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POVZETEK
Diplomsko delo na temo organizacija in pristojnosti slovenske policije obravnava več
elementov, ki jih je potrebno dobro in razločno definirati. V začetku diplomskega dela so
predstavljene vrednote, ki so prikazane v okviru policijskega kodeksa in povezovanje
policije ter državljanov v partnerskem smislu. V osrednjem delu naloge je predstavljen
prekrškovni postopek v policiji in kako je zakonsko določena slovenska policija kot
generalna policijska uprava, policijska uprava in kot policijska postaja ter kakšna ima
pooblastila v posameznih primerih. Veliko je analiziranja kaznivih dejanjih ter kazenske
odgovornosti po področjih, različnih parametrih, ki so me zanimali in temu primerno v
zadnjem delu diplomskega dela sledi primerjava kaznivih dejanj, ki so bila storjena v letih
2004-2010. Področje, ki sem ga raziskoval, je področja kriminalitete ter kršenja javnega
reda in miru. V svoji diplomski nalogi skušam prikazati, da je ključnega pomena, da se na
vseh področjih, zmanjša porast kaznivih dejanj, ter zaradi tega posledično izboljša
statistika kršenja javnega reda in miru ter sodelovanje slovenske policije z državljani tako
na lokalni kot državni ravni.
Ključne besede: policija, pristojnosti, partnersko sodelovanje, organiziranost, kazniva
dejanja in kazenska odgovornost, lokalna skupnost, prekrškovni postopek, zakonska
pooblastila.
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SUMMARY
ORGANIZATION AND FUNCTION OF SLOVENE POLICE
Thesis on the topic of organization and competence of the Slovenian police considered
several factors that need to be well and clearly defined at the beginning of graduate work
are the values that are displayed in the Police Code and the integration of police and
citizens in terms of partnership. In the central part of the task procedure is presented for
misdemeanors in the police and how the statutory Slovenian police and the General Police
Administration, Police Administration and a police station and what the powers in
individual cases. A lot of the crime analysis and criminal responsibility by areas of different
parameters that are of interest to me and correspondingly in the latter part of graduate
work followed by comparison of the offenses that were committed during the years 2004
- 2010. Area that I have researched the areas of crime and public disorder and order in
his thesis I try to show that it is essential that all areas of crime reduction and the
increase due to improved statistics, the resulting violations of law and order and
cooperation with citizens of the Slovenian Police both local and national level.
Keywords: police, powers, partnership, organization, crimes and criminal responsibility,
local community, misdemeanor proceedings, legal powers.
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1 UVOD
Tematika mojega diplomskega dela je usmerjena na različne segmente izvrševanja,
realizacije posameznih zakonsko določenih nalog policije kot organa v sestavi. Policija vrši
pooblastila in s tem opravlja naloge na podlagi vseh z ustavo določenih predpisov,
podzakonskih aktov ali drugih zavezujočih pravnih listin, ki veljajo za policijo in ki jih
policija pri opravljanju svojih nalog mora upoštevati ter se po njih ravnati. Za doseganje
velike efektivnosti policijskega dela je potrebno usklajeno voditi dialog med policijo ter
državljani. Potrebno je izpostaviti pojem v skupnost usmerjeno policijsko delo. Za
učinkovito delovanje in delovanje v dobro vseh tako državljanov kot skupnosti mora
policija biti prisotna in imeti pristojnosti na vseh območjih Republike Slovenije, kjer je
potrebno definirati pojem biti racionalen in kakovosten.
Med pisanjem diplomskega dela, sem predstavil policijo kot organ v sestavi MNZ, ki je
prikazana v treh segmentih. Na začetku je govora o vrednotah, moralnih načelih, ki so
usmerjena k državljanom v partnerskem smislu; katere so poglavitne zapovedi
policijskega kodeksa, poslanstva ter vizije in zgodovinskega razvoja policije na slovenskih
tleh od druge svetovne vojne naprej. Srednji del je usmerjen podrobneje v proces
izvajanja, izvrševanja nalog v skladu z za to določenim zakonom vključujoč utemeljitve
posameznih pristojnosti na podlagi Zakona o prekrških (ZP-1, Ur. l RS. št. 7/2003,
45/2004, 86/2004, 7/2005, 23/2005, 34/2005, 44/2005, 55/2005, 40/2006, 70/2006,
76/2006, 3/2007, 29/2007, 16/2008, 17/2008, 108/2009, 109/2009, 45/2010, 9/2010,
10/2010, 26/2010) ter posluževanju različnih drugih virov. Nadalje osrednji del analizira
primerjavo kaznivih dejanj ter podroben opis različnih vlog pri storjenem kaznivem
dejanju itd. Zadnji del pa je predstavljen v obliki organiziranosti, pooblastil, ki so zelo
široka in primerjava analize dela policije na področju preprečevanja kriminalitete ter
kršenja javnega reda in miru za obdobje 2004-2010. V zadnjem poglavju analize dela
policije so predstavljeni grafi ter tabele, ki prikazujejo različne primere kaznivih dejanj iz
različnih segmentov.
Policija kot taka že od nekdaj nastopa kot organ, ki deluje preventivno v skupnost.
Sodobne demokracije si brez policije ni moč predstavljati, kajti če ne bi bilo policije kot
organa, ki skrbi za varovanje javnega reda in miru bi temu posledično sledil kaos,
anarhija, kjer bi bila demokracija kot veda na hudi preizkušnji in k temu posledično večja
teža korupcije znotraj policije kot npr, v nekaterih manj razvitih državah, kjer je policija
tako imenovana kriminalna združba in, ji je kredibilnost pravičnega organa zelo tuja.
Slovenska policija si prizadeva, da bi svoje naloge opravljava v skladu z Zakonom o policiji
ter drugih za njo veljavnih predpisov. Delo policista mora biti v prvi fazi usmerjeno k
spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Policist, ki kaže znake pristranskosti
bi moral biti nemudoma izločen iz postopka, v katerem igra vlogo uradne osebe, kajti
pristranskost posledično pripelje do krive ovadbe oziroma do suma storitve kaznivega
dejanja. Kazniva dejanja so poglavje, ki me je v svoji diplomski nalogi še posebno
zanimalo. Temu primerno sem opravil analizo različnih kaznivih dejanj, v različnem
časovnem obdobju. Zaradi razvoja na vseh področjih v zadnjem času je temu primerna
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tudi masa prebivalcev, ki je čedalje višja. Zaradi večjega števila ljudi so se povečale tudi
potrebe javnosti in zaradi tega tudi večje število kršenja predpisov, kaznivih dejanj, kajti
sodobna tehnologija, povezanost na medmrežju, lahek pretok določenih podatkov ter
seveda druge vsakodnevne mamljive ponudbe so vse vzroki, da državljani dandanes
podcenjujejo delo policije in državnih organov za nadzor določenih sektorjev ter k temu
podcenjevanju sodeč vršijo kazniva dejanja misleč, da lahko pretentajo sistem. Policija z
drznimi, odločnimi ukrepi zagotavlja, da le temu ni tako in storilce kaznivih dejanj
preganja po uradni poti in državnemu tožilstvu posreduje predlog za pregon zoper
posameznega storilca kaznivega dejanja. Vzporedno s kaznivimi dejanji sem primerjal tudi
prekrške kot pojem kot tudi podrobno razčlenitev prekrška ter predvidene sankcije zoper
storilca prekrška, ki se po teži kršitve predpisov razlikuje od kaznivega dejanja.
Zavzemal sem se, da diplomsko nalogo naredim kar se da bralcu ter sebi prijazno na
pogled v smislu slikovnih dodatkov, grafikonov ter tabel, ki vidno prikazujejo delo policije
na naših tleh v obdobjih od leta 2004 do 2010, in kjer je dejansko razvidno, kako je
slovenska policija posredovala v določenih primerih ter kakšna pooblastila je pri
opravljanju svojih nalog uporabljala v razmerju do državljanov, ki v zadnjem času vse bolj
sodelujejo s policijo. Temu primerna je tudi javnomnenjska raziskava, ki jasno kaže, da
imajo z policijo navadni državljani večinoma dobre izkušnje, kadar so se le srečali s
policisti. Zoper policijo imajo za povedati v večini primerov le storilci kaznivih dejanj,
prekrškov.
Delo policije
me zanima že od nekdaj. Temu primerno sem se lotil raziskave
opremljenosti slovenske policije, ki kaže, da je slovenska policija opremljena z
najsodobnejšo tehnologijo, od oborožitve do plovil. Osebno sem mnenja, da slovenski
policist v izrednih primerih sme razširiti svoje pristojnosti, če bi le-to pripomoglo k temu,
da se varnostna problematika izboljša. Večjo vlogo bi morala policija po mojem mnenju
posvečati gospodarskemu kriminalu, ki je očitno v porastu v Sloveniji v zadnjih letih
(Pivovarna Laško, Istrabenz, Merkur, Vegrad, Ultra), ter drugim veljakom, ki si polnijo
žepe ter za seboj pustijo ogromne dolgove, slovenska policija pa v sodelovanju z državnim
tožilstvom poda zgolj zahtevo za zaslišanje ter vso zadevo pomete pod preprogo. Konec
koncev koliko odmevnih primerov državnega lobija pa je doseglo sodni epilog. Moral bi
veljati zakon o izrednih razmerah, ki dopušča drzne ukrepe tudi zoper vodilne osebe v
slovenskem gospodarstvu, politiki, kadar je očiten sum storitve kaznivega dejanja, ki bi
onemogočil zadovoljitev potreb javnega interesa. Konec koncev smo vsi enaki pred
zakonom, ne glede na položaj, ime in priimek.
Cilj mojega diplomskega dela je, da bi sebi ter drugim predstavil čim večjo zbirko
odgovorov na vprašanja, ki so me zanimala ter sem jih definiral v nadaljevanju. Slovensko
policijo želim predstaviti kot sodobno organizacijo, ki se poslužuje najsodobnejših
tehnologij, čedalje bolj izobraženega kadra, oborožitve, ter še vrsto drugih zanimivosti, s
katerimi se srečuje slovenska policija v razmerju do državljanov v partnerskem smislu.
Namen policije je da vzdržuje javni red in mir, ki je ključnega pomena, da je doseženo
stanje zaupanja, varnosti s strani državljanov. Policija mora in stremi k temu, da v čim
večji meri zajezi porast kaznivih dejanj, ki majejo kredibilnost neke vzorne države članice,
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kot je Republika Slovenija. Namen policije je, da se zavzema, da zajezi porast kršenja
predpisov s področja javnega reda in miru z represivnimi posegi, da zaščiti ustavne
pravice državljanov RS. Policijska enota je dolžna omogočiti neoviran potek javnega shoda
oziroma prireditve in skrbeti za varnost ljudi in premoženja ter vzdrževanje javnega reda
in miru. Zato mora sodelovati s sklicateljem shoda oziroma organizatorjem javne
prireditve ter s potrebnimi ukrepi poskrbeti, da ne pride do kršitev javnega reda, oziroma
če do kršitev pride, da javni red vzpostavi (Gorenak, 2009, str. 50).
V diplomskem delu preverjam hipotezo, da si tako slovenska policija prizadeva, da bi v
polni meri lahko odgovorila na vsa vprašanja, ki so kakorkoli povezana z našim pravnim
redom, in ki so osnova, da bi se lahko določeno dejanje sankcioniralo kot kaznivo dejanje.
Slovenska policija v neprestani komunikaciji z državljani v skupnosti uspešno realizira,
preprečuje poskuse storitve kaznivih dejanj, sam namen storitve kršitve predpisov in s
tem posledično skoraj v celoti brani temelje sodobne demokracije, ki ima naravo socialne
pravne države, kjer ima vsak posameznik po zakonu določene ustavne pravice in
dolžnosti, in kjer slovenska policija igra veliko vlogo za isti cilj v skupnost usmerjeno
policijsko delo.
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2 SMERNICE DELA POLICIJE
2.1 PARTNERSKO SODELOVANJE Z DRŽAVLJANI
Slovenska policija ima poleg cilja izoblikovano tudi vizijo, ki jo čedalje bolj tudi udejanja v
praksi. Z neprestano težnjo po komuniciranju z državljani, vlaganjem resursov v neko
dolgoročno komuniciranje ter integracijo partnerskih vezi si prizadeva, da izoblikuje
varnostni mehanizem, ki omogoča dostojanstveno življenje državljanov na območju RS in
predstavlja varnost kot temeljno dejavnost Republike Slovenije. Policija ne posega zgolj
po represivnih ukrepih za zagotavljanje varnosti, s preventivnim delovanjem in
sodelovanjem vseh si sodelovanja policije in skupnosti, ne moremo predstavljati, kot nekaj
kar je samoumevno. S stalnim dialogom, željami ter interesom po boljši varnostni
problematiki, moramo še nadalje stremeti k sodelovanju. Oba projekta reorganizacije
slovenske policije v sodobno, evropsko policijo, sta pomembno mesto namenila
preventivnemu sodelovanju z ljudmi. Policijska preventiva je postala ena izmed osnov
policijskega dela. Zakon o policiji je določil, da policija sodeluje z organi samoupravne
lokalne skupnosti na področjih, povezanih z varnostjo in tudi drugimi organi,
organizacijami in institucijami, ki spodbujajo varnostno samoorganiziranje prebivalcev ter
jim v okviru svojih pristojnosti in možnosti pomaga (Vitežnik, 2006, str. 14-21).
Del v skupnost usmerjenega dela so posvetovalna telesa. Od leta 1999, ko so bila
ustanovljena prva, do danes jih je bilo ustanovljenih 80. Organizirana so tako, da lahko
zagotavljajo interese in želje državljanov na najnižji teritorialni-politični organiziranosti, to
je lokalni skupnosti (občina, mestna četrt, krajevna skupnost). Največkrat je ustanovitelj
posvetovalnega telesa župan, vendar je policija v njem enakopravna partnerica in si
prizadeva za izboljšanje varnostnih razmer. Ukvarja se z vzroki in situacijami, ki imajo za
posledico nastanek kaznivih dejanj in drugih oblik kršenja predpisov, ki so za javnost
zavezujoči. Tukaj je potrebno omeniti, da je ključ do zajezitve kriminalitete medsebojno
obveščanje, komuniciranje državnega aparata z javnostjo. Dolgoročni cilj v skupnost
usmerjenega policijskega dela ni samo izboljšanje varnostnih razmer v neki lokalni
skupnosti in večji občutek varnosti državljanov, temveč pridobitev večjega zaupanja v
policijo v njenem okolju in visoka stopnja partnerskega sodelovanja med državljani in
policisti, njihovo medsebojno spoštovanje, saj lahko le skupaj zagotovijo visoko stopnjo
varnosti in s tem povezane kakovosti življenja. Z osamosvojitvijo, demokratizacijo in
družbenoekonomskimi spremembami je policija dobila drugačno vlogo. Na podlagi
precepa domačega znanja ter tehnik iz tujine, se je izoblikovala nova paradigma
partnerskega odnosa in ima pomembno vlogo pri njegovem delovanju, saj zbira in
zagotavlja podatke o varnostnih razmerah v lokalni skupnosti ter daje koristne nasvete za
reševanje varnostnih problemov (Koman, 2008, str. 89).
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Namen partnerskega sodelovanja s samoupravno lokalno skupnostjo je:
 ozaveščati državljane o varnostnih razmerah,
 pospešitev ideje varnega mesta za vse prebivalce,
 zajezitev porasta, ugotavljanje vzrokov, motivov, iskanje storilcev kaznivih dejanj,
vseh nezakonitih posegov v ustavno ureditev,
 sodelovanje z državljani,
 izboljšanje varnostne problematike,
 medsebojno komuniciranje.
Policija skuša biti čim bolj odprta, sprejema morebitne kritike na svoj račun in o njih
razpravlja s člani, a ob tem ohranja svojo neodvisnost, saj njeno delo temelji na zakonsko
določenih pristojnostih in ne sme dovoliti, da bi podlegla kakršnim koli pritiskom
posameznikov ali institucij. V posvetovalnem telesu so namreč tudi člani drugih institucij in
organizacij, kot so na primer šole, socialne službe, podjetja, zasebne varnostne službe,
društva in vplivni posamezniki. Člani so lahko stalni ali nestalni. Posvetovalna telesa
izvajajo različne dejavnosti in naloge s področja prometne varnosti, zagotavljanje javnega
reda in miru ter preprečevanje kriminala. Njihova naloga je, da obravnavajo in analizirajo
varnostne razmere v lokalni skupnosti, oblikujejo strategijo odpravljanja vzrokov za
kazniva dejanja, izvajajo projekte, pridobivajo finančna sredstva in strokovne sodelavce za
izvajanje projektov, ustanavljajo delovne skupine na ravni sosesk, mestnih četrti in
krajevnih skupnosti, izdajajo preventivno gradivo (zloženke, plakate, videokasete)
organizirajo okrogle mize, javne tribune ter seznanjajo javnost o delu posvetovalnih teles.
Čeprav so dejavnosti po posameznih območjih razlikujejo, še zlasti so opazne razlike med
mestom ter vaškim okoljem, imajo skupno značilnost, da se v večini primerov ukvarjajo z
drobnimi, a motečimi pojavi, ki vplivajo na občutek varnosti oziroma ogroženosti pri
ljudeh. Prioriteta pri izvrševanju nalog posvetovalnega telesa je, da za rešitev nastalih
problemov uvaja nujne ukrepe, ki posledično definirajo in pojasnijo nastali problem.
Temeljni cilj posvetovalnega telesa je, da vodi diskusijo o rešitvi neželjenega, motečega
stanja ter da uvaja prijeme za odpravo motečega stanja, problema. Finančna sredstva za
delovanje posvetovalnega telesa niso formalno določena, zato jih posamezna
posvetovalna telesa pridobivajo na različne načine, od črpanja sredstev iz državnega
proračuna, donacij do prispevkov podjetij, organizacij in posameznikov. Sredstva namreč
lahko nakazujejo na račun ustanovitelja posvetovalnega telesa. Dnevi odprtih vrat
policijskih postaj in enot, še zlasti specialnih policijskih enot, so vedno dobro obiskani, saj
vsak obiskovalec lahko najde med tistim, kar pripravijo in prikažejo policisti, zase kaj
zanimivega. Med najbolj navdušenimi so gotovo najmanjši in policistom po srečanjih
velikokrat pošljejo svoje vtise, ki jih strnejo v prave male likovne in literarne umetnine.
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2.2 POSLANSTVO POLICIJE
Slovenska policija, kot ena izmed nosilk nacionalne varnosti, zagotavlja visoko stopnjo
notranje varnosti vsem prebivalcem RS tako, da ščiti ustavno ureditev, demokratični
politični sistem, človekove pravice in temeljne svoboščine ter druge ustavnopravne
vrednote. Delovanje policije temelji na uveljavljanju in spoštovanju pravnega reda,
evropskih konvencij in priporočil, etičnosti in strokovnosti ob doslednem spoštovanju
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V sodobni komunikacijski družbi pa je za
kakovostno opravljeno policijsko delo vse bolj pomembna tako odprtost mišljenja kot
obvladovanje komunikacijskih veščin. Zakon je res moč policije, a vendar že od nekdaj že
velja izrek, da lepa beseda lepo mesto najde, in k temu policisti strmijo ter si prizadevajo,
da bi državljani v njih videli partnerja sigurnosti, ki je vreden zaupanja javnosti in je
nadvse pravičen. Kazalec ocenjevanja efektivnosti je podpora javnosti, ki je v zadnjih letih
dokaj velika (Balatič, 2002, str. 1423-1423).
Policija svoje cilje, programe in načine dela ob doslednem spoštovanju človekovih pravic
in svoboščin prilagaja varnostnim potrebam. Osnovno vodilo je opravljanje policijske
dejavnosti v skupnosti, pri čemer izhaja iz poslanstva, ki zapoveduje, da pomaga ljudem,
skrbi za njihovo varnost premoženja. Izvira iz temeljnih vrednot, ki se kažejo v zakonitem
in strokovnem delu, spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, poštenosti,
nepristranskosti, nediskriminatornosti in odgovornosti ter izhaja iz vizije, da z razvojem
kadrov, organizacije in stroke ter z vzpostavljanjem partnerskega odnosa s posamezniki in
skupnostmi zagotavlja varno življenje ljudi. Policijska dejavnost v skupnosti pa je samo
okvir, v katerem slovenska policija izvaja strateške cilje in usmeritve. Pri tem nadaljuje s
preoblikovanjem iz mehanizma prisile v servis skupnosti. Med drugim tak pristop k
izvajanju policijske dejavnosti pomeni organizacijsko delitev dela na področju
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kriminalitete, kjer se specializirane službe na
državni in regionalni ravni ukvarjajo s hujšimi oblikami kriminalitete, z lažjimi oblikami ter
z vprašanji varnosti in reda v skupnosti pa se ukvarjajo predvsem lokalno organizirane
policijske službe v partnerstvu s skupnostjo. Policijska dejavnost v skupnosti nalaga
decentraliziranost dela in vključevanje drugih služb in organizacij v izvajanje policijske
dejavnosti, zahteva nove pristope pri merjenju in ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti
dela ter višjo stopnjo znanja ter veščin, ki jih policisti potrebujejo za opravljanje svojega
dela (Jeraša, 2009, str. 57-63).
Pri izobraževanju in usposabljanju policija upošteva napotilo evropskega kodeksa
policijske etike k odprtosti do družbe, ki se kaže v tem, da se je poleg internega
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja policistov treba vključiti tudi v
izobraževalne oblike, ki jih izvajajo institucije zunaj policije. Policija transparentnost
svojega dela doseže tudi s spodbujanjem raziskovanja v policiji tako s strani policije same
kot tudi s strani zunanjih institucij, pri čemer imajo posebno vlogo univerze. Z
raziskovanjem in sodelovanjem z zunanjimi institucijami policija podrobneje opredeli
elemente policijske etike, kot to določajo načela uporabne etike, kar pomeni
konkretiziranje imperativov policijske stroke, vrednot policijskega dela in vrlin policistov
ter postavitev standardov strokovnega in etičnega ravnanja policistov. Slovenska policija
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ima torej več strateških ciljev in usmeritev, toda njen temeljni cilj je kratek in jedrnat, da
zagotovi notranjo varnost v Republiki Sloveniji ter prevzame svoj del odgovornosti za
globalno varnost. »Smo varnostni partnerji državljanom« je slogan, v katerem so zajeti
poslanstvo in cilji policije (Bele, 2002, str. 733-734).

2.3 ZGODOVINSKI RAZVOJ POLICIJE NA SLOVENSKEM
Zgodovinski razvoj je usmerjen v skupnost policijskega dela. Takoj na samem začetku je
potrebno izpostaviti besedo preventiva, ki se kaže v najožjem pomenu besede in je že od
nekdaj prisotna pri izvajanju policijskega dela.
Za začetek oblikovanja današnje policije v samostojni državi Sloveniji štejemo 8. junij
1849, ko je cesar Franc Jožef po vzorcu francoskih orožnikov potrdil ustanovitev nove
varnostne organizacije – orožništvo tudi v Avstro-Ogrski, kamor smo takrat spadali
Slovenci. Leto 1848 je s svojimi revolucionarnimi idejami in t.i. prebujanje narodov
pretreslo cesarstvo, zato je bilo ključnega pomena, da se poskrbi za varnost in red.
Cesarskemu imperiju je bila najbolj podrejena, vdana vojska, zato tudi ni šokantno, da so
vojaški polki prispevali potrebno število vojakov, ki so postali del orožniškega moštva, bolj
natančno je bilo ustanovljenih 16 orožniških polkov. Izjemoma so se moštvu pridružili
ugledni državljani, oboroženi financerji ali občinski stražniki. Orožništvo kot sprva vojaško
organizirana straža je imelo dve temeljni nalogi, in sicer so bili orožniki dolžni skrbeti za
notranjo varnost in pomagati državnim organom. Sčasoma so se vojaške prvine vse bolj
umikale t.i. policijskim in orožništvo se je vse bolj naslanjalo na mrežo krajevnih postaj.
Njegova organiziranost se je ujemala s tedanjo upravno porazdelitvijo cesarstva. Poleg
osrednjega se je oblikovalo še 14 orožniških poveljstev, ki so povezovala okrajna
orožniška poveljstva v okviru iste dežele. Na tedanjem slovenskem ozemlji so delovala
deželna poveljstva v Ljubljani, Celovcu, Trstu in Gradcu; dežela Kranjska pa je bila
razdeljena na 11 okrajnih glavarstev, v katerih je orožnikom poveljeval stražmojster, ki je
bil hkrati še vodja orožniške postaje v glavnem mestu okrajnega glavarstva. Tako kot
danes na policijskih postajah so tedaj orožniki svoje naloge opravljali na orožniških
postajah, in sicer jih je bilo 72. Hkrati z ustanavljanjem državnega orožništva so v občinah
zasnovali lastno službo za opravljanje nalog, ki jih je lokalnim skupnostim nalagal zakon o
občinah. Cesar Franc Jožef 1. je 10. julija podpisal odlok imenovan Temelji za organizacijo
policijskih oblasti, ki je predvideval ustanovitev policijskih oblasti v večjih mestih, če so to
zahtevali varnostni razlogi ali pa obseg varnostnih nalog, ki so zavezovali tudi druge
kraje. Policijska oblast je bila na prvi stopnji podrejena mestnemu glavarju, na deželni
ravni so bili odgovorni deželnemu predsedniku. Najvišji upravni in policijski šef je bil
notranji minister na Dunaju (Čelik, 2001, str. 11).
Po koncu prve svetovne vojne in razpadu Avstro-Ogrske je Slovenija v novo nastalo
Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev vstopila ne samo s svojo vojsko, temveč tudi s
svojimi orožniki. Po podatkih iz leta 1918 so policisti in orožniki sodelovali z generalom
Rudolfom Maistrom, ki so mu bili kot vojaškemu poveljniku celo podrejeni, in zagotovili,
da sta severna Štajerska in južna Koroška ostali v Sloveniji. Za Slovenijo pa je bila
izgubljena Primorska in del Notranjske, ki je po Rapalski pogodbi pripadla Italijanom.
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Slovenski orožniki so bili podrejeni deželnemu orožniškemu poveljstvu v slovenski
prestolnici. Vendar niso vsi obdržali službe, narodna vlada Srbov, Hrvatov, Slovencev v
Ljubljani je prevetrila tako orožniške kot policijske vrste in odpustila vse, ki niso bili
slovanskega izvora. Odpuščene Nemce, Italijane in Madžare so večinoma nadomestili
slovenski fantje, ki so prišli iz Trsta, Goričkega in Istre. (Čelik, 2001, str. 12).
Njihova zaobljuba se je glasila: Prisegam in se rodim pri bogu Vsemogočnemu in v svoji
časti, da hočem zvesto in z vso dušo, z vsem svojim srcem, z vso voljo služiti vladi
Narodnega sveta Slovencev, Hrvatov in Srbov kot ljudski in zakoniti oblasti. Prisegam sebi
in svojim dragim, svoji deci in svojim roditeljem, da hočem odredbe Narodnega sveta
Slovencev, Hrvatov in Srbov brezpogojno, povsod, v vsakem času izvrševati in da hočem
biti pokoren ukazu predpostavljenih zapovednikov in vsem narodnim postavam in
zakonom za napredek, edinstvo, moč in slavo naroda Slovencev, Hrvatov in Srbov. Tako
hočem in v to mi pomagaj bog! (Čelik, 2001, str. 13).
S centralizacijo kraljevine Jugoslavije in poenotenjem orožništva - med predeli
novonastale države so bile precejšnje razlike v delovanju in organizaciji najštevilnejše sile
javne varnosti. Zaradi tega so slovenski orožniki čedalje bolj postajali podrejeni Beogradu,
kjer sta zanje skrbeli kar dve ministrstvi: notranje ministrstvo in ministrstvo za vojsko in
mornarico. Prvo je odločalo o uporabi, strokovnem usposabljanju in opremljanju, drugo pa
je bilo pristojno za disciplino, osebna razmerja, vojaški pouk in oborožitev. Tudi v
kraljevini je bila osnovna organizacijska enota orožniška postaja, ki je bila lahko tudi
samo začasna, na primer v planinskih predelih ali turističnih krajih. Ponekod so poznali
samo stalne orožniške patrulje, pri čemer je šlo za nekaj mož, ki so prebivali v določeni
hiši, in patruljirali na predvidenem okolišu. Na sedežih okrajev so bili orožniški vodi. V
osmih mestih pa so bile orožniške čete in v Ljubljani orožniško polkovno poveljstvo.
Število enot se je ves čas obstoja kraljevine spreminjalo, menjali so se tudi sedeži
nekaterih enot. Beograd je številčnost moštva in enot določal glede na pomembne
okoliščine v kraljevini Jugoslaviji in zunaj nje, na primer glede na varnostne razmere,
proračun, bivanjske možnosti ipd. Poleg orožnikov je po razpadu Avstro Ogrske monarhije
nova oblast podedovala tudi stražnike. V Celju, Mariboru in na Ptuju so imeli prave
mestne stražnike.
V Ljubljani je bila ustanovljena državna policijska direkcija. Večji del moštva so
predstavljali sicer stražniki, po drugih slovenskih občinah pa so delovale t.i. javne straže.
Večino stražniškega moštva so predstavljali nekdanji javni redarji (kakor so tudi
poimenovali stražnike iz Primorske, Istre in Koroške). Iz njihovih vrst so prišli tudi
najpomembnejši varnostni šefi, ki so izdelali načrt o enotni ureditvi varnostne straže,
katerega je maja 1921 potrdil minister za notranje zadeve. Varnostna straža je bila
uniformirana, oborožena in po vojaškem vzoru organiziran enoten stražni zbor. Njene
temeljne naloge so bile pomoč pri vzdrževanju javnega reda in miru, skrb za javno
varnost in izvrševanje veljavnih zakonov. Osrednje poveljstvo oziroma po letu 1930
policijska uprava, ki je skrbela za državno policijsko stražo v Sloveniji, je bila v Ljubljani.
Oktobra 1930 je namreč kralj Aleksander izdal Zakon o državnih policijskih uslužbencih, s
katerim so se varnostne straže preimenovale v državne policijske straže in ki je enotno
uredil njihove naloge in organiziranost. Ljubljani je bilo podrejeno devet postaj policijske
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straže in policijska konjenica. Moštvo so tvorili stražniki in detektivi. V večjih mestih so bila
vzpostavljena predstojništva mestne policije, na primer v Celju in Mariboru. Nekatera
druga slovenska mesta so imela mestno policijo, vendar se je njihovo število spreminjalo,
saj je o tem odločal neposredno notranji minister v Beogradu. Ljubljanske stražnike je v
celoti financirala država, predstojništva v Celju in Mariboru je financirala le delno, vsa
druga mesta so morala svojo policijo vzdrževati sama (Čelik, 2001, str. 14).
Čedalje bolj je bila prisotna težnja po tem, da se znotraj policije začno oblikovati različni
odseki, oddelki, izpostave, ki jih danes imamo določena v policijski paradigmi kot policijska
uprava, postaja. S tem posledično so se tudi imena teh teles preimenovala in tako se je
izraz milica nehal uporabljati šele leta 1991, narečno se ga izreče še danes. Zlasti
uniformirani del milice je od nastanka dalje doživljal velike organizacijske spremembe. Od
leta 1946, ko so bile posledice druge svetovne vojne še vedno zelo prisotne, pa do leta
1998, je položaj policije določalo, dopolnjevalo, spreminjalo za to določenih devet
zakonov, ki so zadevali policijo. Zaradi tega je bilo vsekakor dosti težje uveljavljati
nekatere ukrepe, ki zaradi nestalnosti oziroma nekontinuitete organov policije na dolgi rok
ne bi obradili sadov. Obstajali so dvomi, v času prehitrih sprememb. Potrebno za čas po
drugi svetovni vojni, je bilo, da se delo policije vodi na podlagi preverjene prakse, zaradi
strašanskih izgub, ki jih je prizadejala druga svetovna vojna je, seveda bilo dosti težje
razpolagati s širokim kadrom, opremo, materiali, dokumentacijo, prostori, infrastrukturo
itd. Policijska postaja se je tudi po letu 1956 še vedno imenovala postaja ljudske milice.
Bila je osnovna policijska enota, praviloma organizirana v vsaki občini. Policijsko postajo je
ustanovil državni sekretar v soglasju z okrajnim ljudskim odborom. Do leta 1972 je bil
komandir policijske postaje za njeno delo odgovoren občinski skupščini in njenemu svetu,
ki je bil pristojen za notranje zadeve. Po letu 1972 se organizacija policijske postaje ni
spreminjala, sprememba je bila le v tem, da je bil komandir policijske postaje za svoje
delo odgovoren republiškemu sekretarju za notranje zadeve (Gorenak, 2009, str. 5).
Za obdobje po letu 1990 je značilna odsotnost zakonodaje, ki je urejala položaj in
delovanje policije. Vse do leta 1988 je veljal kar osemnajst let star Zakon o notranjih
zadevah (1980), ki pa v mnogih delih enostavno ni bil več uporaben, saj je drugo
nastajajoča zakonodaja preprosto kot novejša zakonodaja, razveljavila ali nadomestila
dele Zakona o notranjih zadevah (1980). Vse to je bila ena pomembnejših ovir za hitrejše
procese reorganizacije policije po letu 1990. Policija ima opredeljene cilje, ki so na nek
način aktualni še danes ter so določeni in pojasnjeni v dokumentu Makroorganizacija
organov za notranje zadeve, ki nadalje pojasnjujejo, katere so naloge in cilji slovenske
policije (Gorenak, 2009, str. 6).
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2.4 PRISTOJNOSTI
Policija je na novo začrtala svoje temeljne pristojnosti s sprejetjem zakona o policiji leta
1998, kjer so poleg pristojnosti policije kot celote bila določena tudi pravila medsebojnega
komuniciranja z zanjo zavezujočim organom Ministrstvom za notranje zadeve. Z novo
sprejetim zakonom, Zakon o policiji (Ur. L. RS. št 49/1989, 66/1998, 43/2001, 93/2001,
56/2002, 26/2003, 48/2003, 79/2003, 43/2004, 50/2004, 54/2004, 53/2005, 70/2005,
78/2005, 3/2006, 36/2006, 78/2006, 14/2007, 42/2009, 47/2009, 22/2010, 26/2011,
58/2011), je policija dobila polna pooblastila pri izvrševanju svojih nalog v relaciji in
odvisnosti od ministrstva, kot nadzornim organom policije. Postala je nevtralni organ, ki
mora biti pri sprejemanju odločitev vedno nepristranski ter korekten. Zaradi novo
določene vloge policije so postala njena pooblastila, in uvajanje ukrepov bolj ohlapna
pojma, kot pred sprejetjem tega zakona. To je veljalo predvsem na dveh temeljnih
karikaturah s področja financ ter področja zaposlovanja. Policija bi lahko rekli, do neke
mere sama črpa in razpolaga z lastnimi resursi, vodi svojo finančno poslovanje a vendar je
odvisna od državnega proračuna Republike Slovenije. Iz tega je razvidno, da policija kot
organ v sestavi ministrstva, ni in ne more biti čisto samostojna in neodvisna v relaciji do
MNZ in zanjo veljavnega proračuna. Ima neke aspekte nevtralnega organa, strokovno
podkovanega, ljudem partnersko naravnanega organa. Policisti pa pri opravljanju nalog
opravljajo svoje delo s smernicami kodeksa policijske etike.
Policijsko samostojnost opredeljujejo tudi ustava RS, procesno-kazenska zakonodaja,
zakon o tujcih, zakon o nadzoru državne meje, zakon o prekrških, zakon o prekrških zoper
javni red in še mnogi drugi predpisi. Da je bila dosežena takšna preobrazba je k temu
botroval cilj, da bi slovenska policija postala enakovreden partner podobnim institucijam,
organom v državah članicah EU, po modernizaciji in ostalih evropskih merilih. Da je
sposobna zagotoviti visoko stopnjo varnosti ter ima učinkovite odgovore na izzive, ki jih
sodobno življenje prinaša. Policija je organ v sestavi Ministrstva, je samostojen organ, a
kljub temu je v okviru izvajanja svojih nalog kot organ v sestavi dolžna redno komunicirati
z zato pristojnim ministrstvom za notranje zadeve, ki nadalje regulira delo policije v celoti
v sodelovanju z drugimi telesi v policijski strukturi. Delo policije v prvi meri je dolžno
predstavljati vzgled korektnega, strankam prijaznega, strokovno podkovanega in nadvse
človeku spoštljivega dela (Kolenc, 2002, str. 44-46).
Usmerjanje in nadziranje izvajanja nalog pa je domena Ministrstva za notranje zadeve.
Kot organ v sestavi MNZ je policija tisti akter, ki ljudem zagotavlja varnost ter se zavzema,
da se njihove pravice in dolžnosti izpolnjujejo v skladu z ustavo. Policija pomaga ljudem,
ko potrebujejo pomoč, stremi k temu, da človekovo zdravje in premoženje ni ogroženo. A
vendar v današnjih časih in pri vseh oblikah človeške iznajdljivosti, je zelo težko doseči, da
bi bilo doseženo neko enakovredno razmerje med policijo in javnostjo, kjer posameznikom
vse pravice, ki jih lahko koristijo zagotavlja Ustava RS in drugi podzakonski predpisi ter
mednarodne določbe. Ker je dolžnost policije v skupnost usmerjena dolžnost je policija
zavezana, da mora pomagati posamezniku, ki je v težavah tudi v najbolj spornih
situacijah, kjer je lahko prav tako ogroženo življenje policistov. Policist se z dnem, ko
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zapriseže zaveže, da bo pri svojem delu marljiv, pošten, vesten, korekten, nepodkupljiv,
nepristranski, pravičen, razsoden ter seveda tudi pogumen. Policija z nabori, javnimi
objavami skuša pritegniti pozornost morebitnih bodočih policistov, kjer bi se lahko
množica njihovega izbora, kasneje na delovnem mestu še vidneje povečala, zato je nujno
potrebno, da se kader policijske paradigme redno menja oziroma izpopolnjuje, izobražuje.
Ključno za policijo je, da je nepristranska pri opravljanju svojih z zakonom določenih
nalog. Vsi ti prijemi in kakršnokoli sankcioniranje, ki imajo značaj vdora v posameznikove
pravice so določeni kot; neustavni, nezakoniti, zato morajo biti vsi posegi v človekove
pravice v skladu z ustavno ureditvijo Republike Slovenije ter ravno tako v skladu z
zahtevami, ki jih ima demokratična družba ter socialno pravna država (Koman, 2008, str.
72-73).
2.4.1 NALOGE POLICIJE
V skladu z zakonom policija opravlja naslednje naloge: preprečevanje, odkrivanje in
preiskovanje prekrškov in kaznivih dejanj, drugih pogrešanih ter iskanih oseb ter
sodelovanje in izročanje z zato pristojnimi organi in zbiranje dokazov ter raziskovalnih
okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj
in prekrškov. Policija deluje tako na lokalni kot državni ravni ter vrši svoja pooblastila na
celotnem območju Republike Slovenije. Te naloge so jasno definirane ter določene v
poglavjih Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 43/01, 93/01, 79/03, 50/04). Osnovne naloge
policije so zagotavljanje izvajanja določenih nalog na področju urejanja in nadzora
prometa, opravljanje določenih nalog s področja varovanja oseb in objektov, prostorov,
odkrivanje in preiskovanje določenih kaznivih dejanj; odkrivanje in prijemanje storilcev
takih dejanj in njihovo izročanje pristojnim organom, naloge s področja javnega reda in
miru, varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole, opravljanje nalog določenih
v predpisih o tujcih. Vse naloge so jasno razložene v Zakonu o policiji (Zpol) in ostalih
predpisih (KZ-1, ZP-1). Z veliko mero povezovanja med policijskimi telesi in državljani so
naloge policije realizirane bolj uspešno (Filipič, 2002, str. 46-46).

2.5 PRAVNE PODLAGE ZA OPRAVLJANJE IN DELOVANJE NALOG
Policija mora že sama po sebi delovati
v skladu z
Ustavo RS. Ustava kot
najpomembnejši, najsplošnejši pravni akt, še dodatno vpliva na policijo kot organ v
sestavi Ministrstva, da dosledno upošteva, spoštuje temeljne človekove pravice in
svoboščine, ki so definirane v prvem poglavju normativnega dela Ustave. Sistemski zakon
je zakon, ki ureja področje delovanja policije in se povezuje z Zakonom o policiji, ki
nadalje določa, katere so glavne naloge policije. Najpomembnejše določbe novega Zakona
o policiji so definirane v okviru policijskih pooblastil, kjer je jasno razvidno, da kadar je
ogrožen javni red in mir lahko policisti posameznika, ki je grožnja za pravni red s silo
pravilno usmerijo k spoštovanju ustrezne zakonodaje, oziroma zoper njega nastopijo z
uporabo ustreznih ukrepov.
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 Policijska pooblastila so v večini definirana v določbah Zakona o policiji (Ur. l. RS,
št. 49/1998, 3/2006, 79/2006).
 Pravilnik o nošenju policijske uniforme (Ur. l. RS, št. 86/2002). Ustava Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/1991-1, 60/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006).
 Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja izpita za izvajanje policijskih pooblastil).
Pravilnik o usmerjanju in nadzoru policije ( Ur. l. RS, št. 97/2004).
 Pravilnik o službeni izkaznici policistov (Ur. l. RS, št. 111/2005). Pravilnik o
policijskih pooblastilih (Ur. L. RS, št. 6/2001).
 Pravilnik o posesti in nošenju službenega orožja in streliva v policiji (Ur. l. RS, št.
55/1999).
 Pravilnik o varovanju podatkov policije (Ur. l. RS, št. 79/1999).
 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) (Ur. l. RS, št. 63/1994, 72/1998, 6/1999,
66/2000, 43/2004, 101/2005).
 Kazenski zakonik (KZ) (Ur. l. RS, št. 63/2167/94, 70-1/94-popr., 23/1035/99-KZ-A,
40-1662/2004-KZ-B).
 Uredba o organih v sestavi ministrstev (Ur. l. RS, št. 58/2003, 82/2005, 17/2006,
76/2006).
 Zakon o državni upravi (Ur. l. RS, št. 52/2002, 93/2005). Uredba o vozilih, plovilih,
oborožitvi in posebni opremi policije (Ur. l. RS, št. 45/2006).
 Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije (Ur. l. RS, št. 48/2006).
Uredba o nošenje uniforme ter uredba o položajnih oznakah predpisujeta, kakšni so
pogoji, da posamezna uniforma daje vtis državne uniforme. Policijska uniforma je zimska,
poletna, delovna, slovesna uniforma ter uniforma specialne enote. Za opravljanje
posameznih nalog pa policija razpolaga s posebnimi vrstami uniform; maskirna, planinska,
smučarska, motoristična, pomorska, letalska, konjeniška in kolesarska. Ti dve uredbi
dopolnjujeta druga drugo.
Policija torej pri opravljanju svojih nalog temelji k upoštevanju zgoraj navedenih za njo
obvezujočih, zavezujočih pravnih predpisov. Vsak policist, ki je obenem predstavnik
države ter ožji predstavnik policije kot organa, je moralno zavezan, da pri izvrševanju
svojih zakonsko določenih nalog, ne bo zanemaril zanj zavezujočih predpisov. Zakon o
policiji, kot temeljni zakon ureja področje za širši krog državnih oz. javnih uslužbencev,
kamor spadajo policisti in drugi kadri, ki so zaposleni v policiji in določajo, katere so
dnevne obveznosti, ostale pogoje ter pogoje glede zaposlitve in plač. Zakon o policiji prav
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tako določa, kateri so pogoji, da lahko posameznik sklene delovno razmerje v policiji na
podlagi sistematizacije delovnih mest s strani Ministrstva (Perenič, 2005, str. 7-9).
Notranje delovanje se v policiji ureja z internimi predpisi, kot so Odredba o delih, ki jih
policist ne sme opravljati (Ur. l. RS, št. 79/00). Odredba o določitvi programa
usposabljanja za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij (Ur. l. RS, št. 16/02).
Pravila za izvajanje nadzora v policiji. Navodilo o sprejemanju prijave javnega shoda
oziroma javne prireditve v elektronski obliki. Pravilnik o izobraževalnem programu za
odrasle za pridobitev srednje strokovne izobrazbe policist (Ur. l. RS, št. 74/04). Pravilnik o
nošenju policijske uniforme in orožja (Ur. l. RS, št. 106/06). Naštetih je le nekaj
pravilnikov in internih aktov, ki se uporabljajo, vendar zraven teh pravilnikov in odredb
obstaja še vrsta navodil za delovanje, ki se uporabljajo interno.

2.6 KODEKS POLICIJSKE ETIKE
Kodeks policijske etike temelji na splošnih določbah ter na temeljnih načelih, opredeljuje
medsebojno povezanost, razmerja med ljudmi in policijo. Analizira vzajemno sodelovanje
drugih državno upravnih institucij ter nevladnih organizacij. V prvi fazi prikazuje vrednote,
moralna načela policije ter izboljšanje kodeksa ravnanja javnih uslužbencev. Kodeks
oziroma bi mu lahko tudi rekli zapovednik, stremi k temu, da neprestano opominja, da
policisti spoštujejo pri realizaciji svojih nalog za njih veljavne akte, predpise, ki jih morajo
izvajati korektno ter naravnano v partnerskem pogledu proti državljanu. Sam kodeks
sestoji iz 14 členov, ki nadalje vsak definira vlogo in pristojnosti, moralna načela policistov
pri opravljanju njihovih nalog. Na koncu kodeksa je tudi priloga, kjer je predstavljen
seznam vrednost in vrlin, ki so predpogoj, da je poslanstvo slovenske policije jasno in
odprto tako javnosti kot zaposlenim na policiji. Ko povzamemo pojem kodeksa policijske
etike je treba jasno razložiti, da kodeks ne sestoji samo iz samostojnih načel, temveč ga
zavezujejo prav tako načela etike. Vsaka pooblaščena oseba mora, kadar vrši naloge v
okviru policijskih pristojnosti, upoštevati pravila etike in prav tako upoštevati normativne
predpostavke, ki to uradno osebo tudi zavezujejo (Žaberl, 2006, str. 37-38).
Čeprav so določbe opredeljene z zakonom, so več ali manj jasne, pa neko tezo
profesionalizma, stalnosti, kontinuitete, predstavljajo etična načela, ki v celoti zavezujejo
kodeks policijske etike. Kodeks policijske etike sestoji iz temeljnih načel, ki jih bom v
nadaljevanju predstavil. Načela so si različna, a vendar je vsem nekaj skupno, in sicer si
vsa prizadevajo v prvi fazi, da so spoštovane človekove temeljne pravice in svoboščine.
Temeljni cilj vsakega policista je in mora biti, da kadar se vodi postopek, stremi k temu,
da se vsem, ki so vključeni v fazo postopka, zagotovi, enake pravice in temeljne
svoboščine, in sicer ne ozirajoč se na poreklo, narodnost, barvo kože, jezik, ki ga
posameznik govori, versko prepričanje, izobrazbo, sorodstvo, prijateljevanje itd. Kadar koli
policist opravlja svoje naloge si mora prizadevati, da skrbi za svoj ugled, ter skrbi, da
ostane sloves policijskega aparata neomajen. Policisti pri opravljanju svojega dela ne
smejo popustiti osebnim prepričanjem pa četudi se znajdejo še v kako neprijetni situaciji
za njih. Vedno morajo biti, korektni, vestni, imeti morajo željo pomagati, izkazovati
13

občutek pravičneža, biti strokovni, ter vsekakor kulturni. Policist pri opravljanju svojih
nalog ne sme sprejemati kakršnihkoli materialnih dobrin, ki bi jim jih izročile morebitne
stranke v postopku, in temu posledično bile neenako obravnavane kot druge v postopku,
kjer je delo policista potekalo v skladu z zanj zavezujočimi predpisi. Policist mora biti
neomajen, pošten in ne sme sprejemati raznorazne oblike podkupovanja. Da je lahko
policist kot predstavnik policije pri svojem delu odločen, profesionalen je potrebno, da se
policist nenehno izpopolnjuje, izobražuje, usposablja, ter si širi svoj spekter znanja,
veščin, tehnik, ki mu bodo pomagala pri opravljanju njegovih nalog ter posledično
pripomogla k boljšim rezultatom s področja kršenja raznoraznih predpisov. Nikoli ne smejo
zgolj zaradi slučaja ali zaradi malomarnosti razkriti posameznih podatkov, s katerimi so
prišli v stik, ko so vršili policijska pooblastila z namenom zaključiti postopek pri opravljanju
svojega dela. Policisti morajo vedno biti pozorni, dosledni, ravnati v skladu z moralnimi
dolžnostmi, ki jih imajo do policije kot organa v sestavi ministrstva (Perenič, 2005, str. 5556).
Kot izhodišče preventivnega sodelovanja, medsebojne komunikacije ter integritete
skupnosti in policije v eno celoto morajo biti odnosi med predstavniki zakona ter družbo,
kolegialni, odprti, prijazni, strpni, spoštljivi, če se le da odnose opredeliti brez cinizma ali
kritik. Policist bodisi uniformiran ali policist v osebnih oblačilih je dolžan sprejemati ter
upoštevati vse prvine kodeksa policijske etike.
Etični kodeks sprejme in spreminja reprezentativni sindikat policistov s soglasjem
generalnega direktorja policije. Spremembe določil lahko predlagata reprezentativni
sindikat in generalni direktor policije. Kodeks policijske etike temelji tudi na končnih
določbah, ki so zajete kot priloga kodeksa, ter razložene v 12. členu Kodeksa policijske
etike in ki določajo, da se policijski kodeks upošteva v vseh varnostnih razmerah. Določila
kodeksa so zajeta v programih izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja v policiji.
Kodeks policijske etike začne veljati z dnem razglasitve (Jeraša, 2009, str. 19-21).
Etika je prisostvovala pri realizacije kakršnegakoli izvrševanja nalog že od nekdaj. Že v
zgodovini antike so se izoblikovala prva pravila s področja filozofije. Odločitve so bile
sprejete po nekih moralnih prepričanjih, ki so bila v prvi fazi pravična. Etika ni izum
dvajsetega stoletja. Policisti pri opravljanju svojih nalog posegajo tudi v človekove pravice
in temeljne svoboščine, ki izhajajo iz ideje človekovega dostojanstva, zato morajo
spoštovati čisto vsakega posameznika z njegovimi pravicami. Policisti pri opravljanju
svojega dela in izvrševanju svojih nalog morajo spoštovati etična načela, ter vse
zavezujoče predpise, ki so v veljavi. Odgovornost in skrb za delovanje, ki je v skladu z
zakonom, pa je določena za vsakega individualista, ki se sam odloči ali bo spoštoval in
živel v skladu z etičnimi načeli ali ne. Pogosto zamenjujemo pojma morala in etika. Čeprav
med njima ni nekih posebnih razlik, ju je vendarle potrebno pojasniti. Iz samega stališča
razlikovanja ni dejansko neke velike tendence, a vendar je vseeno potrebno pojasniti, kaj
je morala in, kaj etika. Izraz etika (ethos) izvira iz grškega jezika in pomeni navadno ali
stalno bivališče, delo, navado, značaj in običaj. Latinska beseda mos, v množini mores, je
prevod ethos-a. Mores pomeni značaj, ravnanje, življenje in narava. Slovenski jezik temu
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pomenu približuje izraz narava (iz narav), ki pomeni človekov značaj, ki usmerja njegovo
delovanje (Žaberl, 2006, str. 44).
Potrebno je ločiti med etičnimi načeli, kodeksom ter policijsko etiko. Policijska etika je
združenje temeljnih načel etike, ki je osredotočena na policijsko delovanje na širšem
področju. Ni ga posameznika, ki si ne bi želel, da v današnji sferi pa naj je urejena
postopkovno ali vsebinsko, ne bi bil odvisen od etike policijskega dela, ki je državljanu
potrebna in ključna. Kljub temu, da policija kot državni aparat, ki je dolžan biti v brezhibni
relaciji z MNZ, bi lahko rekli, da je tudi represivni organ; kadar odkriva storilce kaznivih
dejanj, ko ukrepa ob ogrožanju javnega reda in miru, preiskuje, izvaja akcije, sodeluje z
nedržavljani, nadzoruje, stremi k ugotovitvam. Tedaj je vse bolj v ospredju izražena
potreba po partnerskem sodelovanju v skupnost usmerjeno policijsko delo (t.i. community
policing).
Policija kadar ukrepa proti nastalemu nedovoljenemu, zato tudi neetičnem dejanju, mora
ukrepati etično, pa čeprav proti storilcu hudega kaznivega dejanja, saj je tudi on človek s
svojim dostojanstvom, integriteto. Predvsem mora policist, ki vodi postopek, bodisi na
kraju kaznivega dejanja, ali kasneje v prostorih policije v prvi meri biti predvsem
nepristranski ter ozirajoč se na pravilnik kodeks. Policist je uradna oseba, ki zastopa ter
deluje v imenu države kot terotirialne organizacije, in ki si mora sam prizadevati, da se
izogne neustavnim, nezakonitim posegom v pravice državljanov ter jim zagotoviti varnost
pred kakršnimikoli posegi drugih oseb. Zahtevnost vsakodnevnih okoliščin, ki zadevajo
državljana, ter medsebojna neusklajenost v družbi prisostvujeta »pomanjkljivost«
zakonskih norm, kar pa ne pomeni, da je govora o pravni praznini, saj tudi drugi državni
organi predvsem organi sodne veje oblasti-sodišča dopolnjujejo ustavo in zakone s svojimi
odločbami, mnenji, interpretacijami določb. Zato pri izvrševanju svojih nalog policija ne
upošteva le zakonske ustavne določbe, temveč tudi etična načela. Pri razreševanju
moralnih problemov, predvsem pa etičnih (ne vemo, kaj je prav in kaj ne) in moralnih
dilemah nam sklicevanje na zakone in predpise ne pomaga in ne ponuja rešitev za
odločitev. Vsekakor predstavlja tudi policijsko delo, zahteven korekten odnos in
vrednotenje človeka kot moralnega bitja s svojevrstnimi, potrebami, pravicami (Pagon,
2002, str. 67).
Kadar so prisotne kršitve kodeksa policijske etike bodisi zaradi namerno storjenega
dejanja ali zgolj iz malomarnosti, je častno razsodišče tisto, ki odloči o zadevi, ugotovitvah
ter ukrepih v posameznem primeru kršitve kodeksa policijske etike. Častno razsodišče je
bilo določeno, ustanovljeno v okviru Republike Slovenije, torej na državni ravni. Državljan
je tisti, ki predlaga, da se začne postopek pod okriljem častnega razsodišča. Postopek
pred častnim sodiščem se začne na pobudo državljana, predstojnika policijske enote,
policijskega sindikata, prizadetega policista ali častnega razsodišča. Častno razsodišče
šteje sedem članov, ki uživajo ugled v policiji in v javnosti, od katerih trije niso delavci
policije. O svojem delu sprejme častno razsodišče poslovnik. Častno razsodišče odloča na
javnih sejah in sprejema moralna stališča, ki se objavijo v policijskem glasilu in po potrebi
v drugih javnih glasilih (Pagon, 2002, str. 74).
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Pri kodeksu policijske etike so pomembna vsa načela, ki se morajo upoštevati v vseh
varnostnih razmerah. Načela kodeksa so del vzgojno-izobraževalnega dela policijskih šol
(19. člen).
Novo sprejeti policist ob sprejemu v delovno razmerje podpiše izjavo, da sprejema
vsebino policijskega kodeksa, ter da se bo ravnal po vseh zanj predpisanih načelih in
predpisih. Kodeks policijske etike začne veljati z dnem razglasitve (Žaberl, 2006, str. 46).
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3 PREKRŠKOVNI IN KAZENSKI SISTEM V SLOVENIJI

3.1 ZAKON O PREKRŠKIH
Zakon o prekrških, ZP-1, (Ur. l. RS, št. 7/2003), ki je v sedanjosti uporabljen in se ga
upošteva kot zakon, na podlagi katerega se sprejema posamezne sankcije za kršitev
predpisov je v veljavi od leta 2003, uradno pa se uporablja od 1. januarja leta 2005.
Novi zakon se je uvedel na zahtevo Ministrstva za pravosodje kot predlagatelja. Menili
so, da je novi zakon potreben zaradi tega, da bi dosegli skladnost prava o prekrških z
našo ustavno, zakonsko ureditvijo, z vsemi drugimi veljavnimi predpisi, mednarodnimi akti
s področja prekrškov ter obveznosti naše države do mednarodne skupnosti. ZP-1 naj bi v
praksi predstavljal bolj logično povezovanje prekrškov v sistem kaznovalnega prava, in v
celoti definiral, strukturo, področje prekrškov v Republiki Sloveniji. ZP-1 obsega tudi
področje spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, zato je potrebno opredeliti
ustrezne materialne in procesne garancije za varstvo človekovih pravic znotraj teh
institutov. Glede na to, da je pravo o prekrških del kaznovalnega prava, je tudi novo
sprejeta kazenska zakonodaja, to je Zakon o kazenskem postopku in Kazenski zakonik
zahtevala uskladitve materialnih in procesnih institutov prava o prekrških s to zakonodajo.
Novi zakon o prekrških je drugače imenovan tudi sistemski zakon, zato je zanj specifično
določeno, da so z njegovim sprejetjem sprejeti tudi splošni pogoji za predpisovanje
prekrškov in sankcij zanje, splošni pogoji za odgovornost za prekrške, postopek za
prekrške ter organi in sodišča za odločanje o prekrških. Predpisi, s katerimi se v RS
določajo prekrški, se lahko uporabljajo le v skladu s tem zakonom. ZP-1 prinaša bistvene
spremembe na področju prekrškov tako v vsebinskem smislu kot tudi v organizaciji
organov, ki bodo vodili postopke o prekrških. Heterogenost prekrškov glede na njihovo
družbeno nevarnost ter ob upoštevanju načela učinkovitosti narekuje delitev postopka o
prekršku na hitri postopek in redni sodni postopek.
Novi zakon o prekrških je dal procesu odločanja, čisto neko novo poglavje, kajti od
veljave novega zakona velja, da sprejemanje odločitev ni več le domena sodnikov za
prekrške, ampak je temu posledično nastal nov organ, ki se imenuje prekrškovni organ, ki
ima cilj, da ponuja hitrejše, cenejše vodenje postopkov. Ti postopki na koncu rešijo
zadevo, za katero ne velja, da mora temeljiti na nekih za njo obvezujočih pogojih,
standardih, ki stremijo k določanju prekrškov in sankcij. Prekrškovni organi, ki so poleg
policije še inšpekcije, carina, davčna uprava, na lokalni ravni npr: redarstvo, ter sodišča
kamor spadajo okrajna sodišča kot sodišča za prekrške prve stopnje ter višja sodišča kot
sodišča za prekrške druge stopnje. Prekrškovni organi in sodišča
morajo zaradi
zagotavljanja pravnih posledic odločb o prekršku za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za
prekrške (evidenca predkaznovalnosti) in za izdajanje potrdil o podatkih iz evidence, voditi
evidenco o pravnomočnih odločbah o prekršku, ki morajo vsebovati vse podatke, ki jih
določa Pravilnik o oblikah in vsebinah posameznih zbirk podatkov pri prekrškovnih
organih, ki je pričel veljati 1. 1. 2005. Zakon o prekrških se je dosti dopolnjeval in
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neprestano spreminjal, kar je imelo za posledico, da so nekateri strokovnjaki
prekrškovnega prava navajali, da so bili popravki prehitro realizirani in ne načrtovani, kot
bi morali biti. Kot dokaz je navedeno veliko število vloženih pobud, ki so bila podana na
sodišče. Kljub dopolnitvam so določeni zakonski predpisi še vedno v fazi ne jasnosti in s
tem posledično pomanjkanje razumevanja v praksi prekrškovnega prava, kar vse v veliki
meri pripomore k težji uporabi KZ-1, ZUP-a ter Zakona o kazenskem postopku.
Ob storitvi prekrška je predvidena sankcija zoper osebe, ki so storile prekršek. Sankcija je
lahko izražena tudi v obliki opozorila. Sankcije za prekršek so: globa, opomin, kazenske
točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja, prepoved
vožnje motornega vozila, izgon tujca iz države, odvzem predmetov, vzgojni ukrepi (ZP-1,
4. člen).
ZP-1 je sestavljen iz petih delov. V prvem delu je govora o temeljnih določbah, drugi del
se nanaša na splošne določbe. Treba je poudariti, da je drugi del, ki se nanaša na splošne
določbe tudi najobsežnejši. Tretji del se nanaša na odločbe in evidence, četrti pa na
pristojnost in organizacijo sodišč za prekrške. V petem in zadnjem pa so predhodne in
končne določbe (Filipič, 2002, str. 116).

3.2 OSNOVNO O PREKRŠKU
3.2.1 DEFINICIJA PREKRŠKA
Prekršek je stanje, kjer je bil kršen nek predpis, akt, zakon, ki bi mogel biti spoštovan in
kar ima za posledico, da zoper kršitev tega ustavno določenega predpisa sledi sankcija za
prekršek. V razmerju do starega zakona o prekrških velja tudi za novega neka nova
definicija kaj prekršek je. Za prejšnji veljavni zakon je veljalo, da je kršitev predpisa dobila
dejansko status prekrška tedaj, kadar je prišlo do kršenja predpisov javnega reda in miru,
kar je imelo za posledico določeno kazen. Ker so obstajala določena nerešena vprašanja
ter vidne nedokončane diskusije pri posameznih kršitvah predpisov, je bila nova različica
zakona čedalje bolj nujna (Čas in Orel, 2008, str. 8-9).
Nepovezanost, različna mnenja ter neodobravanje so pripeljali do tega, da so pisci Zakona
o prekršku bili moralno dolžni, da so kršenje javnega reda in miru ponovno definirali,
brisali, spremenili posamezne člene ter stremeli k temu, da se uveljavi definicija, ki je
predstavljena na začetku tega odstavka, in, ki jasno kaže, da na to katere kršitev
predpisov se opredeli oziroma razčiščuje, kaj sploh je to prekršek. Prekrškovnemu organu
ni potrebno eksplicitno pojasnjevati, kakšni so njegovi motivi in stališča, da posameznega
primera ne bo vzel pod drobnogled, temveč je prekrškovni organ dolžan pojasniti svoje
ugotovitve in ukrepe, ki jih navede in predloži v spisu. Ugotovitve, ukrepe pa mora
posredovati v pisni obliki predlagatelju in sicer v roku 30 dni od vročitve odločbe, v
primeru kadar sam prekršek ni bil določen pri opravljanju nalog v skladu z Ustavo RS. Kot
sam pojem prekršek je potrebno izpostaviti, da prekršek sam vsebuje sestavine, ki imajo
značaj kaznivega dejanja. Potrebno je poudariti, da prekršek in kaznivo dejanje ni ena
stvar. Prekrške ureja Zakon o prekrških (ZP-1), medtem ko kazniva dejanja ureja kazenski
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zakonik (KZ-1) s svojimi določbami. Prekršek kot tak je določen, če to predpisuje zakon,
zakon o prekrških, posamezni drugi predpisi, bodisi uredba Vlade Republike Slovenije,
pravilnik ministrstva, odlok samoupravne lokalne skupnosti sprejet na sejah občinskega
sveta, kršenje drugih predpisov, ki so v skladu z ustavno ureditvijo RS. Občina je tista, ki
izdaja odloke, medtem ko vlada izdaja Uredbe. Kot je bilo zgoraj omenjeno veljajo
podobnosti in razlike med prekrškom in kaznivim dejanjem. Če bi hoteli zadevo
poenostaviti, je že iz samega izraza besede očitno, da so zoper storilce kaznivih dejanj
sankcije dosti strožje kot za storilce prekrškov. Vsako od teh področij je pod okriljem
ustreznega zakona (ZP-1, KZ-1). Zakoni in uredbe Vlade Republike Slovenije veljajo na
območju Republike Slovenije, uporabijo se tudi proti tistim storilcem, ki prekršek storijo na
ladji, ki je vpisana v pristanišču na območju Republike Slovenije, ali letalu, ki ima matično
letališče v Republiki Sloveniji, tudi če se ladja ali letalo nahajata izven območja Republike
Slovenije. Odloki veljajo le na območju samoupravne lokalne skupnosti, ki jih je izdala
(Fišer, 2009, str. 9).

3.3 HITRI PREKRŠKOVNI POSTOPEK - SPLOŠNO
Leta 2002 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o prekrških, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 7/03 in se je začel uporabljati 1. 1. 2005. Sam zakon je prinesel
kar nekaj novosti, med katerimi so prekrškovni organi, hitri postopek o odločanju o
prekršku, smiselna uporaba določb Kazenskega zakonika in Zakona o upravnem postopku
in druge novosti. Zakon o prekrških je bil do leta 2009 petkrat dopolnjen, s čimer je
zakonodajalec poskušal popraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale s sodno prakso in z
opozarjanjem strokovnjakov v diskusijah o zakonu o prekrških, ZP-1 (Čas in Orel, 2008,
str. 11-14).
Postopek o prekršku se začne po uradni dolžnosti, ko opravi prekrškovni organ v okviru
svoje pristojnosti v ta namen kakršno koli dejanje, ali z vložitvijo pisnega predloga
oškodovanca, državnega tožilca ali državnega organa, nosilca javnih pooblastil ali
samoupravne lokalne skupnosti (ZP-1, 50 člen). »Sam postopek o prekršku ima dve fazi:
predhodni postopek – dejanje prekrškovnega organa pred seznanitvijo kršitelja o
storjenem prekršku, ki velja za prvo dejanje po trenutku, ko se pojavi sum prekrška in
formalni prekrškovni postopek – začne se z osredotočenjem prekrškovnega suma zoper
določeno osebo, ki postane predmet »preiskovanja in dokazovanja«. To prekrškovni organ
naznani s pozivom na izjavo najkasneje pred izdajo odločbe o prekršku ali s seznanitvijo s
prekrškom in dokazi ob izdaji plačilnega naloga, kar lahko stori ustno ali v pisni obliki.«
(Čas in Orel, 2009, str. 241). Zakon ne uveljavlja zgolj obstojnega načela. Postopek se
predvsem lahko začne tudi po uradni dolžnosti, ex offo (oficialno načelo). Relevantna so
dejanja, ki jih prekrškovni organ opravi v smislu pregona za prekršek v okviru svoje
pristojnosti. Postopek o prekršku pa se začne tudi z vložitvijo pisnega predloga
predlagatelja (Bele et al., 2005, str. 191).
Predlog predlagatelja mora biti v vsakem primeru pisen. V predlogu morajo biti osnovni
podatki o kršitelju, osebno ime, enotna matična številka občana, v kolikor pa je kršitelj
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tujec, se navedejo rojstni podatki osebe. V nadaljevanju se za osebo navede državljanstvo
in stalno oziroma začasno prebivališče. V kolikor je kršitelj odgovorna oseba, se poleg
zgoraj navedenih podatkov vpiše tudi zaposlitev. Ko je v postopku pravna oseba, se na
predlog navedejo ime pravne osebe, sedež in matično številko. V opis prekrška se
navedejo dejstva oziroma dokazi, ki kažejo na sum storitve prekrška (Fišer, 2009, str. 21).

3.4 KAZNIVO DEJANJE IN KAZENSKA ODGOVORNOST
Kaznivo dejanje je protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi njegove nevarnosti določa kot
kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake in kazen zanj. Kriminalistični oddelek
prikazuje kazniva dejanja z območja Republike Slovenije po naslednjih zbirkah;
 Zbirka krvnih in seksualnih deliktov z uboji, umori, detomori, spolnim nasiljem,
ilegalnimi splavi in samomori (ne glede na to, da samomori niso kazniva dejanja),
 Zbirka premoženjskih deliktov s tatvinami vseh vrst, od navadnih, vlomnih, drznih,
roparskih, do oboroženih ropov,
 Zbirka gospodarskega kriminala z vsemi značilnostmi, od poneverb, korupcije,
ponarejanja, in pranja denarja, poslovnih goljufij, ekološke kriminalitete,
tihotapske, davčne itd.,
 Zbirka ilegalnih drog, posledica uživanja drog in kazniva dejanja v zvezi s
preprodajo in tihotapstvom,
 Zbirka mladinske delinkvence
mladoletnikov do danes,

z

domovi

za

rehabilitacijo

problematičnih

 Zbirka kaznivih dejanj, ki so vezana na varnost države Slovenije in na njeno
ustavno ureditev, od diverzij, vohunstva, terorizma, atentatov in sabotaž
(Meško, 1997, str. 155).
Kriminalistika si v zvezi s kaznivimi dejanji zastavlja sedem zlatih vprašanj, na katera si
želi poznati odgovor takoj na začetku storitve kaznivega dejanja;
 kaj se je v resnici zgodilo; ugotavlja vrsto kaznivega dejanja, kdo je žrtev,
posledico storitve, katero dobrino je storilec napadel in višino materialne škode,
 kdaj je bilo storjeno kaznivo dejanje; se ugotavlja čas storitve,
 kje je bilo storjeno kaznivo dejanje; ugotavlja kraj storitve,
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 kako je bilo storjeno kaznivo dejanje; ugotavlja način storitve kaznivega dejanja;
pri tem pomaga s predmetom, s katerim je bilo storjeno kaznivo dejanje ali
posledico uporabe predmeta,
 s čim je bilo storjeno kaznivo dejanje; ugotavlja sredstvo storitve kaznivega
dejanja,
 zakaj je storilec storil kaznivo dejanje; ugotavlja motiv kaznivega dejanja,
 kdo je storilec kaznivega dejanja; z zbiranjem obvestil ugotavlja storilca,
pomagača itd. (Meško, 1997, str. 162).
Pri presoji resničnosti ovadbe, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je velikega pomena
zavarovanje kraja dejanja. Na kraju so ostale spremembe, ki jih je storilec pustil za sabo
in jih je bilo potrebno odkriti in zavarovati. Istočasno je na kraju dejanja prisoten policist,
ki je prvi prišel na kraj, že zbiral od prisotnih obvestila in jih beležil. Kraj kaznivega dejanja
je potrebno zavarovati širše, tudi do kroga premera 100 m, če je bilo kaznivo dejanje
storjeno na prostem. Pri tem je potrebno opozoriti strokovno javnost, policiste in
kriminaliste, da so pozorni na lastno gibanje, da ne bi uničevali sledi ali puščali svojih.
Policisti kraj spreminjajo tedaj kadar je to potrebno, da pomagajo žrtvi, če je ogroženo
življenje ali premoženje, če je oviran promet ali če se je bati, da bodo sledi uničene. Treba
je ločiti statični del ogleda od dinamičnega. Pri prevzemu pristojnosti mora ostati kraj
dogajanja nespremenjen, ker dokumentira stanje. Takrat preiskovalci nič ne premikajo in
ničesar ne spreminjajo. Pri proučevanju splošnega videza skušajo odgovoriti na vprašanja,
zaradi katerih so prišli. Način storitve kaznivega dejanja je pomemben indic, ki pokaže,
kdo bi lahko bil storilec kaznivega dejanja. Načini se spreminjajo in izpopolnjujejo, kar je
odraz razvoja tehnologije in večjega znanja storilca, kljub temu pa je v načinu storitve
sled, ki je lastna le storilcu, kar je dobro razvidno pri povratnikih. Iskanje storilca po
načinu storitve je zajeto v kartotekah MOS, v zadnjih letih vodeno računalniško (Pagon,
2002, str. 76).
Pomembno mesto pri ugotavljanju vseh elementov, ki so kakorkoli povezani s kaznivim
dejanjem ima način storitve kaznivega dejanja. Za način storitve kaznivega dejanje
ugotovljeno dejansko stanje sestoji iz različnih kazalcev, kot so: kraj dejanja pri ogledu,
zbiranje obvestil od žrtev, očividcev; osumljencev kaznivih dejanj, preučevanjem raznih
drugih uradnih zaznamkov, poročil, itd. Nujno je razlikovanje med ugotavljanjem načina
storitve kaznivega dejanja in katere prvine so potrebne, da je način kot tak tudi določen.
Za način storitve kaznivega dejanje so pomembni predvsem vrsta kaznivega dejanja ter
objekta, način premagovanja ovir, cilj kaznivega dejanja, katera so sredstva storitve
kaznivega dejanja. Za posameznike, ki so povratniki pri storitvi kaznivih dejanj ima
policije še neke posebne metode ugotavljanja, iskanja storilcev. Policija povratnike tako
ugotavlja po njihovem psihološkem profilu, v katerega spadajo vedenjske, telesne
značilnosti, navade, spretnosti, pomanjkljivosti, posebna nagnjenja ter osebne lastnosti
ter druge karakteristične lastnosti, ki krasijo vsakega posameznika (Jeraša, 2009, str. 41).
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Za preiskavo je pomemben del tudi poškodba, ki nastane kot posledica kaznivega dejanja.
Po obliki poškodbe je namreč mogoče ugotoviti sredstvo, s katerim je bilo povzročeno
kaznivo dejanje. Poučni primeri so v zbirkah klasične kriminalitete (poškodba na lobanjski
kosti s kleščami »kombinirkami«, poškodba glave z likalnikom na oglje ipd.). Pri krvnih
deliktih prevladujejo orodja, ki se uporabljajo na podeželju; statistično je ugotovljeno, da
tam še vedno najpogosteje prihaja do treh zvrsti kaznivih dejanj. V vitrinah so sekire,
različna bodala, kamni, ročica lesenega kmečkega voza, omela, železne palice, različni
strupi, po vojni 1991 zlasti orožje, pa tudi predmeti, predelani v nevarno orodje (nalivno
pero, sprehajalna palica, sekira, dežnik, mobitel). Motiv za kaznivo dejanje ima predvsem
pri krvnih deliktih pomembno vlogo pri ugotavljanju, kdo je storilec. Če ugotovimo motiv,
je lažje odkriti, kdo je storilec (Pagon, 2002, str. 89).
Motiv pa se ugotavlja po:
 vrsti kaznivega dejanja,
 žrtvi ali dobrini, ki je bila napadena,
 načinu storitve,
 drugih okoliščinah,
Potrebno je razlikovanje posameznih okoliščin pri storitvi kaznivega dejanja in na kakšen
način je bilo storjeno. Ne moremo določiti, da vsako kaznivo dejanje, ki nastane kot
posledica varovanja lastnega, tujega življenja, varovanje zdravja in nepremičnin, ni
kaznivo dejanje ampak kršenje predpisov v okviru silobrana (Pagon, 2002, str. 115).
Kazniva dejanja podrobneje opredeljuje in definira Kazenski zakonik (Uradni list RS,
55/2008, 66/2008, 39/2009, 55/2009, 56/2011), kjer je v prvem poglavju imenovanem
tudi splošni del Kazenskega zakonika ter vsebuje temeljne določbe, ki razlagajo 6 členov
tega prvega poglavja kazenskega zakonika. Člen prvega poglavja opredeljujejo različne
segmente opredelitve pojma kaznivega dejanja ter vseh drugih argumentov, dogodkov, ki
so v relaciji, razmerju z kazenskim zakonikom. V drugem poglavju Kazenskega zakonika je
predstavljena samo kaznivo dejanje in kazenska odgovornost za storilce kaznivih dejanj, ki
je predstavljeno v obliki 26-ih členov, ki nadalje razlagajo, kako določiti čas, kraj ter
različne načine storitve kaznivega dejanja kot v obliki silobrana, uporabe skrajne sile,
groženj. Dilema je, ker se ne ve ali je bil storilec kaznivega dejanja v času in na kraju, ki
ga bremenita kot dokazno sredstvo pri sprejemanju odločitev prišteven, da se ugotovi
storilca, in ali je le bil ta odgovoren za svoje ravnanje. Vse to so stvari, ki predvsem
realizirajo oziroma so značilne za drugo poglavje kazenskega zakonika. Nadalje je še
predstavljen sam poskus, malomarnost, sostorilstvo in pomoč pri kaznivem dejanju. V
tretjem delu kazenskega zakonika so razložene kazni, ki doletijo storilce kaznivih dejanj, v
četrtem sankcija za kršen zakon itd: Kazenski zakonik skupno sestoji iz 36-ih poglavij, ki
22

so nadalje naprej vsaka posebno opredeljena s členi, odstavki, alinejami itd. Kazenski
zakonik je dodobra definiral vse mejnike, ki vplivajo in neposredno zadevajo vsakršno
pravico, dolžnost posameznika, spremembo, ravnanje ali kakršnokoli spremembo
veljavnega predpisa, čigar posledica je storitev kaznivega dejanja. Rezultati so pokazali,
da oškodovanci kaznivih dejanj relativno dobro ocenjujejo delo policistov oziroma
kriminalistov, ki so ta kazniva dejanja obravnavali. Kljub večinoma pozitivnim
ugotovitvam, pa so bile ugotovljene tudi nekatere pomanjkljivosti, predvsem glede
obiskov oškodovancev po ogledih krajev kaznivih dejanj in obveščanja oškodovancev
kaznivih dejanj o nadaljnjih policijskih ukrepih.
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4 ORGANIZACIJA POLICIJE
4.1 STRUKTURA ORGANIZACIJE
Na čelu policije je imenovan generalni direktor policije, ki opravlja svoje naloge v skladu z
ustavo. Ima različne naloge, ki jih vrši v okviru izvajanja svojih pristojnosti. Vodi celotno
policijsko dejavnost ter celotno policijo. Neprestano komunicira z direktorji in komandirji
policijskih uprav, postaj. Osrednja baza sprejemanja odločitev v okviru pristojnosti policije
na ravni generalne policijske uprave je v Ljubljani na Štefanovi ulici. 2. Policija je organ v
sestavi ministrstva za notranje zadeve. Policija opravlja svoje naloge na treh ravneh, ki so
določene na državni, regionalni in lokalni ravni. Sedež policije je v Ljubljani.
Organizacijsko jo sestavljajo generalna policijska uprava, policijske uprave in policijske
postaje (Perenič, 2005, str. 39).
Zelo pomembno je, da državljani razumemo ter ločimo sam pojem policije. Izvaja različne
funkcije, ki vse služijo za pozitiven rezultat policije kot celote, na različnih področjih,
območjih izvrševanja nalog tako na ravni države kot na ravni občine. Policijska postaja
skrbi za varovanje javnega reda in miru znotraj posameznega ozemlja, ki ima značaj
občine. Seveda so pristojnosti policije določene za širšo območje, kot je občina, ampak
vsaka policijska postaja vrši svoje naloge na ozemlju, za katerega je odgovorna. Generalni
direktor je tisti, ki je na vrhu strukture policijske organiziranosti, in ki spremlja, analizira,
nadzoruje delo drugih teles policijskega aparata, kot tudi delo generalne policijske uprave
(Gorenak, 2009, str. 46-46).
Generalna policijska uprava ima več zakonsko določenih nalog, ki jih v sodelovanju s
postajami, ministrstvom skuša realizirati po najvišjih kazalnikih efektivnosti. Ima nalogo,
da spremlja izvajanje nalog, nadzira ter spremlja, analizira in ocenjuje varnostne
razmere, ugotavlja stanje na področju izvrševanja policijskih nalog, vodi, usmerja in
usklajuje delo policijskih uprav, zagotavlja strokovno in tehnično pomoč, nadzoruje
njihovo delo, skrbi za izpopolnjevanje organiziranosti sistema in metod dela. Skrbi za
delovanje policije v izrednih razmerah, stanju ali v vojni, ukrepa na področju zatiranja
kriminalitete, varnosti prometa, mejnih zadev in tujcev, javnega reda v primerih, ko je
potrebno usklajeno delovanje na širšem območju in odloča na drugi stopnji o zadevah
prehajanja čez mejo, organizira, vodi in izvaja varovanje določenih oseb, organov,
objektov, okolišev, delovnih mest in tajnih podatkov. Generalna policijska uprava opravlja
kriminalistična in laboratorijska raziskovanja ter daje strokovna mnenja s tega področja,
skrbi za izvajanje mednarodnih sporazumov s področja nalog policije, sodeluje s policijami
drugih držav in mednarodnimi organizacijami s področja dela policije. Prav tako ureja
področje sklenitve delovnega razmerja zaposlovanja policistov in nekaterih, ureja razmerja
vseh zaposlenih na policiji. Policiste usmerja, jim daje pravilne smernice, kako biti bolj
strokoven, organiziran. Skrbi, da so lahko deležni dodatnega splošnega izobraževanja,
šolanja, telesne pripravljenosti v obliki športnih aktivnosti itd.
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Policijska uprava ima svoje pristojnosti določene na specifičnem ozemlju. Njihovo področje
delovanje, okoliš, pristojnosti so določene z uredbo Vlade Republike Slovenije. Na vrhu
policijske uprave je direktor, ki zasede delovno mesto na podlagi predloga generalnega
direktorja policije ministru, ki nato nadalje ali imenuje ali zavrne predlaganega kandidata
glede na sistematizacijo delovnih mest. Tukaj gre vedno za neko medsebojno
komunikacijo med ministrom, generalnim direktorjem in direktorjem policijske uprave.
Direktor policijske uprave je dolžan redno poročati o svojih ugotovitvah, ukrepih
generalnemu direktorju policije. Policijska uprava izvaja različne naloge v skladu z
Zakonom o policiji in drugih zavezujočih aktov. Naloge so v prvi meri usmerjene k zajezitvi
kaznivih dejanj in prekrškov in so sankcionirane glede na različne spektre, ki se pojavljajo
v vsakdanjem
življenju. Policijska uprava skrbi da delo policijskih postaj poteka
nemoteno, brezhibno, ozaveščeno z obilo informacijami in podatki, kar policijski postaji
ponuja lažje opravljanje svojega dela. Vodi bazo podatkov, ki so potrebni, da se
posamezno kaznivo dejanje hitreje razreši, ali najde storilca kaznivega dejanja, ki ga
nadalje po zakonu preda organu, ki je pristojen za prevzem, skrbi, da se posamezne
postopki lahko izvajajo, kadar je kršen javni red in mir, ali da gre za neko posebno hudo
kršitev predpisov o javnem redu in miru. Ima vlogo pri reševanju nalog s področja cestno
prometnih predpisov, kadar gre za postopek na območju pristojnosti policijske Uprave.
Zagotavlja naloge, kadar so nujno potrebni drzni ukrepi bodisi zaradi naravnih katastrof ali
vojne. Vodi postopke, v katerih so udeleženci tuji državljani. Realizira posamezne naloge
finančne in materialne narave, organizacijsko tehničnih predpisov itd. Vodi še vrsto drugih
nalog, ki so zanjo zavezujoči v skladu z ustavo ter Zakonom o policiji. Na območju
Republike Slovenije je 11 policijskih uprav. Policijske uprave so območne organizacijske
enote Policije, ustanovljene na določenem območju države. Policijske uprave, njihovo
območje in sedež določi vlada RS. Policijsko upravo vodi direktor policijske uprave.
Direktorja policijske uprave imenuje in razrešuje minister na predlog generalnega
direktorja policije (Gorenak, 2009, str. 22).
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Grafikon 1: predlog in imenovanje direktorja policijske uprave

Vir: Poročilo o delu policije, 2010

Policijske uprave imajo naslednje organizacijske enote;
 Sektor uniformirane policije predstavlja strokovno policijsko službo, ki se ukvarja
zlasti s splošnimi nalogami policije, pri čemer gre za organizacijsko enoto, ki ne
izvaja policijske naloge neposredno, temveč gre za enoto koordinativnega,
usmerjevalnega, nadzornega značaja v odnosu do policijskih postaj. Inšpektorat
policije neposredno prevzema vodenje operativnih nalog splošnega značaja samo v
primeru ko je potrebno usklajeno delovanje policije na določenem področju ali ko
gre za naloge širšega pomena.
 Sektor kriminalistične policije je organizacijska enota policijske uprave, ki ima v
osnovi dve temeljni funkciji. Prva je neposredno raziskovanje kaznivih dejanj,
seveda gre za zahtevnejša kazniva dejanja, na drugi strani pa ima urad
kriminalistične službe vlogo usmerjanja in nadzorovanega dela na področju
kriminalitete do policijskih postaj.
 Služba direktorja policije je tista organizacijska enota, ki se ukvarja s skupnimi
notranjimi nalogami za vse organizacijske enote tako policijske uprave kot tudi
policijskih postaj. Gre za naloge skupnega pomena za delovanje policijske uprave
kot tudi policijskih postaj; to so naloge kadrovskega, informacijskega,
obrambnega, izobraževalnega, analitičnega in notranje zaščitnega značaja.
 Operativno komunikacijski center v svojem bistvu predstavlja stalno dežurno
službo policijske uprave. Ta organizacijska enota hkrati zagotavlja delovanje
policijskih patrulj ob prvih policijskih ukrepih na terenu, skrbi za obveščanje
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notranje in zunanje javnosti o najpomembnejših varnostnih pojavih in opravlja
določene naloge s področja policijskega informacijskega sistema (Gorenak, 2009,
str. 33-37).
Policijska postaje razlikujemo na območne ter področne policijske postaje. Lahko bi rekli,
da je policijska postaja v tridelni organizaciji policije na zadnjem, tretjem mestu v relaciji
do policijske uprave ter do generalne policijske uprave. Območne policijske uprave so
ustanovljene za območje več lokalnih skupnosti - občin. Njihove temeljne naloge so
dejansko temeljne naloge policije. Ukvarjajo se predvsem z naslednjimi nalogami na
svojem območju;
 varovanje življenja ter skrb za osebno varnost ljudi in njihovega premoženja,
 preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj ter ujemanje storilcev kaznivih dejanj
in drugih iskanih oseb,
 zavarovanje krajev prometnih nesreč,
 vzdrževanje javnega reda in miru,
 organiziranje iskanja, odkrivanja prijemanje pogrešanih, pobeglih in drugih oseb, ki
jih je potrebno izročiti pristojnim organom,
 preprečevanje ilegalnih migracij tujcev,
 varovanje določenih oseb in objektov na njihovem območju.
Področne policijske postaje so po svoji vsebini dela zelo različne. Tako v Sloveniji delujejo
prometne policijske postaje, mejne policijske postaje, policijske postaje vodnikov
službenih psov in konjeniška, železniška in letališka policijska postaja. V bistvu gre za neke
specializirano naravnane policijske postaje, ki so osredotočena na ozko specializirane
naloge. Tako prometne policijske postaje v osnovi nadzirajo in urejajo promet na javnih
cestah in rešujejo prometne nezgode ter opravljajo druge naloge, večinoma vezane na
promet v sodelovanju z mejnimi policijskimi postajami, katerih osnovne naloge so vezane
na mejno kontrolo na mejnih prehodih. Preprečevanje ilegalnih migracij, ilegalnega
prenašanja orožja in mamil čez državno mejo in druge naloge vezane na migracijske
tokove preko državne meje. Letališka policijska postaja je v svojem bistvu mejna policijska
postaja, le da svoje naloge opravlja na letališkem mejnem prehodu. Konjeniška policijska
postaja in policijska postaja vodnikov službenih psov, pa sta prav tako specializirani
policijski postaji, ki dejansko nudita pomoč tistim policijskim postajam, ki pomoč v zvezi s
policijskimi psi in konji potrebujejo (Gorenak, 2009, str. 40-43).

4.2. KADRI POLICIJE
Pojem kadrovanje je tudi v policiji ena od perečih tem, ki jo skušamo neprestano
povečati. Za policijo se čedalje več mladih ljudi odloča, da je institucija, kjer bi si želeli
delati in biti del nekega aparata. Policija daje v javnosti podobo pravičnega organa, ki
uživa zaupanje javnosti. Statistika kaže, da je skoraj vsako leto višja številka interesentov
za delo v okviru izvajanja policijske dejavnosti, pa naj si gre za dejavnost, ki se izvaja
uniformirano ali dejavnost z nošo osebnih oblačil. Uniformiranih policistov je bilo 6154 na
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dan 31. 12. 2009. Neuniformiranih policistov pa je bilo istega leta istega dne 1688. Ostalih
delavcev policije, kamor spadajo, referenti, tajniki, pravniki, računovodstvo, čistilke,
vzdrževalci in vsi drugi potrebni kadri vsakodnevnega policijskega delavnika, je bilo na
dan 31. decembra 2009 zaposlenih 1507. Zanimiva je statistika, da je dejansko v takem
merilu, kot sem ga predstavil eden policist zadolžen za varnost 261,71 števila prebivalcev,
kar jasno kaže, da kljub visoki stopnji varnosti, ki jo uživamo v RS, bi lahko za še bolj
uspešno izvedbo nalog zaposlili nekaj policistov več. V Letu 2009 je bilo v RS, v okviru
policijskih postaj, 766 kriminalistov s posebnimi pooblastili pri metodah raziskovanja bodisi
korupcije v gospodarskemu kriminalu, organiziranem kriminalu, kriminaliteti s področja
otroške pornografije in druge. Policija je imela leta 2010 na voljo 91. pripadnikov
specialne policijske enote. Glede na vse zaposlene je tudi opazna razlika izobraženosti
kadra v policiji. Mlajša generacija ima višjo stopnjo izobrazbe kot starejša, ki je
izkušenejša, kar je dober pokazatelj zavzetosti uvajanja izobraževalnih programov,
usposabljanj itd. (Poročilo o delu policije, 2009).
Grafikon 2: Zaposleni na policiji glede na uniformo

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010

4.3 OPREMA
Za izvajanje z zakonom določenih nalog policija uporablja standardizirano in tipizirano
tehnično opremo, med katero sodijo prevozna sredstva, živali v policiji in oprema zanje,
oprema za nadzor cestnega prometa in državne meje, informacijska in telekomunikacijska
oprema, kriminalistično tehnična oprema, sredstva in pripomočki, posebna tehnična
sredstva in pripomočki, pirotehnična oprema ter oprema delavnic, laboratorijev in
kabinetov. Službena vozila, oborožitev in druga oprema ustrezajo naravi nalog in delu
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policije. Izdelana so v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter normativi s področja
varstva pri delu. Pri nabavi opreme so osnovna vodila kakovost, funkcionalnost in
uporabnost. Pri izbiri pa se upošteva tudi ali oprema ustreza predpisanim tehničnim
lastnostim in ali so zanjo zagotovljeni nadomestni deli in servisno vzdrževanje. Vendar
stroški za vzdrževanje ne smejo biti previsoki. Najbolj znana kosa policijske opreme sta
palica oz. gumijevka in lisice, kakor ljubkovalno rečemo sredstvu za vklepanje. Gumijevka
pa ni bila vedno standarden kos opreme. Sprva gumijevke niso imeli vseskozi pri sebi.
Veljalo je prepričanje, da je prenevarno sredstvo, da bi vsak ,,miličnik,,imel dostop do nje.
Gumijevke so bile zato skupaj s strelnim orožjem shranjene v posebni omari, do katere
sta imela dostop starešina in dežurni v enoti. Danes je palica del osebne opreme vsakega
policista, vendar je tudi danes njena uporaba kot prisilnega sredstva zakonsko
opredeljena.
Policijski izbor vozil je zelo pester. Policija ima na voljo, da lahko uporablja civilna vozila,
kolesa, motorna kolesa, patruljna vozila, ki so standardne barve, modro-bele; uporablja
raznorazna specialna vozila namenjena za intervencijo, posebna vozila, ki jih lahko
uporabljajo kadar je obvezen pregled nekega terena, kjer se je zgodila morebitna
prometna nesreča, vozila, ki so namenjena za prevoz policijsko službenih psov, prevoz
oklepnega topa ter različne priklopnike (Čelik, 2001, str. 78-82).
Med policijskimi osebnimi vozili - civilnimi in patruljnimi, je sedaj najbolj razširjen vw Golf,
to velja tudi za specialna vozila za ogled prometnih nesreč. Policija uporablja tudi vozila
drugih avtomobilističnih znamk, med drugim znamke Opel, Renault, Nissan, Subaru,
Citroen, Mitsubishi, Ford, BMW idr. Intervencijska vozila so večinoma znamke BMW. Med
vozili za posebne namene sta transportni oklepnik BoV-80 in vodni top. Terenska vozila so
znamke Rover in Putch, slednji bo počasi izginil iz voznega parka. Med kolesi prevladuje
znamka Peugeot. Osebno vozilo za prevoz službenih psov ima poleg policijske opreme
posebno opremo prostora za prevoz psov. Prostor za pse je ločen od srednjega dela
vozila, ima vgrajeno dodatno prezračevanje (hlajenje in ogrevanje) in razsvetljavo. Pod ali
nad boksi, ki so ločeni je še prostor za opremo psov. Čeprav policija uporablja večino
vozila srednje kakovostnega razreda, je kupila tudi nekaj boljših in dražjih vozil; seveda
gre za manjše količine, kajti zaradi narave dela posameznih služb so potrebna tudi taka
vozila. Kakšno vozilo policija kupi, je odvisno od tega, za katero službo gre in za kaj ga ta
potrebuje.
Motorno policijsko kolo nad 350 kubičnih centimetrov mora biti modre barve (RAL 5010) s
policijskim dizajnom. Ima močnejši akumulator od standardnega ali dva akumulatorja z
možnostjo direktnega priključka za polnjenje, ogrevana ročaja, delovna svetila na
armaturni plošči in prostor za UKV radijsko postajo z ustrezno napravo za dajanje zvočnih
in svetlobnih znakov, serijsko predviden prostor za shranjevanje opreme idr. Motorno
policijsko kolo BMW 1150RT z novim dizajnom v beli barvi in modrimi napisi ter
izboljšanim ABS zavornim sistemom (Poročilo o delu policije 2009, 2010).
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Tabela 1: Prevozna sredstva v številkah (na dan 1. 1. 2010):

Št vozil
2009

2010

Št. najetih belo-modrih vozil

248

149

Št. najetih osebnih civilnih patruljnih vozil

101

107

Št. najetih terenskih vozil za UVZ GPU

10

10

Št. najetih vozil za enoto na sklic

49

49

Št. najetih terenskih vozil

25

25

Št. najetih intervencijskih vozil

40

45

Št. prevoznih sredstev v lasti policije

2050

2061

Skupaj

2.523

2.446

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010
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Grafikon 3: Prevozna sredstva policije

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010
V oborožitvi slovenske policije so pištole, revolverji, avtomatske pištole, polavtomatske in
avtomatske puške, brzostrelke, puškomitraljezi, ostrostrelne puške, puške »šibrenivke«,
ročne bombe, pirotehnična sredstva, bombometi, lanserji plinskih in drugih sredstev.
Tromblonske mine, loki, samostreli ter seveda naprave, pribor in strelivo za posamezno
vrsto orožja. Nošenje posamezne vrste orožja lahko odredi le predstojnik organizacijske
enote glede na operativne potrebe in oceno varnostnih razmer. Policisti in policistke so za
opravljanje rednih nalog oboroženi s pištolo do vključno 9 mm. Standardni pištoli sta
Bereta M92, kalibra 9 mm, ki jo večinoma uporabljajo uniformirani policisti, in bereta M8000 istega kalibra, ki jo bolj uporabljajo kriminalisti. Berete so zamenjale nekdanje
pištole znamke Crvena zastava, model 70 kaliber 7, 65, ki je prevladoval v 70. in 80.
Letih. Med dolgocevnim orožjem velja omeniti brzostrelke Heckler-Koch in avtomatske
puške M-70 (Poročilo o delu policije, 2009, 2010).

Grafikon 4: kaliber orožja v uporabi slovenske policije
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Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010
Prvo uradno službeno plovilo je bil lesen čoln znamke Crysler marine, namenjen rečni
plovbi, ki ga je milica dobila leta 1954. S 56 konjskimi močmi je lahko razvil maksimalno
hitrost 11 vozlov. Nekaj let kasneje je slovenska policija podedovala še čoln carinske
službe, dobila pa je predvsem nov čoln, ki so jo zanjo izdelali v piranski ladjedelnici.
Plovilo, ki je dobilo ime LM-22, je bilo dolgo 13 metrov in je zmoglo hitrost do 18 vozlov.
Vanj je bila vgrajena najosnovnejša navigacijska oprema. V 60. letih je od carinske službe
odkupila še en čoln, ki je bil opremljen samo z napisom MILICA, neuradno pa je bil znan
pod imenom M-23. Prva službena plovila so bila opremljena primerno takratnemu času; s
kompasom, pomorsko karto, UKV zvezo, reflektorjem ali baterijsko svetilko kot rečemo.
Oborožena so bila s t.i. težkimi bredami. Dolgo so policisti opravljali naloge na morju s
patruljnim čolnom M- 44, ki so ga leta 1972 izdelali v italijanski ladjedelnici. Ime je dobil
po svoji teži 44,38 bruto registrskih ton. Ko je bil 18-metrski čoln izdelan, je bil opremljen
z najsodobnejšimi navigacijskimi napravami. Krasili so ga motorji znamke Generals
Motors, s katerimi je dosegel hitrost do 32 vozlov. V notranjosti je bil poleg strojnice še
salon, tri kabine s po šestimi ležišči, priročna kuhinja, prostor za opremo ter sanitarni
prostor s kopalnico. Od čolna so se poslovili po več kot dvajsetih letih, ko so ga 1996
prodali najboljšemu ponudniku. Pri opravljanju nalog se mu je leta 1987 pridružil patruljni
čoln M-55, ki se je šest let kasneje razbil v močni burji. Čoln, ki je bil narejen iz plastične
mase, je spominjal na gliser, poganjala pa ga sta ga dva dizelska motorja znamke Volvo
Penta.

Grafikon 5: Primerjava med patruljnim čolnom M-44 in LM-22

32

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010
Policisti pri mejni kontroli in varovanju meje uporabljajo posebno opremo, kot so na
primer naprave za odkrivanje ponarejenih potnih in drugih listin ter naprave za pregled
zaščite papirja v dokumentih z UV svetlobo in povečevalnikom. Ker pa nekateri pri
prestopu meje skušajo pretihotapiti orožja, mamila, ljudi, mejni policisti uporabljajo tudi
sredstva za pregled vozil - od ogledal na teleskopskih palicah za pregled podvozij vozil,
vlakovnih kompozicij in druge preglede, edoskope (naprave za pregled težko dostopnih
delov vozil), detektorje prisotnosti ogljikovega dioksida, ultrazvočni indikator za odkrivanje
medprostora ter ultrazvočni ali laserski indikator razdalje. Oprema za urejanje in nadzor
cestnega prometa pa je namenjena za urejanje in nadzorovanje prometa na cestah.
Policija uporablja laserske merilnike hitrosti, pa tudi sistem za meritve hitrosti, ki deluje
na t.i. dopplerskem principu, in merilnik hitrosti, ki deluje na principu tahografa.
Pri ugotavljanju kršitev si pomagajo še z videonadzornim sistemom proVida 2000. Čeprav
je dovoljena količina alkohola v krvi 5g/kg, je med poostrenimi akcijami vedno nekaj
voznikov, ki imajo višjo stopnjo alkohola v krvi od dovoljene. Meritve se opravljajo s
stacionarnim elektronskim merilnikom alkohola v izdihanem zraku. Kljub prizadevanjem za
izboljšanje prometne varnosti, so prometne nesreče pogost del policistovega vsakdanjika,
ki zahtevajo hitro in strokovno posredovanje. K temu prispeva tudi ustrezna oprema za
obravnavo prometnih nesreč. V kovčku za ogled prometnih nesreč je pribor za
zavarovanje mikrosledi, bioloških, kemičnih in fizikalnih, za označevanje sledi in
predmetov, za merjenje, skiciranje, različna embalaža za shranjevanje sledi in predmetov,
teleskopsko ogledalo, prenosni manometer, primerjalne šablone za tahografe, katalog
barv, merilec profila pnevmatik, katalog tovarniških številk na motornih vozilih in seveda
tudi osebna zaščitna sredstva. Za merjenje razdalj uporabljajo ustrezno kolo z napravo za
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poudarjanje sledi ali pa posebno napravo za merjenje kraja prometne nesreče. Čeprav naj
bi bila vozila v prometu tehnično brezhibna, to vsekakor vedno ne more držati. Za
ugotavljanje napak policisti uporabljajo različno opremo in pripomočke, od prenosne
elektronske tehnice za ugotavljanje preobremenjenosti vozil, regloskopa, s katerim
ugotavljajo brezhibnost luči, fonometra, testerja CO in dimometra-naprave za ugotavljanje
emisij izpušnih plinov za dieselske in bencinske motorje, teleskopske palice za pregled
podvozij vozila (Poročilo o delu policije, 2009).
Danes si kriminalistično preiskavo predstavljamo težko brez uporabe sodobnih
kriminalističnih pripomočkov in sredstev. Center za forenzične preiskave je opremljen s
sodobnimi instrumenti, kromatografi, sprektrofometri, elektroforezo, avtomatskimi
genetskimi analizatorji, laboratorijem za barvno fotografijo in računalniškim sistemom za
identifikacijo prstnih odtisov AFIS. Seveda je kriminalistom v veliko pomoč pri preiskavi
tudi ustrezna video oprema,
oprema za fotografiranje in snemanje. Za izdelavo
fotorobota uporabljajo t.i. računalniški program E-Fit, angleške družbe Aspley. Za
shranjevanje in arhiviranje tropoznih (dvopoznih) fotografij z osebnim opisom, tetovažami
in ostalimi posebnimi in prepoznavnimi znaki ter znamenji v klasični in digitalni obliki je
predviden progam Videowitness. Čeprav rezultati poligrafskega testiranja nimajo dokazne
vrednosti na sodišču, se kriminalisti poligrafske preiskave vseeno poslužujejo, saj na ta
način skušajo izločiti nedolžne iz prihodnje preiskave. Standardna oprema poligrafskega
laboratorija poleg poligrafa, posebnega stola za testiranca, in ustreznega stola za
poligrafista v laboratoriju, pulta za poligrafsko napravo v laboratoriju, ekrana za
opazovanje izpraševanca, vsebuje še marsikaj od programske, računalniške do audio
opreme. Preiskovanje kaznivih dejanj poteka predvsem na ravni policijskih uprav in
policijskih postaj, zato so posamezni oddelki oziroma skupine kriminalistov opremljeni s
posebno opremo za oglede posameznih vrst kaznivih dejanj, saj je treba kraj kaznivega
dejanja in morebitne sledi ustrezno označiti, zavarovati, odvzeti in shraniti. Pri ogledu
kraja kaznivega dejanja imajo kriminalisti najrazličnejši pribor, ki služi za izzivanje sledi, za
njihovo zavarovanje, za označevanje sledi in predmetov, za merjenje in skiciranje, za
daktiloskopiranje. Policisti uporabljajo različno priročno orodje, kriminalistično tehnično
specialno orodje ter različno embalažo za shranjevanje sledi in predmetov (Poročilo o delu
policije, 2009, 2010).
Del policijske opreme so službeni konji in psi, čeprav gre veliko bolj za štirinožne
sodelavce, ki so pri opravljanju nalog v veliko pomoč. To pa zagotavlja nakup ustreznih
konj in psov. Slovenska policija kupuje konje, stare od 5 do 7 let, le izjemoma od 4 do 8
ali več let. Med njimi ni kobil, gre za primerke moškega spola - zdrave kastrate, kar je
eden izmed pogojev za nakup. Višina vihra - merjeno s palico-mora biti najmanj 170
centimetrov. Pred službovanjem v policiji morajo konji biti že ujahani in izšolani, obvladati
morajo dresuro stopnje A, in preskakovanje zaprek stopnje A. Za opravljanje policijskih
nalog morajo biti vodljivi, mirni in tudi ne plašni. Prav tako morajo biti do ljudi in živali
prijazni in zaupljivi. Zaželeno je, da kažejo zanimanje za dogajanje v svoji okolici in da
iščejo stik z ljudmi. Slovenska policija v svojih hlevih si želi slovenskega toplokrvnega
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konja oziroma vsaj podoben tip konj, bodisi rjavca, vranca ali lisjaka (Poročilo o delu
policije, 2009, 2010).
Poleg konj v policiji službujejo tudi psi. Medtem ko so eni namenjeni za splošno uporabo,
so drugi namenjeni za specialistično uporabo, ki služi za odkrivanje mamil, eksploziva ipd.
Tudi zanje tako kot za konje velja, da jih preizkusijo, če so primerni za policijsko rabo. Psi,
ki jih nabavijo v Sloveniji, opravijo dva preizkusa. Programu preizkusa pred nakupom sledi
še obdobje prilagajanja in dela. Pse iz tujine preizkusijo le enkrat, a po zahtevnejših
kriterijih za praktični preizkus, kateremu sledi zahtevna in temeljna veterinarska kontrola.
Delež kupljenih psov od skupnega števila preizkušenih je relativno majhen. Slovenska
policija kupi približno vsakega četrtega psa, ki ga preizkusi. Službeni psi morajo za delo v
policiji izpolnjevati določene kriterije, za službene pse za splošno uporabo izbirajo samo
pse brez vidnih znakov bolezni z opravljenim predpisanim programom cepljenja, stare od
10 do 24 mesecev, ki so v pasemskem tipu delovnih psov. Ne smejo imeti nobene telesne
hibe, zobovje mora biti popolno, psihično stanje pa stabilno. Pri izbiri službenega psa za
specialistično rabo pridejo v poštev ne samo deset- do štiriindvajsetmesečni psički,
temveč tudi psičke lovskega ali delovnega pasemskega tipa.
Vključevanje v Evropsko unijo in vzpostavljanje schengenskega reda zahteva posebno
informacijsko-telekomunikacijsko infrastrukturo. Za njeno izgradnjo je slovenska policija
del sredstev pridobila tudi v okviru projektov Phare. Kljub prilagoditvam ima razvoj
informacijsko-telekomunikacijske strukture v slovenski policiji za seboj že dolgo pot.
Čeprav je temelj policijskega dela usmerjen v lokalno skupnost, med ljudmi, si policist
svojega dela ne more predstavljati brez osebnega računalnika, na katerem nastajajo
njegovi pisni izdelki-kazenske ovadbe, zapisniki o prometnih nesreči, predlog sodniku za
prekrške in najrazličnejša poročila, ki jih mora pripraviti za svoje predpostavljene. Preko
njega je povezan v lokalno omrežje, preko dostopa na centralni računalnik išče, preverja
podatke po najrazličnejših evidencah, ki so vzpostavljene v skladu z Zakonom o policiji in
katerih skrbnica je policija. Vse povezave morajo biti ustrezno varovane, da ne pride do
zunanjih vdorov in okužb podatkov z računalniškimi virusi ali nepooblaščenih dostopov do
podatkov. Del informacijsko-telekomunikacijske opreme je oprema za tehnično varovanje,
od opreme za protivlomno varovanje, opreme za protipožarno delovanje, videonadzora do
hišnih govornih naprav in telekomunikacijske kabelske povezave, ki vključujejo krajevne
kabelske povezave kot celovito strukturo ožičenja poslovnih objektov (Poročilo o delu
policije, 2009, 2010).

4.4 POLICIJSKA POOBLASTILA
Policijsko pooblastilo v prvi meri pomeni pravica policije kot organa v sestavi ministrstva,
da v okviru svojih pristojnosti izvajajo naloge, ki so usmerjene v skupnost policijskega
dela, in ki so določena z zakonom, ki je neizpodbiten pri realizaciji pooblastil policije. So z
zakonom določeni ukrepi, ki policistom omogočajo, da lahko učinkovito in uspešno
opravljajo svoje naloge. Vsako policijsko pooblastilo pomeni določen poseg v človekove
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pravice, zato se lahko uporabi le pod pogoji, ki so določeni v zakonu, in na način, ki je
opredeljen v Pravilniku o policijskih pooblastilih. Policisti morajo pri opravljanju nalog
ravnati v skladu z ustavo in zakoni ter spoštovati temeljne človekove pravice in
svoboščine. Te lahko omejijo le v primerih, določenih z ustavo in zakoni. Večina policijskih
pooblastil je uzakonjenih v zakonu o policiji (splošna policijska pooblastila), Zakon o
kazenskem postopku (pooblastila policistov pri preiskovanju kaznivih dejanj), Zakonu o
prekrških (pooblastila policistov pri obravnavanju storilcev prekrškov), Zakonu o varnosti
cestnega prometa, Zakonu o nadzoru državne meje in drugih zakonih.
Pri opravljanju nalog policije imajo policisti pooblastila, določena s tem in z drugimi
zakoni. Kako se izvršujejo policijska pooblastila, je domena ministra za notranje zadeve na
predlog vodilne figure v policiji nasploh ta hip, generalnega direktorja policije. Kadar
policisti vršijo policijska pooblastila pri realizaciji nalog, so zavezani k spoštovanju za njih
veljavnih predpisov, dolžni so upoštevati Ustavo RS in zakone, ter v prvi meri spoštovati
temeljne človekove pravice in svoboščine tako državljanov kot tudi tujcev na območju
Republike Slovenije. Policisti so tako tudi dolžni spoštovati temeljna načela policijskega
kodeksa, ki je bil predstavljen v začetku diplomskega dela. Policisti so dolžni ob vsakem
času preprečevati nezakonita dejanja ter ukrepati in uporabiti z zakonom določena
pooblastila, če je zaradi nezakonitega dejanja ali zaradi splošne nevarnosti neposredno
ogroženo življenje, osebna varnost ali premoženje ljudi (Zpol, 31. člen).
Razlikujemo dvoje vrst policistov, ki so uniformirani in neuniformirani. Tisti, ki pri svojem
delu uporabljajo uniformo, so to uniformo dolžni nositi v skladu s predpisom, ki ga potrdi,
izda minister za notranje zadeve. Ta predpis zavezuje vse policiste, ki so uniformirani
policisti. Estetski videz uniforme, simboli, čini, itd. pa so definirani oziroma določeni s
strani vlade. Policisti, ki opravljajo naloge brez uniforme se morajo vedno, kadar začnejo
postopek predstaviti z zato veljavno značko ali policijsko izkaznico, ki izkazuje njihovo
identiteto (Koman, 2008, str 32-35).
Policisti pri opravljanju svojega dela, kadar je ogroženo življenje ali grozi neposredna
nevarnost smejo uporabiti strelno orožje, ki ga vsak policist ob sklenitvi delovnega
razmerja pridobi in mora z njim ravnati posebno previdno ter ga uporabiti, kadar so vsa
druga sredstva izčrpana in je uporaba orožja neizogibna. Kadar policisti vršijo pooblastila
in s tem posledično realizirajo naloge imajo različne pristojnosti, ki se raztezajo od:
opozarjanja, ukazovanja, ugotavljanja identitete, izvajanja identifikacijskega postopka,
varnostno preverjajo osebe, opravljajo varnostne preglede, preglede prostorov, objektov
ter raznoraznih drugih naprav. Policisti smejo pridržati, prijeti, privesti osebo, ki krši zakon
ali ogroža temelje demokracije, imajo pooblastilo, da zasežejo različne predmete,
dovoljenje vstopa v tuje stanovanje tudi brez odobritve lastnika, če imajo za to ustrezen
nalog, ter še vrsto drugih pooblastil, ki so opredeljena v zakonu. Policisti smejo pri
opravljanju svojih nalog opozarjati organe državne uprave, gospodarske službe,
negospodarske službe, fizične osebe, posameznike, različne organizacije, samostojne
podjetnike, skupnosti, ki imajo kakršnokoli stopnjo samostojnosti, vse, ki bi kakorkoli imeli
namen porušiti trdne temelje demokracije in s tem posledično storjeno kaznivo dejanje
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zoper življenje, osebno varnost ali premoženje ljudi, kot tudi na splošno nevarnost. Z
ukazom policisti dajejo posameznikom, državnim organom, gospodarskim družbam,
samostojnim podjetnikom posameznikom, organom, organizacijam in skupnostim navodila
in zahteve za ukrepe in dejavnosti, ki jih mora kdo storiti ali opustiti, da bi se zavarovalo
življenje ljudi, varovalo premoženje pred uničenjem, poškodovanjem, tatvino in drugimi
oblikami škodljivega ravnanja. Policija zagotovlja varnost prometa, preprečuje nerede,
nemire in druge podobne kršitve javnega reda ali odvrača škodljive posledice naravnih in
drugih nesreč, v skladu z odločitvami organov, pristojnih za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Jarc in Nunič, 2007, str. 45).
Policisti ukazujejo tedaj, kadar gre za ukrepe in dejavnosti, ki so dejansko ključnega
pomena, da so naloge policije realizirane uspešno (Zpol, 35. člen). Policisti smejo in
morajo ugotoviti identiteto osebe, katere karakterne ter fizične lastnosti kot so: videz,
ravnanje, obnašanje v javnosti pripomorejo k temu, da se poraja nek utemeljen sum, da
bo, oziroma da je ta oseba storila kaznivo dejanje ali prekršek. Policisti lahko ugotavljajo
identiteto osebe in posredujejo njene podatke tudi na upravičeno zahtevo uradnih oseb
državnih organov ter subjektov z javnimi pooblastili. Policisti lahko ugotavljajo identiteto
osebe tudi na upravičeno zahtevo druge osebe. Policisti smejo vzeti prstne odtise, katerih
identitete ni mogoče ugotoviti na drug način. Osebo iz prejšnjega odstavka lahko policisti
fotografirajo, zabeležijo njen osebni opis, fotografije te pogrešane osebe pa lahko tudi
objavijo. Določila četrtega in petega odstavka veljajo tudi za identifikacijo trupel (Zpol, 36.
člen). Kadar se varujejo pomembne osebe, državni organi, objekti, okoliši, delovna mesta
in pomembni tajni podatki, so policisti dolžni preverjati vse posameznike, ki imajo
kakršnokoli povezavo z institucijami, ki se jih varuje. Da se varnostno preveri vse osebe je
potrebno razčiščevanje vseh varnostnih aspektov za delovanje posameznika pri
nadzorovani osebi, kadar gre za varovani organ, objekt ali okoliš ali kakršnokoli drugo
delovanje določeno z zakonom. Osebe se sme preverjati le z njenim soglasjem. Vlada
Republike Slovenije je tista, ki izda uredbo o tem, kako se varuje posamezne objekte,
okoliše, organe, delovna mesta in tajne podatke državnih organov (Zpol, 37. člen).
V prostore policije ali katere druge prostore, ki jih policija uporablja za izpolnitev svojih z
zakonom določenih nalog se sme povabiti vse osebe, ki bi lahko na kakršenkoli način
prisostvovale k razrešitvi, preprečitvi posameznega perečega problema, zločina, kaznivega
dejanja ali prekrška. Ključno za povabilo posameznikov je pisno vabilo, ki sestoji iz imena
in priimka osebe, ki se jo vabi, vabilo vsebuje poleg imena in priimka tudi uro obiska, kraj
kjer bo potekal bodisi intervju ali zaslišanje, to je odvisno od narave aktivnosti osebe, ki
sodeluje s policijo. Razlog zakaj se posamezno osebo vabi ter seveda čisto na koncu
opozorilo kot ključna sestavina vsake odločbe, kaj sledi v primeru, da se oseba
neupravičeno ne zglasi pri za to pristojnemu organu. Vsekakor se osebo lahko povabi tudi
v ustni obliki komuniciranja, pri čemer se vabljeni osebi predhodno razloži, kaj je
poglavitni razlog, da jo želijo videti na policijski postaji ali katerem drugem za to
pristojnem organu. Policisti so dolžni osebo informirati o tem, da jo lahko privedejo pod
prisilo v primeru, da odkloni sodelovanje z njimi, a vendar ga po zakonu sodeč ne bi
smela. Kadar obstaja alternativa, da je možen napad ali da se določena oseba prizadeva
37

poškodovati sama sebe tedaj lahko policisti v znak preprečitve poskusa ogrožanja
lastnega ali tujega življenja opravljajo množico varnostnih pregledov določene osebe.
Celota varnostnih pregledov zadeva pregled oseb, njenih stvari, prevoznih sredstev.
Varnostni pregled se sme in mora vedno opravljati neposredno z uporabo tehničnih
sredstev (Perenič, 2005, str. 19-21).
Če je mogoče pričakovati, da bo na določenem območju ali v določenem objektu prišlo
do ogrožanja življenja ali osebne varnosti ljudi ali do ogrožanja premoženja večje
vrednosti oziroma je do tega že prišlo, ali iz razlogov zagotavljanja varnosti določenih
oseb ali objektov smejo policisti izprazniti to območje ali objekt, prepovedati dostop, ga
pregledati in omejiti gibanje v njegovi neposredni bližini (Zpol, 40. člen).
Kadar se poraja sum, da bi lahko prišlo do napada, na prostore, infrastrukturo državnega
aparata zaradi terorističnih teženj, tedaj sme policija uporabiti najnujnejša sredstva,
prijeme, da se teroristično dejanje ne izvrši. Vsakršni poskus kršitve zakonodaje je treba
zatreti že v kali, ko se dejanje še ni izvršilo. Zaradi rasnih, verskih, religioznih drugačnih
prepričanj, ki so poglavitni razlogi, da se terorizem kot tak dogaja po svetu, je dandanes
veliko poudarka na preprečevanju terorističnega kriminala, ki se dogaja po svetu, še
posebno pa je prisoten v državah bližnjega vzhoda. Parametri za preprečitev terorizma so
protibombna, kemijska-bakteriološka-radiološka ter protiprisluškovalna dejavnost, analiza
ali kot tudi rečemo pregled. Če je mogoče pričakovati, da bo v določenem prostoru,
objektu, napravi na območju ali v prometu prišlo do ogrožanja splošne varnosti ljudi ali
premoženja s posebno nevarnimi sredstvi ali napravami oziroma je do tega že prišlo,
smejo policisti prostor, objekt, območje ali prevozno sredstvo izprazniti, prepovedati
dostop do njih in jih neposredno ali s tehničnimi sredstvi preiskati. V teh primerih lahko
policisti opravijo tudi varnostni pregled. Pri izvajanju pooblastil iz tega člena lahko policisti
od pristojnega inšpekcijskega organa zahtevajo, da opravi inšpekcijsko nadzorstvo (Zpol,
41. člen). Policisti s tem, ko določeno osebo pridržijo, ji s tem obenem omejijo možnost
gibanja ali preprečijo opravljanje dejavnosti, poklica vse zaradi tega, da bi se varnostna
problematika izboljšala in posledično prepreči nastanek kaznivega dejanja, ki ima lahko
pogubne posledice za varovanje javnega zadovoljstva prebivalstva. Kadar je v postopek
vpletena oseba zaposlena v Slovenski vojski je o tem potrebno isti hip informirati
zaposlene v vojaški policiji, kjer si prizadevajo, da posamezne naloge določene z zakoni
opravljajo v sodelovanju s policijo. Vojaška policija sme v izrednih razmerah uporabiti
pristojnosti Slovenske policije. Vsaka ima pravila, predpise ki so enaka, za oba aparata
zagotavljanja demokracije, a vendar ima vojaška policija s pravilnikom o notranji sestavi
nekatere določbe realiziranja pristojnosti, pooblastil v relaciji do slovenske policije kot
organom v sestavi ministrstva drugače opredeljene (Zpol, 42. člen).
V praksi izvrševanja nalog Slovenske policije so policisti vsakodnevno izpostavljeni
nevarnostim, ki prežijo na njih kadar se zavzemajo za varovanje življenja, zdravja,
premoženja državljanov Republike Slovenije. Pogosto se namreč zgodi, da lepe besede in
kasneje opozorilo ne zaležejo. Ker je domena policistov v prvi fazi spoštovati in ohranjati
življenje, policisti posežejo po strelnem orožju le tedaj, kadar je to nujno potrebno in ne
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smejo prehitro reagirati pri teži uporabe svojih pooblastil. Policisti se morajo namreč na
začetku posluževati t.i. milejših sredstev zoper kršitelje predpisov, zoper tiste, ki so
nevarnost za javni red in mir v Republiki Sloveniji. Pod sredstva, ki jih imajo policisti na
voljo, tako spadajo;












sredstva za vklepanje in vezanje
plinski razpršilec
fizična sila
palica
plinska in druga sredstva za pasivizacijo
vodni curek
konjenica
posebna motorna vozila
službeni pes
sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev
strelno orožje

Pri neposrednem opravljanju nalog policije na vodah imajo policisti pravico;





preveriti zastavo plovila
ustaviti plovilo, ga pregledati in preiskati
pregledati listine plovila, člane posadke in potnike
uporabiti druga policijska pooblastila, če je potrebno

Policisti smejo zasledovati, zajeti in odpeljati k pristojnemu organu plovilo in člane
posadke, če obstaja sum, da so bili kršeni predpisi RS, mednarodne pogodbe ali pravila
mednarodnega prava. Vsi členi kazenskega zakonika, KZ-1, ki sem ga predstavil, se
nahajajo v Ur. l. RS, št. 63/2008, popr., 66/2008.
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5 ANALIZA DELA POLICIJE S ŠTUDIJO KAZALNIKOV V LETIH
2007 IN 2010 OZIROMA V OBDOBJU 2006-2010
Delo policije v prvem polletju 2007 je bilo v znamenju izvajanja projektov in nalog,
povezanih s prevzemanjem t. i. schengenskih standardov nadzora zunanje meje Evropske
unije in predsedovanjem delovnim telesom Evropske unije v prvi polovici leta 2008.
Predstavniki policije so se v pripravah na predsedovanje pogosto srečevali s predstavniki
evropskih ustanov, sodelovali so tudi pri oblikovanju prednostnih ciljev, potrebna znanja in
veščine za predsedovanje delovnim telesom Evropske unije pa so pridobivali na številnih
usposabljanjih. Priprave policije na vstop Slovenije v schengensko območje so potekale v
skladu z dopolnjenim izvedbenim načrtom za uveljavitev schengenskih standardov
nadzora zunanje meje Evropske unije v letih 2005–2007. Zgrajenih in adaptiranih je bilo
sedem objektov policijskih postaj. Policija je sodelovala tudi pri pripravi projektov za
gradnjo infrastrukture na letališčih, za varovanje državne meje je za določen čas zaposlila
176 kandidatov za policiste, pripravila pa je tudi koncept izvajanja izravnalnih ukrepov po
odpravi notranjih meja. Vzpostavljena je bila povezava med nacionalnim in obstoječim
schengenskim informacijskim sistemom (SIS 1+). Policija je sodelovala v pripravah na
izvedbo evalvacije pripravljenosti Slovenije na vključitev v obstoječi schengenski
informacijski sistem in
ponovne evalvacije pripravljenosti na popoln prevzem
schengenskega pravnega reda pri izvajanju nadzora na letališčih. Hkrati je sodelovala pri
vključevanju v schengenski informacijski sistem druge generacije (SIS 2). Obseg
obravnavane kriminalitete je v prvem polletju 2007 ostal približno na enaki ravni kot v
enakem obdobju prejšnjega leta, povečala sta se tako število in delež kaznivih dejanj, ki
jih je policija sama odkrila, kot tudi število in delež preiskanih kaznivih dejanj (Poročilo o
delu policije, 2006-2007).
Za delo policije na področju kriminalitete so bile pomembne usmeritve, usklajene z
Vrhovnim državnim tožilstvom, in sicer za pisanje kazenskih ovadb zoper neznanega
storilca za kazniva dejanja z majhno premoženjsko koristjo, škodo ali vrednostjo in za
kazniva dejanja, za katera se storilec preganja na predlog, ter za pisanje poročil po
desetem odstavku 148. člena Zakona o kazenskem postopku. Na strokovnem posvetu s
tožilci so bili sprejeti tudi sklepi za racionalnejše delo na področju lažje kriminalitete. Maja
2007 je začela veljati Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja
kriminalitete za obdobje 2007–2011. V skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča, ki je konec
leta 2006 odpravilo izrek zaporne kazni
za prekrške, so sodišča policijskim enotam v začetku leta 2007 vrnila večje število
obdolžilnih
predlogov za prekrške, storjene po Zakonu o prekrških zoper javni red in mir ter Zakonu o
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. O teh prekrških so morali prekrškovni
organi v policiji odločiti po hitrem postopku. Večina ugotovljenih prekrškov s področja
javnega reda in miru je bila tako obravnavana v hitrem postopku, pri čemer se lahko za
posamezne prekrške izdajajo tudi posebni plačilni nalogi (Fišer, 2009, str. 16).
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Na področju cestnega prometa je policija sodelovala pri izvajanju Resolucije o
nacionalnem programu varnosti cestnega prometa. V skladu z akcijskim načrtom za delo
na tem področju je izvedla vse načrtovane poostrene nadzore in druge naloge. V
primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta se je povečala poraba sredstev za
materialne stroške. Nabavljena so bila številna nova vozila ter materialno-tehnična oprema
in sredstva, vključno z opremo za preiskave DNK v novem laboratoriju dejanj (Poročilo o
delu policije, 2006-2007).

5.1 PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE
V prvem polletju 2007 je policija poslala državnim tožilcem kazenske ovadbe in poročila v
dopolnitev kazenskih ovadb po devetem odstavku 148. člena Zakona o kazenskem
postopku zaradi 46.452 kaznivih dejanj, storjenih v tem in prejšnjih letih, kar je 0,5 % več
kot v prvem polletju 2006. S kaznivimi dejanji so storilci povzročili za 155,8 miljonov evrov
škode. Najbolj se je povečalo število kaznivih dejanj, ki sta jih obravnavali policijski upravi
Postojna in sicer (za 38,4 %) in Maribor (za 31,9 %), upadlo pa je število kaznivih dejanj,
ki so jih obravnavale policijske uprave Krško (za 21,2 %), Novo mesto (za 17,7 %) in
Murska Sobota (za 10,4 %). Policija je bila pri odkrivanju in preiskovanju kriminalitete
uspešnejša kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Med kaznivimi dejanji, ki jih je
obravnavala v prvem polletju 2007, je bilo prijavljenih 41.606 ali 0,5 % manj, policija
sama pa je odkrila 4.846 ali 10,2 % več kaznivih dejanj. Delež kaznivih dejanj, ki jih je
odkrila policija, se je tako povečal z 9,5 % na 10,4 % ali za 0,9 odstotne točke. Policija je
preiskala 20.848 kaznivih dejanj ali 5,2 % več kaznivih dejanj, s čimer se je delež
preiskanih kaznivih dejanj povečal z 42,9 % na 44,9 % ali za 2 odstotni točki. Zaradi
razlogov za utemeljen sum storitve kaznivih dejanj so policisti vložili kazenske ovadbe in
poročila v njihovo dopolnitev zoper 10.619 oseb. Poleg fizičnih je bilo ovadenih tudi 154
pravnih oseb. Policija je poslala državnim tožilcem tudi poročila po desetem odstavku 148.
člena Zakona o kazenskem postopku o 8.163 ali 8,0 % manj domnevnih kaznivih dejanjih,
pri katerih ni bilo potrjenega suma storitve ali ni bilo pravne podlage za kazenski pregon
(Poročilo o delu policije, 2006-2007).
Policija je obravnavala 42.280 kaznivih dejanj s področja splošne kriminalitete ali 0,7 %
več kot v enakem obdobju prejšnjega leta, preiskanih pa je bilo 39,9 kaznivih dejanj zoper
življenje in telo, teh je bilo 1.515 ali 9,9 % več, preiskanih pa 90,1 %. Povečalo se je
število dokončanih umorov in kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, zmanjšalo pa število
poskusov umora in kaznivih dejanj posebno hude telesne poškodbe. Policija je preiskala
vse poskuse umora in kazniva dejanja posebno hude telesne poškodbe, med 15
dokončanimi umori pa so bili trije še nedefinirani. Obravnavanih je bilo 234 kaznivih
dejanj zoper spolno nedotakljivost ali 21,9 % več, preiskanih pa 93,6 %.
Povečalo se je predvsem število kaznivih dejanj posilstva, spolnega nasilja in kršitve
spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Kaznivih dejanj zoper premoženje je bilo 33.239
ali 0,4 % manj, preiskanih pa 27,6 %. Povečalo se je število kaznivih dejanj požiga in
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poškodovanja tuje stvari ter tatvin motornih vozil, zmanjšalo pa se je število kaznivih
dejanj roparske in drzne tatvine, kar je delno posledica večje dejavnosti policije na najbolj
ogroženih krajih. Policija je bila uspešnejša pri preiskovanju vlomov, drznih tatvin in
ropov, preiskovanje roparskih tatvin in tatvin motornih vozil pa se je poslabšala. Zaradi
nekaterih uspešno zaključenih preiskav je bilo manj vlomov v stanovanjske hiše, v katerih
so storilci iskali avtomobilske ključe in nato odpeljali vozila.
Policija je obravnavala 1.592 ali 12,7 % več kaznivih dejanj s področja mladoletniške
kriminalitete. Povečalo se je predvsem število kaznivih dejanj tatvine in ropa, zmanjšalo
pa število kaznivih dejanj velike tatvine in izsiljevanja. Med ovadenimi osumljenci je bilo
9,4 % mladoletnih. Policija je obravnavala tudi 264 ali 16,5 % manj dejanj z elementi
kaznivega dejanja, za katera je državnemu tožilstvu poslala poročilo o sumu, da so jih
storili otroci do 14. leta starosti. Med žrtvami oziroma oškodovanci kaznivih dejanj je bilo
1.474 ali 7,2 % več otrok in mladoletnikov. Obseg obravnavane gospodarske kriminalitete
se je v prvem polletju 2007 nekoliko zmanjšal dejanj (Poročilo o delu policije, 2006-2007).

5.2 PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE
V LETIH 2004 do 2007
Področje kriminalitete je v obdobju od 2004 do 2007 bilo na posameznih segmentih v
porastu, v posameznih pa v zatonu. V nadaljevanju sem skušal prikazati problematiko
kršenja predpisov z različnimi grafi, tabelami, obrazložitvami.

Tabela 2: Kazniva dejanja, za katera je policija vložila kazensko ovadbo ali poročilo v
dopolnitev kazenske ovadbe (2004-2007)

2004

2005

2006

2007

Kazniva dejanja

41.586

41.826

46.231

46.452

Preiskana k. D.

18.094

16.874

19.822

20.848

40,3
3.725

42,9
4.397

44,9
4.846

8,9

9,5

10,4

Delež preiskanih k. D. (v %) 43,5
ki jih je odkrila policija
4.017
Delež odkritih k. D. (v %)
9,7

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2007

Podatki so iz evidence ovadenih oseb in kaznivih dejanj. V številu ni zajetih kaznivih
dejanj, katerih posledica je bila prometna nesreča.
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Grafikon 6: Preiskana kazniva dejanja (2004-2007)

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2007
Graf jasno ponazarja število kaznivih dejanj v obdobju štirih let 2004-2007. Storjenih
kaznivih dejanj je bilo največ leta 2007, in sicer je bilo storjenih 46.452 kaznivih dejanj.
Temu posledično pa jih je bilo tudi največje število preiskanih kaznivih dejanj, ki jih je bilo
20.848. Najmanjše število kaznivih dejanj je bilo leta 2004, in sicer je znašalo 41.586
kaznivih dejanj, od tega pa jih je bilo preiskanih 18.094 kaznivih dejanj. Analiza porasta
kriminalitete se je leta 2007 povečala za 0,5 % v primerjavi z letom 2006. Policija mora
strmeti k temu, da z represivnimi ukrepi skuša zajeziti ta porast.

43

Tabela 3: Kazniva dejanja po enotah (2006, 2007)
ENOTA

Kazniva dejanja

Preiskana k. D

Delež
preiskanih
k. d. (v %)

K. d., ki jih Delež
je odkrila
odkritih
k. d. (v %)
policija

2006

2007

porast 2006
/
upad
(v %)

2007

2006 2007 2006 2007 2006 2007

PU Celje
PU Koper
PU Kranj
PU Krško
PU Ljubljana
PU Maribor
PU M. Sobota
PU Nova Gorica
PU Novo mesto
PU Postojna
PU Sl. Gradec
GPU

4.308
1.994
2.258
1.233
24.60
3
5.793
1.410
1.251
2.095
565
662
59

4.192
1.822
2.398
971
23.80
0
7.640
1.264
1.228
1.725
782
628
2

-2,7
-8.6
6.2
-21.2
-3.3
31,9
10,4
-1,8
-17.7
38,4
-5,1
-96,6

2.000
922
1.161
739
8.699
2.742
986
616
1.113
317
471
56

2.082
868
1.277
624
9224
3.400
891
634
1.054
354
439
1

46,4
46,2
51,4
59,9
35,4
47,3
69,9
49,2
53,1
56,1
71,1
94,9

49,7
47,6
53,3
64,3
38,8
44,5
70,5
51,6
61,1
45,3
69,9
50,0

331
306
364
323
1.48
7
503
278
214
259
109
173
50

521
270
413
244
1.79
4
630
256
218
262
135
102
1

7,7
15,3
16,1
26,2
6,0
8,7
19,7
17,1
12,4
19,3
26,1
84,7

12,4
14,8
17,2
25,¸
1
7,5
8,2
20,3
17,8
15,2
17,3
16,2
50,0

SKUPAJ

46.23
1

46.45
2

0,5

19.82
2

20.84
8

42,9

44,9

4.39
7

4.84
6

9,5

10,4

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2007
Iz tabele kaznivih dejanj za leto 2006, 2007 je razvidno, da je v letu 2006 največje število
kaznivih dejanj storjeno na območju PU Ljubljana in sicer: 24.603, najmanj v istem letu
pa na območju PU Postojna, 565. Za leto 2007 je bilo največ kaznivih dejanj storjeno na
območju PU Ljubljana, upad kaznivih dejanj 3,3 % v primerjavi z letom 2006. Najmanjše
število kaznivih dejanj v letu 2007 je bilo storjenih na območju delovanja PU Sl. Gradec, in
sicer je število kaznivih dejanj upadlo za 5,1 %Iz tabele je razvidno, da je število kaznivih
dejanj očitno največje na območju delovanja PU Ljubljana, kjer se število kaznivih dejanj
razlikuje iz leta v leto, a vendar vedno preseže številko 20.000. S poenotenjem
posameznih informacijskih sistemov, baz podatkov ter drugih koristnih informacij, ki jih
policija pridobi pri opravljanju svojega dela ali v sodelovanju s državljani sem mnenja, da
bo število kaznivih dejanj nižje oziroma se ga bo lahko nadziralo ter že v kali zatrlo.
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Tabela 4 : Struktura ovadenih v letih 2006 in 2007

št.
Oseb delež
2006
%)

(v št.
delež
Oseb2007 %)

(v

Spol – skupaj

10.313

100,0

10.619

100,0

3,0

Moški

8.720

84,6

9.038

85,1

3,6

Ženski

1.593

15,4

1.581

14,9

-0,8

Starost – skupaj

10.313

100,0

10.619

100,0

3,0

14 do 17 let

950

9,2

993

9,4

4,5

18 do 20 let

1.149

11,1

1.072

10,1

-6,7

21 do 30 let

3.208

31,1

3.171

29,9

-1,2

31 do 40 let

2.084

20,2

2.197

20,7

5,4

41 do 50 let

1.720

16,7

1.769

16,7

2,8

51 let in več

1.191

11,5

1.411

13,3

18,5

Neznano

110,1

0,1

0,1

-,545,

6

Državljanstvo skupaj 10.313

100,0

10.619

100,0

3,0

Bosna
Hercegovina

in 209

2,0

224,2

2,1

7,2

187

1,8

179 1

1,7

-4,3

Makedonija

74

0,793

83

0,9

25,7

Slovenija

9.261

89,8

8 9.535

89,8

3,0

Srbija

126

-

164

1,5

-

druge države

582

5,6

424

4,0

-27,4

Pravne osebe

123

100,0

154

100,0

25,2

Hrvaška

Vir:Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2007
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Grafikon 7: Struktura ovadenih po državljanstvu brez slovenskega državljanstva v letih
2006 in 2007

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2007
Med storilci kaznivih dejanj, ki so storjena na slovenskih tleh od tujcev prednjačijo
državljani Bosne in Hercegovine, ki so v letu 2007 storili 15 kaznivih dejanj več kot leta
2006 na slovenskih tleh. Hrvaški državljani so bili bolj dejavni na slovenskih tleh v letu
2006, kjer so storili 8 kaznivih dejanj več kot v letu 2007. Državljani Republike Makedonije
so bili ovadeni 83 krat v letu 2007, kar je 7 kaznivih dejanj več kot v letu 2006. Srbski
državljani so se srečali z našimi organi pregona večkrat v letu 2007, kjer se je število
kaznivih dejanj povečalo za 38 kaznivih dejanj več kot leta 2006. Slovenska policija si
prizadeva, da bi pri državljanih Republik bivše Jugoslavije, ki predstavljajo nevarnost za
našo demokracijo, in ko si tudi povratniki pri kaznivih dejanjih na območju Republike
Slovenije pri vstopu v našo državo ali jih zadržijo na mejnem območju, ali pa preprečijo
vstop v Slovenijo. Iz statistike kaznivih dejanj za državljane bivše SFRJ na naših tleh, je
moč sklepati, da bodo ponovno kršili predpise in s tem ogrožali naš pravni red.
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Grafikon 8: Število ovadenih po spolu (2006, 2007)

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2007
V letu 2007 je bilo ovadenih 318 oseb moškega spola več kot leta 2006. Leto 2006 je bilo
ovadenih več oseb ženskega spola kot leta 2007, in sicer 75 oseb več.
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Grafikon 9: Število ovadenih po letih (2006, 2007)

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2007
Po primerjavi podatkov ter pogledu na graf je razvidno, da je starostna skupina od 21 do
30 leta najbolj problematična za leti 2006 in 2007, ki ju primerjamo. Leta 2007 je bilo
storjenih 37 kaznivih dejanj manj kot leto prej. Pri mladostniški skupini od 14 do 17 let je
bilo leta 2007 storjenih 43 kaznivih dejanj več kot v letu 2006. V skupini od 18 do 20 let je
bila večja problematika mladostnikov v letu 2006, bila je večja za 78 kaznivih dejanj.
Skupina storilcev kaznivih dejanj v starostni skupini od 31 do 40 let je bila bolj dejavna v
letu 2007, sicer je bilo v tem letu storjenih 13 kaznivih dejanj več kot leta 2006. Za zadnjo
starostno skupino, ki jo primerjamo, od 51 let in več je bilo v letu 2006 storjenih 1191
kaznivih dejanj za katere je policija podala ovadbo, in jih je bilo v primerjavi z letom 2007,
220 manj kot leta 2006.
Največje število ovadenih predstavlja starostno skupino od 21 do 30 let. Najmanjše število
ovadenih izhaja iz starostne skupine 14 do 17 let.

5.3 DELO POLICIJE V LETU 2010
V prvem polletju 2010 je policija nadaljevala uvajanje organizacijskih sprememb in
racionalizacije dela. V generalni policijski upravi sta bila konec leta 2009 ukinjena urad za
organizacijo in kadre ter urad za logistiko, ki sta zdaj organizirana kot skupni
organizacijski enoti ministrstva in policije. S 1. 7. 2010 je bila izvedena reorganizacija
generalne policijske uprave, pripravlja se tudi reorganizacija na regionalni ravni. Cilj
oziroma namen organizacijskih sprememb je racionalizacija delovnih procesov,
enakomernejša obremenjenost posameznih policijskih enot, koncentracija specializiranih
služb, odprava nesorazmernega podvajanja delovnih področij, zagotovitev učinkovitejšega
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sistema vodenja in odgovornosti ter večja sistemska vpetost policijskih enot v lokalno
skupnost. Kot naslednji korak h krepitvi zaupanja notranje in zunanje javnosti v strokovno
integriteto in operativno avtonomijo dela policije je bil ustanovljen strokovni svet za
policijsko pravo in pooblastila, katerega člani so notranji in zunanji strokovnjaki. Strokovni
svet je namenjen izmenjavi stališč in mnenj o pripravi in uporabi predpisov s področja
policijskega prava in policijskih pooblastil ter sistematičnemu proučevanju vprašanj, ki se
na teh področjih pojavljajo v praksi (Žaberl, 2006, str. 37-41).
K prizadevanjem za izboljšanje dela sodi tudi skrb za zaposlene, še zlasti ko ti potrebujejo
pomoč organizacije oziroma njeno zaščito. Vzpostavljena je bila mreža oseb, na katere se
policisti lahko obrnejo, če so žrtve šikaniranja (mobinga) v organizaciji. V prvem polletju
2010 je začel veljati nov pravilnik o varovanju ogroženih delavcev policije, s katerim se je
varovanje ogroženih policistov prilagodilo novim varnostnim izzivom. V okviru projekta
Psihološka pomoč in svetovanje v policiji je policistom od decembra 2009 na voljo 24-urna
psihološka interventna pomoč; v prvem polletju 2010 pa je potekala uvedba projekta za
takojšnjo psihosocialno pomoč policistom prek sistema zaupnikov v enotah [t. i. Peer
Support], ki je v zaključni fazi.
Pomembne spremembe so bile pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju najtežjih
oblik gospodarske kriminalitete, korupcije in drugih oblik kriminalitete. S 1. 1. 2010 je
začel delovati nacionalni preiskovalni urad [NPU], kot samostojna operativna enota uprave
kriminalistične policije; s selitvijo v nove prostore so bile zagotovljene tudi boljše delovne
razmere. Po ustanovitvi centra za računalniško preiskovanje v upravi kriminalistične
policije in oddelkov v sektorjih kriminalistične policije štirih policijskih uprav je bila v prvem
polletju 2010 zasedena večina sistemiziranih delovnih mest. Zagotovljeni so bili prostori in
kupljena forenzična programska oprema za zavarovanje in preiskave elektronskih naprav.
Do sprememb je prišlo tudi na drugih področjih kriminalističnega dela. Ustanovljen je bil
center za kriminalistično obveščevalno dejavnost, ki uvaja nove oblike policijskega
delovanja. Temeljijo na konceptu obveščevalno vodenega policijskega delovanja. Izdelana
je bila strategija dela za preprečevanje in preiskovanje premoženjske kriminalitete, ki je
prvi dokument s celovitim pristopom na tem področju v Sloveniji. Pripravljena je bila
idejna zasnova novega informacijskega sistema na področju kriminalitete, dopolnjeni so
bili številni interni predpisi, med katerimi sta najbolj pomembni navodili o sodelovanju in
pomoči med NPU in drugimi policijskimi enotami ter o spremembi in dopolnitvi navodila o
evidentiranju kaznivih dejanj. Za boljše medinstitucionalno sodelovanje je bil podpisan
tudi sporazum med policijo in komisijo za preprečevanje korupcije. Policija je tvorno
sodelovala v delovni skupini za pripravo sprememb kazenskega zakonika in predlagala
nekaj novosti na področju inkriminacije javnofinančnih deliktov, katerih namen je zaščita
javnih financ. Junija 2010 se je anonimni elektronski prijavi korupcije, ki je javnosti na
voljo od aprila 2009, pridružila še anonimna elektronska prijava nasilja v družini.
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5.4 PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE
2006-2010
V prvem polletju 2009 je policija poslala državnemu tožilstvu kazenske ovadbe in poročila
v dopolnitev kazenskih ovadb po devetem odstavku 148. člena zakona o kazenskem
postopku zaradi 47.451 kaznivih dejanj, storjenih v tem in prejšnjih letih, kar je za 4,2 %
več kot v prvem polletju 2009. Po oceni policije so storilci povzročili za 461,0 milijonov
evrov škode ali za 91,5 % več kot s kaznivimi dejanji, obravnavanimi v enakem obdobju
prejšnjega leta.
Državnemu tožilstvu so bila poslana poročila v dopolnitev kazenskih ovadb za 1.458
kaznivih dejanj, statistično prikazanih v primerljivih obdobjih prejšnjih let, katerih
preiskovanje se je nadaljevalo v prvem polletju 2010. Poleg tega so bile poslane tudi
podlage za kazensko ovadbo. Pri odkrivanju in preiskovanju kriminalitete je bila policija
uspešnejša kot v prvem polletju 2009.
Delež kaznivih dejanj, odkritih z lastno dejavnostjo, se je povečal z 12,0 % na 12,6 % ali
za 0,6 odstotne točke, delež preiskanih kaznivih dejanj pa z 52,0 % na 55,4 % ali za 3,4
odstotne točke. Kazenske ovadbe ali poročila v njihovo dopolnitev je policija vložila zoper
12.327 oseb ali za 10,6 % več. Ovadenih je bilo 345 ali za 78,8 % več pravnih
oseb. Policijska uprava Ljubljana je obravnavala 48,0 % vseh kaznivih dejanj, policijska
poročila po desetem odstavku 148. člena zakona o kazenskem postopku za 8.133, ali za
3,2 % več dejanj, pri katerih po končani preiskavi ni bilo potrjenega suma storitve
kaznivega dejanja. Obravnavanih je bilo 41.044 kaznivih dejanj splošne kriminalitete ali za
1,7 % več kot v prvem polletju 2009, preiskanih pa je bilo 49,0 % . Kaznivih dejanj zoper
življenje in telo je bilo 1.293 ali za 1,8 % več, preiskanih pa 89,8 % (90,2 %). Policija je
obravnavala 2 dokončana uboja in 5 dokončanih umorov. Zmanjšalo se je število kaznivih
dejanj hude in posebno hude telesne poškodbe, povečalo pa število kaznivih dejanj lahke
telesne poškodbe. Kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost je bilo 285 ali za 7,1 %
več, preiskanih pa 94,4 % . Najbolj se je povečalo število spolnih napadov na osebo,
mlajšo od 15 let, najbolj pa se je zmanjšalo število posilstev. Obravnavanih je bilo 3.422
ali za 5,8 % več kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. Najbolj so se
povečali nasilje v družini, zanemarjanje otrok in surovo ravnanje. Povečanje števila
kaznivih dejanj je bilo po oceni policije posledica spremembo zakonodaje, strokovnejšega
dela pristojnih ustanov in pripravljenosti žrtev, da prijavijo tovrstna dejanja. Kaznivih
dejanj zoper premoženje je bilo 28.657 ali za 2,3 % več, preiskanih pa 32,2 % (28,6 %).
Povečalo se je število klasičnih goljufij, ropov in zatajitev. Manj je bilo roparskih tatvin,
tatvin motornih vozil, drznih tatvin, vlomov in poškodovanj tuje stvari, njihova končna
oblika pa se je nekoliko izboljšala.
Obseg mladoletniške kriminalitete se je nekoliko zmanjšal. Mladoletniki so bil osumljeni
1.319 ali za 3,7 % manj kaznivih dejanj, med drugim za 19 spolnih napadov na osebo,
mlajšo od petnajst let, za 12 hudih telesnih poškodb in 2 posilstvi. Več je bilo
neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, tatvin, velikih tatvin,
ropov in izsiljevanj, manj pa goljufij, spolnega nasilja in lahkih telesnih poškodb. Med
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vsemi osumljenci je bilo 7,8 % mladoletnih. Z 11,4 % na 13,5 % se je v celotni
kriminaliteti povečal delež gospodarske kriminalitete, povečal pa se je tudi njen obseg, saj
je bilo obravnavanih 6.407 ali za 23,4 % več kaznivih dejanj, tudi zaradi večjega števila
lažjih oblik gospodarske kriminalitete. Škoda, ki so jo povzročila obravnavana gospodarska
kazniva dejanja, je bila ocenjena na 418,9 milijona evrov, to je za 107,8 % več kot v
prvem polletju 2009, kar kaže, da je policija usmerjeno preiskovala težje gospodarske
delikte z večjo premoženjsko škodo. Delež škode zaradi gospodarske kriminalitete se je v
skupni škodi povečal z 83,7 % na 90,9 %. Na podlagi zakona o odgovornosti pravnih oseb
za kazniva dejanja je policija obravnavala 940 ali za 51,6 % več kaznivih dejanj, za
katera so bile odgovorne tudi pravne osebe. Državnemu tožilstvu so bila poslana poročila
v dopolnitev kazenskih ovadb tudi za 400 kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete,
statistično prikazanih v primerljivih obdobjih prejšnjih let, katerih preiskovanje se je
nadaljevalo v prvem polletju 2010. Škoda, ki so jo povzročila, je bila ocenjena na 19,3
milijonov evrov.
Na področju organizirane kriminalitete so bila obravnavana 204 kazniva dejanja ali za 8,1
% manj. Najbolj se je povečalo število organiziranih oblik ropov in velike tatvine, najbolj
pa zmanjšalo število organiziranih oblik prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja
države, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov, zlorabe prostitucije ter
neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v
športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Dejavnost policije je
bila usmerjena predvsem v odkrivanje kriminalnih združb, ki so po t. i. Balkanski poti
tihotapile orožje in eksplozivne snovi, prepovedane droge in ljudi.
Število kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog se je zmanjšalo s 1.601 na 1.215 ali za
24,1 %. V prvem polletju 2010 so bile v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi končane
nekatere dolgotrajne operacije proti mednarodnim kriminalnim združbam, ki so zahtevale
precejšnje angažiranje policistov. Zaradi domnevne zastrupitve s prepovedanimi drogami
je v prvem polletju 2010 umrlo 8 ljudi.
Obravnavanih je bilo 70 ali za 34,6 % manj kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in
prometa orožja ali eksploziva, predvsem zaradi ponovne akcije za legalizacijo orožja, v
kateri je bilo vloženih 2.762 vlog. Ugotovljeno je bilo, da se je tihotapljenje orožja okrepilo
na t. i. Severni balkanski poti, ki vodi mimo Slovenije.
Kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države je bilo 124 ali za 113,8
% več, predvsem zaradi – po oceni policije – učinkovitega izvajanja schengenskih ukrepov
na zunanji meji Evropske unije. Obravnavanih je bilo 1.050 ali za 9,6 % manj kaznivih
dejanj ponarejanja denarja. Zaseženih je bilo 1.472 ponaredkov, od tega 1.438
ponaredkov evra. Več ponaredkov bankovcev je bilo na območjih, kjer so igralnice,
ponarejeni kovanci pa so bili unovčeni v avtomatih za hitro prehrano in napitke ter na
cestninskih postajah. Večina ponarejenega denarja je bila odkrita šele v poslovnih bankah.
Obravnavane so bile 3 ugrabitve, 37 protipravnih odvzemov prostosti, 1.914 ali za 2,5 %
več kaznivih dejanj ogrožanja varnosti in 222 ali za 19,4 % več kaznivih dejanj
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izsiljevanja. Policija je nadaljevala s spodbujanjem državljanov, da prijavijo ta kazniva
dejanja.
Delo na področju boja proti terorizmu je bilo usmerjeno predvsem v izmenjavo podatkov s
tujimi varnostnimi organi pri preprečevanju in odkrivanju teroristične dejavnosti ter
njenega financiranja. Policijski pogajalci so v prvem polletju 2010 sodelovali pri reševanju
8 kriznih primerov, in sicer pri 3 preprečitvah poskusa samomora in 5 grožnjah z
razstrelitvijo objekta ali napadom na policista oziroma druge osebe. Vse krizne situacije so
bile uspešno rešene.

Tabela 5: Kazniva dejanja, za katere je policija vložila kazensko ovadbo ali poročilo v
dopolnitev kazenske ovadbe v letih 2006 do 2010

Štev. Kaznivih dejanj
Štev. Preiskanih kaznivih dejanj
Delež preiskanih kaznivih dejanj v (%)
Štev. Kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija
Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija
(v %)

2006

2007

2008

2009

2010

46.231
19.822
42,9
4.397
9,5

46.452
20.848
44,9
4.841
10,4

44.503
21.274
47,8
5.263
11,8

45.539
23.660
52,0
5.455
12.0

47.451
26.269
55,4
5.963
12,6

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010
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Grafikon 10: Preiskana kazniva dejanja v letih 2006 do 2010

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010
Največ kaznivih dejanj, za katere je policija podala kazensko ovadbo na državno tožilstvo
je bilo storjenih v letu 2010, teh je bilo 47.451. V letu 2010 je bilo tudi preiskanih največ
kaznivih dejanj in sicer 26.269. Najmanjše število kaznivih dejanj je bilo storjenih v letu
2008 ozirajoč se na graf, in sicer 44.503. V tem letu je bilo preiskanih 21.274 kaznivih
dejanj. V analizi leta 2010 je viden porast kaznih dejanj v primerjavi z letom 2009, ki se
kaže v višini 4,2 %. Poleg represivnih ukrepov, kot so strožje denarne kazni, družbeno
koristna dela, se sam zavzemam, da se storilcem povratnikom kaznivih dejanj naloži hujša
kazen, kot so je bili deležni ob prvi obtožnici zoper njih.
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Tabela 6: Kazniva dejanja po enotah (2009, 2010)

Enota

Štev. Preiskanih Delež preiskanih
Štev. Kaznivih dejanj Porast/
Upad ( v kaznivih dejanj kaznivih (v %)
%)

2009

2010

PU Celje

4.227

4.587

PU Koper

2.111

PU Kranj
PU Ljubljana
PU Maribor

2009

2010

2009

2010

8,3

2.262

2.920

53,5

63,8

2.857

35,3

981¸

1.761

46,5

61,6

2.939

3.003

2,2

1.785

1.746

60,7

58,1

21.793

22.765

4,5

9.970

11.028 45,7

48,4

7.088

7.153

0,9

4,244

4.002

59,9

55,9

1.322

1.164

12,9

927

875

70,1

75,2

PU N.Gorica
PU N. Mesto

1.318

1.372

4,1

645

782

48,9

57,0

PU Postojna

2.123

2.040

3,9

1.186

1.370

55,9

67,2

PU Sl. Gradec

812

656

19,2

377

366

46,4

55,8

GPU

789

829

5,1

576

618

730,

74,5

4

36

3

35

75

97,2

PU M.Sobota

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010
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Grafikon 11: Kazniva dejanja po enotah (2009, 2010)

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010
Policisti so v letih 2009, 2010 imeli največ dela na območju PU Ljubljana in sicer je število
kaznivih dejanj v obeh letih krepko preseglo številko 20.000. V primerjavi z PU Maribor je
bilo na območju MOL storjenih kar 14.005 kaznivih dejanj več v letu 2009. Za leto 2010
pa je bilo na območju delovanja PU Ljubljana storjenih 15.608 kaznivih dejanj več, kot v
istem letu na območju delovanja PU Maribor. Na območju PU Celje je bilo leta 2010
storjenih 351 kaznivih dejanj več kot leta 2009. Na območju PU N. Mesto je bil v letu 2010
viden upad in sicer za 83 kaznivih dejanj manj kot leta 2009. Glede na površino
pristojnosti PU ter kapacitete prebivalcev pa je bil največji porast kaznivih dejanj na
območju delovanja PU Koper in sicer je bilo leta 2010 storjenih 746 kaznivih dejanj več
kot v letu 2009. Na območju delovanja PU Koper imajo največji problem policisti s
preprodajo in uživanjem prepovedanih drog, med katerimi na primorskem koncu
prednjačijo poleg marihuane, še kokain, ekstazi ter v zadnjem času tudi zelo nevarni
amfetamin, ki je pogost pri obiskovalcih t.i. rave zabav. Z večjimi ter bolj pogostimi
akcijami zlasti na mejnih kontrolnih točkah ter z poostrenim nadzorom, sodelovanjem z
organi policije sosednjih držav se lahko ta očiten problem prepovedanih drog na
primorskem koncu reši oziroma zmanjša, omeji.
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Tabela 7: Preiskana dejanja in drugi ukrepi pri preiskovanju kaznivih dejanj v letih
2006 do 2010

2009

2010

Štev. ogledov kaznivega dejanja

10.660

9.430

Štev. hišnih preiskav

999

935

Štev. osebnih preiskav

129

126

Štev. zasega predmetov

5.820

6.014

Štev. policijskih zaslišanj

263

233

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010

Grafikon 12: Preiskana dejanja in drugi ukrepi pri preiskovanju kaznivih dejanj v letih
2006 do 2010

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010
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Iz grafa je razvidno, da je bilo leta 2009, 1270 ogledov kraja kaznivega dejanja več kot
leta 2010. Leta 2010 je bilo 194, zasegov predmetov več kot leta 2009. Število osebnih
preiskav je bilo v letu 2009 za 3 večje kot leta 2010. Leta 2009 je bilo 64 osebnih
preiskav več kot leta 2010. Prav tako pa je bilo v letu 2009 več policijskih zaslišanj in sicer
30 več kot v letu 2010. Za osebno in hišno preiskavo, zaseg in odvzem predmetov, za
pridržanje in varščino, zastopanje tuje pravne osebe, pravice oškodovanca v postopku,
združitve in izločitve postopka, prekinitve in ustavitve postopka ter stroške postopka pa se
smiselno uporabljajo določbe ZP-1 o rednem sodnem postopku, če ni s tem zakonom
drugače določeno (Koman, 2008, str. 80).
Tabela 8 : Kazniva dejanja zoper življenje in telo (2009, 2010)
Vrsta kaznivega
dejanja

Štev. kaznivih
dejanj

2009

2010

Uboj - Skupaj

15

14

Dokončan

2

Poskus

Porast/Upad
(v %)

Štev. preiskanih
kaznivih dejanj

Delež preiskanih
kaznivih dejanj (v
%)

2009

2010

2009

2010

...

15

14

100,0

100,0

2

...

2

2

100,0

100,0

13

12

...

13

12

100,0

100,0

Umor - Skupaj

8

7

...

8

7

100,0

100,0

Dokončan

6

5

...

6

5

100,0

100,0

Poskus

2

2

...

2

2

100,0

100,0

Posebno huda
telesna poškodba

6

2

...

6

2

100,0

100,0

Huda telesna
poškodba

121

118

...

121

118

100,0

100,0

Lahka telesna
poškodba

1.015

1.063

-2,5

1.015

1.063

100,0

100,0

Druga kazniva
dejanja

105

89

4,7

105

89

100,0

100,0

1.270

1.293

1,8

1.145

1.161

90,2

89,9

Skupaj

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010

57

Grafikon 13: Huda telesna poškodba, lahka telesna poškodba, druga kazniva dejanja v
letih 2009 in 2010

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010
Leta 2010 je bilo storjenih 48 kaznivih dejanj več s posledicami lahkih telesnih poškodb
kot leta 2009. V letu 2009 so bila storjena tri kazniva dejanja več s posledicami hudih
telesnih poškodb kot leta 2010. Drugih kaznivih dejanj je bilo več leta 2009, in sicer jih je
v primerjavi z letom 2010 bilo storjenih 16 več.
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Grafikon 14: Umor, uboj, posebno hude telesne poškodbe (2009, 2010)

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010
V letu 2009 so bile storjena 4 kazniva dejanja več s posledicami posebno hude telesne
poškodbe kot v letu 2010. Število umorov je bilo v letu 2009 za 1 višje kot leta 2010.
Tabela 9: Vrste kriminalitete v letih 2006 do 2010

Vrste kriminalitete

2006

2007

2008

2009

2010

Celotna

46.231

46.452

44.503

45.539

47.451

Splošna

41.983

42.269

40.063

40.349

41.044

gospodarska

4.248

4.183

4.440

5.190

6.407

Organizirana

236

182

332

222

204

Mladoletniška

1.413

1.592

1.579

1.370

1.319

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010

Zaradi spremenjene klasifikacije kaznivih dejanj splošne in gospodarske kriminalitete se
podatki nekoliko razlikujejo od podatkov, prikazanih v prejšnjih poročilih o delu policije.
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Grafikon 15: Vrste kriminalitete v letih 2006 do 2010

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010
Leta 2007 je bila splošna kriminaliteta najvišja, in sicer je bilo storjenih na tem sektorju
kriminalitete 42.269 kaznivih dejanj, kar je za 2206 kaznivih dejanj več, kot jih je bilo
storjenih v letu 2009, v katerem se je zgodilo najmanjše število kaznivih dejanj s področja
splošne kriminalitete. Splošna kriminaliteta se je povečala v primerjavi z letom 2006 za 0,7
%, prav tako pa je narastel delež storjenih kaznivih dejanj. Gospodarska kriminaliteta je
bila najvišja v letu 2010, v katerem se je zgodilo 6407 kaznivih dejanj in je za 2214
kaznivih dejanj višja od leta 2007, kjer se je zgodilo najmanjše število kaznivih dejanj s
področja gospodarske kriminalitete. Mladoletniška kriminaliteta je bila najvišja v letu 2008,
kjer se je zgodilo 332 kaznivih dejanj in je v primerjavi z letom 2007, kjer se je zgodilo
182 kaznivih dejanj s sektorja organizirane kriminalitete, za 150 kaznivih dejanj višja od
leta 2007. Organizirana kriminaliteta je bila najvišja leta 2007, štela je 1592 kaznivih
dejanj, najnižja pa leta 2010, ko je štela 204 kazniva dejanja, kar je 128 kaznivih dejanj
manj kot v letu 2007, ki je bilo leto največjega števila kaznivih dejanj s področja
organizirane kriminalitete.

5. 5 VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU
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Policisti so obravnavali 25.377 ali za 4,6 % manj kršitev predpisov o javnem redu. Kršitev
zakona o varstvu javnega reda in miru je bilo 14.127 ali za 7,8 % manj kršitev drugih
predpisov o javnem redu pa je bilo 11.250 ali za 0,2 % manj. Med njimi so prevladovale
kršitve zakona o tujcih, zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in
zakona o osebni izkaznici.
Na podlagi zakona o prekrških so policisti izdali 3.427 ali za 8,4 % več odločb v hitrem
postopku in 991 ali za 11,1 % več obdolžilnih predlogov ter izrekli 3.730 ali za 28,9
%manj opozoril. Število zahtev kršiteljev za sodno varstvo zaradi izdanega plačilnega
naloga se je zmanjšalo s 791 na 676 ali za 14,5 %. Število predlogov za uklonilni zapor se
je povečalo s 1.089 na 1.391 ali za 27,7 %.
Policisti so obravnavali 12 množičnih kršitev javnega reda, v katerih je bilo udeleženih pet
ali več kršiteljev, najpogosteje na javnih prireditvah, nekaj pa jih je bilo v gostinskih
lokalih. Policisti so varovali ali sodelovali pri varovanju 2.244 javnih shodov in javnih
prireditev, od tega 24 protestnih javnih shodov. Po intenziteti je najbolj izstopal shod, ki
ga je maja 2010 organizirala in izvedla slovenska študentska organizacija. Za učinkovitejše
ukrepanje na športnih prireditvah je pri zavarovanju in spremljanju prevozov navijačev
pogosto sodelovala posebna policijska enota.
Kršitev zakona o orožju je bilo 432 ali za 5,6 % več. Zaradi suma, da posamezniki ne
izpolnjujejo pogojev za posest orožja, je policija pristojnim upravnim enotam poslala 46
pobud za uvedbo upravnega postopka za odvzem orožja, največkrat lovskega orožja in
pištol. Za preprečitev nasilja v družini so policisti izrekli 563 ali za 6,0 % več ukrepov
prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi. Število prekrškov zaradi nasilja v
družini se je zmanjšalo s 1.972 na 1.874 ali za 5,0 %, ker se nasilje v družini od
uveljavitve novega kazenskega zakonika konec leta 2008 obravnava tudi kot kaznivo
dejanje, ne le kot prekršek.
Policija je samostojno in v sodelovanju z inšpektoratom za notranje zadeve izvajala nadzor
nad delom zasebnih varnostnih subjektov. Najpogosteje so policisti obravnavali kršitve,
povezane z nošenjem službenih izkaznic in uniforme. V nekaj primerih je bilo ugotovljeno,
da so zasebne varnostne službe zaposlovale osebe, ki niso izpolnjevale predpisanih
pogojev. Policisti so v 281 primerih pomagali državnim organom, gospodarskim družbam
in zavodom ter drugim organizacijam in posameznikom z javnimi pooblastili, ko so se jim
državljani upirali ali so pristojni organi pričakovali upiranje.

Tabela 10: Kršitve predpisov o javnem redu

61

2006

2007

2008

2009

2010

Štev. kršitev javnega reda in miru

15.118

14.719

15.835

15.321

14.127

Štev. kršitev drugih predpisov
Skupaj

6.821
21.939

7.898
22.617

11.017
26.852

11.273
26.594

11.250
25.377

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010

* 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.

Grafikon 16: Kršitve predpisov o javnem redu

Vir: Poročilo o delu policije za prvo polletje leta, 2010

Javni red in mir je stanje, v katerem pravne in fizične osebe izvršujejo pravice in dolžnosti,
ki jih imajo po ustavi in zakonu. Za javni red in mir lahko rečemo tudi, da sta dobrini, ki
domnevata izključitev vseh protipravnih ravnanj, s katerimi se kršijo splošna pravila
vsakdanjega dela in življenja (Jarc in Nunič, 2007, str. 11).
Kršitve zakonodajnih predpisov in drugih zavezujočih določb s področja javnega reda in
miru so bile v letih primerjanja najbolj visoko leta 2008, najnižje število kršenih predpisov
62

pa v letu 2010, torej v zadnjem letu, ki ga primerjamo. Iz tega podatka je moč sprejemati
še dodatne ukrepe proti kršiteljem ustavno določenih, veljavnih predpisov, kajti trend
upadanje je bil v letu 2010 najbolj očiten v relaciji od 2006, do 2010 s področja javnega
reda in miru. Policija mora še v večji meri izvajati preventivne posege v razmerju do
posameznikov, ki so sposobni kršiti zakonodajo, oziroma z svojim nezakonitim ravnanjem
ogrožajo tako delo policije kot tudi življenje, zdravje, premoženje državljanov Republike
Slovenije. Z neprestanim dopolnjevanjem, povezovanjem, informiranjem državljanov in
policije lahko subjekte, ki so grožnja za nas pravni red že pred storitvijo prekrška,
kaznivega dejanja ustavimo in jim ta namen preprečimo. Velik pomen ima vloga policije,
ki je prisotna ob večernih urah na posameznih območjih, kjer se nahajajo diskoteke,
odvijajo koncerti, zabave, oziroma povsod tam kjer je večja verjetnost, da bi lahko prišlo
do kršitev javnega reda in miru. Policisti so neprestano izpostavljeni različnim
nevarnostim, ki prežijo nad njimi pri opravljanju policijskega dela. Zato se sam zavzemam,
da glede na to, da policisti, ki vsakodnevno tvegajo svoje življenje, da se zagotovi varnost
državljanom,da javni red in mir ni ogrožen, da so v skladu z tem dejstvom tudi, dobro
plačani. Višje plače v policiji bi še dodatno pritegnile mlad, izobražen kader, ki se v
Sloveniji čedalje bolj izoblikuje na delovnih mestih policije.
* Kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM) ter zakona o varstvu javnega
reda in miru (ZJRM-1), ki je začel veljati 21. 7. 2006.

6 ZAKLJUČEK
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Za konec svojega diplomskega dela bi rad še enkrat poudaril, kako pomembno je
medsebojno komuniciranje med policijo in državljani, ki morajo skupaj stremeti k
partnerskemu sodelovanju in s tem posledično tudi čim boljšemu doseganju rezultatov v
dobrobit družbe. Policija kot organ v sestavi MNZ pri realizaciji svojih nalog mora
upoštevati za njo veljavne predpise, ki jo zavezujejo. Predvsem kadar nastopa v
sodelovanju z državljani RS si policija kot organ mora prizadevati, da so v prvi vrsti
spoštovane temeljne človekove pravice in svoboščine posameznika. Cilj pisanja
diplomskega dela je bil, kot sem že omenil v uvodu, da bi ponudil, čim bolj pestro zbirko
odgovorov, ki si jih navadni državljani zastavljajo in sedaj poznajo odgovor na le-te. Veliko
pozornost sem namenil primerjavi različnih prekrškov, kaznivih dejanj s področja
kriminalitete ter kršenja javnega reda in miru v različnih obdobjih.
Da pa policija lahko sprejme in izvaja takšne preventivne metode in oblike dela, ki
zagotavljajo dolgoročne učinke, torej da odpravljajo vzroke, ki pogojujejo nastanek
deviantnih pojavov v družbi, mora čim bolj uveljavljati nove že sprejete načine dela. V
skupnost usmerjeno policijsko delo se je sicer že uveljavilo pri vsakodnevnih policijskih
oblikah in metodah dela. Za večjo učinkovitost preventivnega dela predvsem v strnjenih
urbanih naseljih pa je treba elemente, ki zavirajo boljše preventivno delovanje policije,
prilagoditi pogojem posameznih krajevnih skupnosti in se v sodelovanju z njimi vseskozi
prilagajati družbi in njenim potrebam.
Spremembe, ki jih je prinesel novi Zakon o prekrških 1. 1. 2005, so dodobra spremenile
način dela upravnih organov, drugih državnih organov, nosilcev javnih pooblastil ter
organov samoupravnih lokalnih skupnosti. Omenjeni organi so z uvedbo zakona postali
prekrškovni organi, zaradi česar so morali prilagoditi svoj način dela novi zakonodaji in
začeti odločati o odgovornosti za prekršek. Med mnogimi prekrškovnimi organi o prekrških
odloča tudi policija, ki je bila do uvedbe zakona predlagalni organ in je pri svojem delu
praviloma le odkrivala prekrške in podajala predloge za uvedbo postopka o prekršku. Od
začetka leta 2005 dalje je policija začela izvajati naloge prekrškovnega organa, zaradi
česar je za odločanje o prekrških usposobila policijske inšpektorje na policijskih postajah,
policijskih upravah in nekatere policijske inšpektorje na generalni policijski upravi v
Ljubljani.
Obravnava kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru je zelo zahtevna naloga
policije. Policisti so pri obravnavi omenjenih kršitev izpostavljeni mnogim nevarnostim, ki
izhajajo iz okolja, v katerem je bil storjen prekršek. Med najpogostejše kraje, kjer je bil
storjen prekršek, sodijo zasebni prostori in gostinski lokali, v katerih so storilcem oziroma
kršiteljem pogosto pri roki različni predmeti, ki so običajni, a vendarle primerni za napad
ali poškodovanje telesa. Z racionalizacijo administrativnega poslovanja policistov,
povečanjem števila skupnih posvetov vodij policijskih okolišev in z določenimi
spremembami na področju kadrovske politike na najbolj obremenjenih policijskih upravah
bi bilo mogoče doseči pozitivne učinke tako pri preventivnem delovanju kot tudi pri
represivnem delovanju policije.
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Kaznivo dejanje je protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi njegove nevarnosti določa kot
kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake in kazen zanj. V letih 2006 do 2010 je bilo
na področju javnega reda in miru ter področju kriminalitete storjeno veliko število kaznivih
dejanj na različnih segmentih, kjer je policija v skladu z zakonsko določenimi pristojnostmi
obravnavala vsako kršitev posebej glede na okoliš policijske postaje. Potrebno je
neprestano opazovanje trenda naraščanja, upadanja števila kaznivih dejanj in s tem
posledično uvajati ustrezne ukrepe, ki zajezijo porast kaznivih dejanj na vseh področij že
na samem začetku. Policija mora s poostrenimi nadzori, uporabo najsodobnejše
tehnologije in drugih sredstev stremeti k temu, da je število kaznivih dejanj vsako leto
nižje in vedno izhajati iz rezultatov za preteklo leto, ki jih v tekočem letu skušajo še
izboljšati z nižjim številom kaznivih dejanj.
Moje osebno prepričanje je, da slovenska policija uživa veliko mero zaupanja državljanov
Republike Slovenije. To sem dokazal s številnimi podatki, ki sem jih primerjal na različnih
področjih. V bližnji prihodnosti lahko slovenska policija postane ena bolj profesionalnih,
strokovnih državnih aparatov, ki bi jo podobni organi držav članic lahko imeli za vzor. S
tem dejansko potrjujem hipotezo, ki sem jo navedel v uvodu diplomskega dela.
Policija kot sama je zelo pomembna za življenje, javnost, podobo nasploh. Če ne bi bilo
policije, ki igra vlogo pravičnega organa, ne bi imeli pravic, kot jih imamo danes, ki se
nam zdijo samoumevne že po naravi. Težko si je predstavljati v socialno-pravni državi,
kjer je spoštovan pravni red, da so osnovne človekove pravice kršene. Zato torej je vloga
policije nujna za dostojno življenje na vseh ravneh, kjer je pri vsakem opravilu, odnosu,
razmerju potrebno najprej izhajati iz spoštovanja
temeljnih človekovih pravic in
svoboščin. Policija to zagotavlja s pravičnimi posegi znotraj družbe. Potrebno se je
zavedati, da brez pravil, predpisov, ki zavezujejo vsakega posameznika enako, tudi delo
policije ne bi moglo potekati na korekten, lojalen, zakonit način. Policija je nujno potrebna
za ohranjanje in zagotavljanje varnosti v vseh oblikah in področjih, tako skupnosti kot
državljanov.
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