipd. V okviru Sveta za 
varnost meščank in meščanov Ljubljane, je bil poudarek dan problematiki mladih. Na območju PU so bila 
ustanovljena posvetovalna telesa, v katerih so tudi v letu 2004 aktivno sodelovali predstavniki policijskih 
enot. Delo policistov pri aktivnosti posvetovalnih teles so bile usmerjene predvsem v duhu strategije v 
skupnost usmerjenega policijskega dela. 
 
 
Trenutno je na območju PU Ljubljana ustanovljenih 46 posvetovalnih teles od tega: 
- 29 posvetovalnih teles za varnost državljanov (10 posvetovalnih teles za varnost državljanov je 

ustanovljeno v četrtnih skupnostih Mestne občine Ljubljana); 
- 11 svetov za preventivo in varnost v cestnem prometu; 
- 5 lokalnih akcijskih skupin za boj proti prepovedanim drogam in 
- 1 lokalna koordinacijska skupina za socialno varstvo. 
 
V vseh posvetovalnih telesih so policisti in vodstva enot aktivno sodelovali predvsem s predstavljanjem 
problematike posameznega področja dela in sodelovali pri načrtovanju aktivnosti za izboljšanje stanja na 
posameznih področjih. 
 
Vodstvo PU Ljubljana je v letu 2004 sodelovalo s Svetom za varnost meščank in meščanov Ljubljane pri 
načrtovanju in izvajanju aktivnosti za čim boljše zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja. Predstavljeno 
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jim je bilo tudi poročilo Policijske uprave Ljubljana za leto 2003 in varnostne razmere na območju 
ljubljanskih policijskih postaj. Predstavniki policijskih enot PU Ljubljana so v letu 2004 36 (22) krat 
sodelovali na sestankih v posvetovalnih telesih. Delo policijskih enot pri aktivnosti posvetovalnih teles je 
bilo usmerjeno predvsem v duhu strategije v skupnost usmerjenega policijskega dela. Vodje policijskih 
okolišev PU Ljubljana so sodelovali predvsem z osnovnimi in srednjimi šolami. Sodelovanje je potekalo na 
področju obvladovanja nestrpnosti med vrstniki, uporabe pirotehnike in varnosti cestnega prometa. 
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