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1. KRIMINALITETA  
 
V letu 2006 smo na območju PU Nova Gorica v primerjavi z letom 2005 obravnavali 12,7% 
manj kaznivih dejanj. Državnemu tožilstvu smo podali kazenske ovadbe in poročila v 
dopolnitev kazenske ovadbe  zaradi  2481 (2842) kaznivih dejanj storjenih v tem in prejšnjih 
letih. Po naši oceni so storilci s kaznivimi dejanji povzročili za 519,66 (1.054,54) MIO  tolarjev 
škode.  Iz razlogov za utemeljen sum storitve kaznivih dejanj smo vložili  kazenske ovadbe in 
poročila v njihovo dopolnitev zoper  684 (715) fizičnih oseb in 6 (3) pravnih oseb. 
 
Od skupnega števila kaznivih dejanj smo preiskali 5,6% več kaznivih dejanj kot v letu 2005, 
saj smo preiskali 48,5%, v letu 2005 pa 42,9 % kaznivih dejanj. 
 
V letu 2006 smo na območju PU Nova Gorica obravnavali 2.277 (2.687) kaznivih dejanj s 
področja splošne kriminalitete ali 15,3% manj kot v letu 2005. Med njimi se je najbolj 
zmanjšalo število premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper življenje in telo. 
Preiskanih je bilo 44,2% (39,7%) kaznivih dejanj ali 4,5 odstotne točke več kot v enakem 
obdobju prejšnjega leta. 
 
Kazniva dejanja zoper premoženje  

 
Število k. d. Št. preiskanih k. d. Delež preiskanih 

k. d. (v %) Vrsta kaznivega dejanja 
2005 2006 

Porast/ 
upad 
(v %) 2005 2006 2005 2006 

Poškodovanje tuje stvari 276 280 1,4 70 110 25,4 39,3
Tatvina* 766 654 -14,6 135 138 17,6 21,1
Vlom  446 269 -39,7 61 43 13,7 16,0
Drzna tatvina 101 47 -53,5 43 19 42,6 40,4
Tatvina motornega vozila 13 29 123,1 2 5  
Rop 9 3 5 3  
Zatajitev  40 52 30,0 18 23 45,0 44,2
Roparska tatvina 1 0 0 0 0 0 0
Klasična goljufija 68 62 -8,8 64 59 94,1 95,2
Požig 7 1 4 1  
Druga k. d. zoper premož. 92 75 -18,5 79 63 85,9 84,0
Skupaj** 1.819 1.472 -19,1 481 464 26,4 31,5

 
*Kazniva dejanja po 211. in 212. čl. KZ, brez vlomov, drznih tatvin, tatvin motornih vozil in tatvin s področja 
gospodarske kriminalitete. 
**Kazniva dejanja zoper premoženje, brez istovrstnih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. 



 
Kaznivih dejanj zoper premoženje smo v letu 2006 obravnavali 1.472 (1.819) ali 19,1 % manj 
kot v letu 2005, preiskanih je bilo 31,5 % (26,4 %) kaznivih dejanj ali 5,1 odstotne točke več. 
Za premoženjsko kriminaliteto je bilo značilno zmanjšanje števila vlomov, drznih tatvin,  
ropov, požigov in klasičnih goljufij, povečalo pa se je število kaznivih dejanj tatvin motornih 
vozil in kaznivih dejanj zatajitev. V letu 2006 nismo beležili ropa finančne institucije. 
 
Obravnavali smo 96 (103) kaznivih dejanj zoper življenje in telo ali 6,8% manj kot v letu 
2005, preiskanih pa je 94,8% (94,2%) kaznivih dejanj ali 0,6 odstotne točke več. Zmanjšalo 
se je število poskusov umorov, kaznivih dejanj posebno hude telesne poškodbe, kaznivih 
dejanj lahke telesne poškodbe, povečalo pa se je število kaznivih dejanj hude telesne 
poškodbe. Vsi poskusi umora so preiskani.  
 
Kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost je bilo 19 (12) ali 58,3 % več kot v letu 2005, od 
katerih smo jih 89,5% (100%) preiskali. Povečalo se je število kaznivih dejanj posilstev, 
kaznivih dejanj spolnih napadov na osebo mlajšo od 15 let in kaznivih dejanj kršitve spolne 
nedotakljivosti z zlorabo položaja. 
 
Na območju naše Policijske uprave smo obravnavali 47 (55) kaznivih dejanj, katerih storitve 
so bili osumljeni mladoletniki, kar je za 14,5% manj kot v prejšnjem letu. Med vsemi 
ovadenimi osebami je bilo 5,7 % (8,3 %) mladoletnih. Obravnavali smo tudi 24 (16) ali 50% 
več dejanj z elementi kaznivega dejanja, za katera smo državnemu tožilstvu poslali poročilo 
o sumu, da so jih storili otroci do 14. leta starosti.  
 
Obseg obravnave gospodarske kriminalitete v letu 2006 se je v primerjavi z letom 2005 
povečal. Obravnavali smo 204 (155) ali 31,6% več gospodarskih kaznivih dejanj. 
Prevladovala so kazniva dejanja poslovna goljufija po 217. členu, Poslovna goljufija po 234A. 
členu , Ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 240. členu, Zloraba položaja ali pravic po 
244. členu in Zatajitev finančnih obveznosti po 254. členu kazenskega zakonika. V letu 2006 
zasledimo tudi porast drugih kaznivih dejanj, ki spadajo v gospodarsko kriminaliteto in sicer 
Ponareditev listin po 256. členu KZ in Tatvina po 211. členu KZ, kjer gre za zlorabo plačilno – 
kreditnih kartic (bela plastika). Po naši oceni je gospodarska kriminaliteta povzročila 126,7 ( 
535,9 ) MIO Sit škode. Manjša materialna škoda je posledica tega, ker smo v lanskem letu 
obravnavali eno kaznivo dejanje, kjer je bila povzročena velika materialna škoda.  
 
V letu 2006 smo obravnavali 86 (102) kaznivih dejanj povezanih s prepovedanimi drogami,  
kar pomeni upad števila kaznivih dejanj za 15,7%. V letu 2006 je bilo ugotovljenih 120 (137) 
kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Količine zaseženih drog 
so narasle in sicer heroina iz 2682,1 grama v letu 2005 na 47811 gramov v letu 2006 in 
kokaina iz 10,2 grama v letu 2005 na 564,2 grama v letu 2006 ter konoplje iz 1450,5 gramov 
v letu 2005 na 16635,6 gramov v letu 2006 (posledica predvsem večjega zasega ob hišni 
preiskavi v Šmarjah). 
 
Poleg navedenega smo odkrili še 7 nasadov in zasegli 305 rastlin konoplje.  
 
Leta 2006 smo obravnavali 223 (239) kaznivih dejanj Ponarejanja denarja.  
 
Leta 2006 smo obravnavali 20 (24) kaznivih dejanj Preprečitve uradnega dejanja ali 
maščevanja uradni osebi in Napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, po 
členih 302 in 303 Kazenskega zakonika. 
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2.  JAVNI RED IN MIR 
 
Leta 2006 je bilo na območju PU Nova Gorica obravnavanih 2122 (lani 3192) kršitev 
predpisov o javnem redu ali za 33.5% manj kot leta 2005. Kršitev Zakona o varstvu javnega 
reda in miru (do 21.07.2006 je veljal Zakon o prekrških zoper javni red in mir), je bilo 1337 
(1255) ali za 6.5% več kot preteklo leto. Glede kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru 
je bilo največ obravnavanih kršitev nedostojnega vedenja oziroma prepiranja in vpitja na 
javnem kraju in sicer 497 (568), sledijo kršitve v zasebnem prostoru  247 (309), nedostojno 
vedenje do policistov in neupoštevanje ukazov v postopkih 198 (158), pretepanje oz. žaljivo 
vedenje na javnem kraju 148 (98).  
 
Kršitev drugih predpisov o javnem redu je bilo 785 (2002) ali za 60% manj kot preteklo leto. 
Število kršitev na podlagi drugih zakonov je razvidno v spodnji tabeli. 
 
Policisti so obravnavali skupaj 1810 ( 2139) oseb, od tega je bilo 1801 (2111) fizičnih oseb in 
9 (28) pravnih oseb. 77 (83) kršiteljev je bilo mladoletnih.  
 
Policijske enote so kršiteljem izdale 644 (360) plačilnih nalogov, 376 (478) odločb v hitrem 
postopku in podale 961 (1408) obdolžilnih predlogov. Poleg tega so drugim prekrškovnim 
organom podale 77 (63) predlogov za uvedbo postopkov. 
 
Policisti so na podlagi Zakona o prekrških, zaradi storitev prekrškov pod vplivom alkohola 
pridržali 109 (87) kršiteljev. 
 
 
      Kršitve drugih predpisov o javnem redu 

 
Predpisi 2005 2006 Porast/upad

(v %) 
Zakon o tujcih 318 220 -30.8
Zakon o nadzoru državne meje 1126 231 -79.4
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 137 120 -12.4
Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju 80 0 
Zakon o osebni izkaznici 6 15 
Zakon o prijavi prebivališča 42 27 -35.7
Zakon o zaščiti živali 40 50 25
Zakon o orožju 12 15 25
Zakon o javnih zbiranjih 51 49 -3.9
Zakon o omejevanju porabe alkohola 6 4 
Zakon o zasebnem varovanju 0 3 
Zakon o osebnem imenu 0 6 
Drugi predpisi 184 45 -75.5
Skupaj 2002 785 -60.7

 
 
Leta 2006 se je število kršitev glede nasilja v družini statistično zmanjšalo, obravnavali smo 
134 (201) kršitev. Izrečenih je bilo 29 (18) ukrepov prepovedi približevanja določenemu kraju 
oziroma osebi na podlagi Zakona o policiji.  
 
Izvedli smo 14 (13) iskanj pogrešanih oseb, obravnavali 23 (14) gorskih nesreč in 37 (17) 
nesreč na smučiščih. Policisti so obravnavali tudi druge nesreče in dogodke. Podatke 
prikazuje tabela. 
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Nesreče in drugi dogodki 

 
 2005 2006 
Onesnaženje in ogrožanja okolja  3 4 
Nesreče na vodah 2 6 
Utopitve 0 0 
Gorske nesreče 14 23 
Nesreče na smučiščih* 17 37 
Nesreče v zračnem prostoru 14 22 
Nesreče in izredni dogodki v železniškem prometu 2 3 
Samomori   22 25 
Poskusi samomora  8 12 
Požari 111 130 
Delovne nesreče 37 30 
Iskanje pogrešanih oseb 13 14 

*V skladu z določili zakona o varnosti na smučiščih je upravljavec smučišča dolžan 
obveščati policijo samo o tistih dogodkih, v katerih so bili udeleženci hudo telesno 
poškodovani ali je nastopila smrt. Zato se število lahko telesno poškodovanih nanaša le na 
primere, o katerih je bila policija obveščena. 

 
Leta 2006 smo v 20 (37) primerih nudili pomoč oz. asistenco drugim državnim organom, v 
primerih, ko sami, zaradi upiranja oseb niso mogli opraviti svojih nalog. 
 
 
3. PROMETNA VARNOST 
 
Leta 2006 smo obravnavali 20.579 (2005 = 21.284 ali – 3,3%)  kršitev pri nadzoru cestnega 
prometa. Obravnavali pa smo 1.237 (1.158 oz. + 6,8%) prometnih nesreč, v katerih je bilo 
skupno udeleženih 2.201 (2.234) ali – 1% oseb. V prometnih nesrečah je umrlo 19 (7 ali 
+171%) oseb. Število hudo telesno poškodovanih se je zmanjšalo z 99 na 85 ali za 14,2 %, 
število lahko telesno poškodovanih pa se je povečalo s 407 na 443 ali za 8,8%. 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer 
vožnje in neupoštevanje prednosti. Obravnavali smo tudi večje število pobegov povzročitelja 
s kraja prometnih nesreč v primerjavi z letom 2005. Od 17 (8) tovrstnih prometnih nesreč, v 
katerih so bili udeleženci telesno poškodovani, je neraziskanih 8 (4) primerov. 
 
Prometne nesreče in posledice 

 
Prometne nesreče Posledice 

Leto Vse 
nesreče 

Nesreče s 
smrtnim 
izidom 

Nesreče s 
telesnimi 
poškod. 

Nesreče z 
mater. 
škodo 

Mrtvi 
Hudo 

telesno 
poškod. 

Lahko 
telesno 
poškod. 

2002 1.446 12 363 1.071 12 93 393
2003 1.431 18 390 1.023 21 99 410
2004 1.413 14 376 1.023 15 109 398
2005           1.158                  7             387              764                  7                99           407
2006          1.237                15             409              813                19                85           443
Porast/upad 
2005/06 (v %) 6,8 5,7 6,4 -14,1 8,8

 
Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je bil v porastu, znašal je 13,3 % (9,9), 
V primerjavi z letom 2005 so policisti odredili za 0,8 % več preizkusov alkoholiziranosti, več  
pa je bilo tudi pozitivnih rezultatov odrejenih alkotestov in sicer za 10,7 % oz. 1230 (1144). 
Strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola je bilo odrejenih za 28,4% 
manj, je pa bil glede na odrejene strokovne preglede 187 (261) večji delež pozitivnih 
rezultatov in sicer 64 (83). Prav tako je bilo manj (-35,1%) odrejenih strokovnih pregledov na 
mamila. 
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Najpogostejši ukrepi policistov pri nadzoru cestnega prometa 
  

 Vrsta ukrepa 2005 2006 Porast/upad 
(v %) 

 Odrejen alkotest 14.618 14.741 0,8
pozitiven 1.144 1.230 10,7
negativen 13.371 13.406 0,3
odklonjen 101 100 -1

 Odrejen strokovni pregled zaradi alkohola 261 187 -28,4
pozitiven 83 64 -22,9
negativen 115 79 -31,3
odklonjen 51 33 -35,3

 Odrejen strokovni pregled zaradi prepovedanih drog 319 207 -35,1
pozitiven 71 32 -54,9
negativen 64 45 -29,7
odklonjen 181 124 -58,5

 Pridržanje do streznitve 10 14   40
 Začasni odvzem vozniškega dovoljenja 1.212 1.177 -2,9
 Privedba k sodniku oz. na oddelke za prekrške na okrajnih sodiščih 6 6 0

 
 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili neprilagojena hitrost, nepravilni premiki z 
vozilom, neustrezna varnostna razdalja, neupoštevanje pravil o prednosti in nepravilna stran 
oziroma smer vožnje. 
 
 
Posledice prometnih nesreč glede na vzrok 

 
Mrtvi Hudo telesno 

poškodovani 
Lahko telesno 
poškodovani Vzrok 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Neprilagojena hitrost 4 17 46 37 152 156
Nepravilna stran/smer 1 0 21 23 75 88
Neupoštevanje prednosti 2 1 15 11 86 90
Nepravilno prehitevanje 0 1 2 5 21 22
Nepravilni premiki z vozilom 0 0 5 1 17 13
Neustrezna varnostna razdalja 0 0 0 1 28 28
Nepravilno ravnanje pešcev  0 0 1 1 6 12

 
 
4. NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH  
 
Na območju Policijske uprave Nova Gorica se je leta 2006 nadaljeval trend upadanja 
problematike ilegalnih migracij. Nasprotno temu pa beležimo porast števila odkritih primerov 
uporabe ponarejenih listin 24 (14), odkritih prevozov ukradenih vozil prek mejnih prehodov 4 
primeri (0) in 3 (2) primerov odkritega neprijavljenega  orožja. Pri izvajanju nalog odkrivanja 
prenosa prepovedane droge prek mejnih prehodov pa je stanje podobno kot v preteklih letih, 
obravnavani so bili 4 (3) primeri.  
 
Za 7 % se je zmanjšalo število potnikov, ki so prestopili državno mejo na mejnih prehodih z R 
Italijo. Podobno je upadel tudi promet osebnih vozil na 6.828.522 (7.370.801) ter promet 
tovornih vozil na 569.086  (666.275) prehodov oziroma 15 %. Na mejnih prehodih je bilo 
zavrnjenih 2637 (4.401) oseb ali za 40 % manj kot v preteklem letu.  
 
Italijanski mejni organi so nam na podlagi sporazuma  vračanju oseb vrnili 216 (224) tujcev, 
ki so bili prijeti na italijanski strani državne meje po ilegalnem prehodu državne meje med 
Slovenijo in Italijo. Na podlagi sporazuma o vračanju oseb smo v R Hrvaško, R Madžarsko in 
v R. Italijo skupaj  vrnili 13 (84 ) tujcev. Poleg tega je bilo na podlagi 50. člena Zakona o 
tujcih odstranjenih še 123  (39) tujcev, največ v R Hrvaško.  Uspešno smo vrnili v povprečju 
60 % prijetih oseb (136).  
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5. KLICI NA ŠTEVILKO 113  
 
Občani so na interventno telefonsko številko 113 poklicali 29431  krat, kar je v primerjavi z 
letom 2005 (28025) 5 % več in letom 2004 (26078) 12 % več.  
 
Delež interventnih klicev se je v primerjavi z letom prej povečal za 19 %  (2006 –7297) (2005 
–6089).( 2004 -6001) Največ interventnih klicev smo sprejeli s področja prometne varnosti 
2804 (05-2.313 (04-2.510), kriminalitete 2037 (05-2.313, (04-1.906), področja javnega reda 
in miru 1888 (05-1.889 (04-1.842), medtem ko je število klicev s področja mejnih zadev in 
tujcev, dogodkov in pojavov ostalo na lanski ravni. Podatki se ujemajo tudi s splošno 
problematiko na območju policijske uprave. 
 
 
6. IZVAJANJA POLICIJSKIH POOBLASTIL IN PRITOŽBE  
 
Policisti so zaradi preprečitve nadaljevanja kršitve ali drugih zakonskih razlogov pridržali 492 
(526) ali 6,5 % manj oseb, kar je predvsem posledica spremenjenih pooblastil v smislu 
novega Zakona o prekrških in upada ilegalnih migracij. Znotraj strukture pridržanj pa je več 
pridržanj oseb do streznitve in sicer 109 (87). 
 
Prisilna sredstva smo uporabili zoper 199 (173) ali 15% oseb več, kot leta 2005.  Največkrat 
so bila uporabljena najmilejša sredstva in sicer sredstva za vklepanje in vezanje 162 (148), in 
fizična sila 185 (172).  Leta 2006 so policisti v 5 (6) primerih uporabili palico, v 4 (3) primerih 
plinski razpršilec in v 1 (1) primeru sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil. 
 
Leta 2006 smo na območju PU Nova Gorica obravnavali 22 pritožb, leta 2005 pa 37 pritožb 
na postopke policistov. Največ pritožb je bilo zaradi ukrepanja policistov na področju 
cestnega prometa (16), sledi ukrepanje policistov na področju vzdrževanja JRM (7). Vse 
pritožbe, ki so bile obravnavane na senatu kakor pritožbe, ki so bile obravnavane pri 
komandirjih PE so bile ocenjene kot neutemeljene oziroma je bilo delo policistov zakonito in 
strokovno.  
 
 
7. V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO 
 
Leta 2006 smo izvajali načrtovane naloge v skupnost usmerjenega dela. Glede problematike 
prepovedanih drog smo nadaljevali z aktivnostmi začetimi v preteklih letih. PP so organizirale 
sedem predavanj oz. okroglih miz za učitelje in starše v OŠ (predaval je kriminalist SKP v 
sod. z delavcem Ambulante za zdravljenje odvisnosti ZD Nova Gorica). S ciljem boljšega 
sodelovanja s krajani Nove Gorice smo glede na izstopajočo problematiko v letu 2005 in 
kritike javnosti v sklopu aktivnosti varnostnega sosveta MO Nova Gorica pripravili javno 
tribuno. Nadaljujemo z intenzivnim izvajanjem službe opazovanja in peš patruljiranja in s tem 
povečane prisotnosti policistov v stanovanjskih soseskah. V OŠ so vodje policijskih okolišev 
nadaljevali z izvajanjem preventivnega projekta glede nasilja v šoli »Zberi pogum in povej«, 
prav tako se je nadaljeval projekt »Varnost starejših občanov«. Pripravili smo preventivne 
aktivnosti v medijih in na OŠ v zvezi problematike pirotehnike.  
 
Pozitivno je potrebno izpostaviti skupno organizacijo preventivnih prireditev v zvezi prometne 
varnosti, ki so potekale v organizaciji policijskih postaj in lokalnih skupnosti. Tovrstne 
preventivne aktivnosti so se nanašale na splošno osveščanje javnosti, predvsem pa učencev 
OŠ in SŠ na ravnanje v prometu, izvedene pa so bile tudi problemsko usmerjene prev. 
aktivnosti, kot npr. glede problematike voznikov motornih koles in hitrosti na t.i. Soški cesti, v 
Posočju in Keltiki, kjer smo skupaj z MO Nova Gorica, Občino Kanal ob Soči in Občino 
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Bovec pripravili posebne preventivne table za motoriste na temo hitrost in hrup, na mestih 
prometnih nesreč s smrtnim izidom na t.i. Keltiki pa smo namestili posebne table z znakom 
»?«, ki smo jih poimenovali ZAKAJ. Nadaljevali smo s preventivnim projektom »Mladi v 
prometu« in izvedli predavanja za dijake srednjih šol (Ajdovščina, Vipava, Tolmin). Pripravili 
smo preventivni likovni natečaj za učence vseh OŠ z naslovom »Moja pot v šolo«, z 
zaključno prireditvijo in podelitvijo nagrad v sodelovanju z Občino Idrija in OŠ Idrija. 
 
 
 

      

      

 Alojzij MOHAR 

DIREKTOR POLICIJSKE UPRAVE
POLICIJSKI SVETNIK 
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