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Predstavitev Policijske postaje Ribnica 

 

Vir: arhiv PP Ribnica 
 

Objekt policijske postaje se nahaja v centru mesta Ribnica na Gorenjski cesti 7.  Območje Policijske 

postaje Ribnica zajema območje občin Ribnica, Velike Lašče, Sodražica in Loški potok. Območje je veliko 

440,8 km2 in na njem živi 17.911 prebivalcev 

in spada v osrednjeslovensko regijo. 

Čez območje PP Ribnica poteka cestna 
povezava med Ljubljano in Mednarodnim 
mejnim prehodom z Republiko Hrvaško 
Petrino ter železniška povezava Grosuplje - 
Kočevje.  

PP Ribnica meji na območje PP Kočevje, PP 

Cerknica, PP Ljubljana – Vič, PP Grosuplje in 

PP Čabar (Republika Hrvaška). 

V letu 2021 so tako kot v preteklih letih na 

delo PP Ribnica vplivale predvsem ilegalne 

migracije in epidemija COVID – 19, vendar je 

bila z ustreznimi organizacijskimi ukrepi 

zagotovljena ista stopnja varnosti za občane. 

 

 

 

 

Slika 1: Območje PP Ribnica                                  Vir: GIS policije   
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PP Ribnica izvaja tudi varovanje državne meje oz. zunanje schengenske meje z Republiko Hrvaško v 

dolžini 23 km.  

 

Policijska postaja Ribnica ima na svojem območju tudi 

dva mejna prehoda za obmejni promet in sicer Novi Kot 

in Podplanino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Mejni prehod Novi Kot              Vir: arhiv PP Ribnica   

Slika 3: Mejni prehod Podplanina   Vir: arhiv PP Ribnica   
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Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 

V letu 2021 so policisti Policijske postaje Ribnica obravnavali  233 kaznivih dejanj. Zoper znane storilce 

so podali 114 kazenskih ovadb, kar predstavlja 59,2 % vseh obravnavanih zadev.  

 

Trend gibanja števila kaznivih dejanj je še vedno 

v upadanju, kljub temu, da je v letu 2021 bilo več 

kaznivih dejanj kot leto prej, kar je bila posledica 

ukrepov za zajezitev epidemije COVID – 19. 

 

Največja zgostitev  kaznivih dejanj je še vedno na 

območju mesta Ribnica in bližnje okolice ter v 

okolici Velikih Lašč oziroma ob cestni povezavi z 

Ljubljano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: GIS policije 

 

Grafikon 1: Delež posamezne vrste kriminalitete 

Obravnavanih je bilo 224 

kaznivih dejanj s področja 

splošne kriminalitete in 9 

kaznivih dejanj s področja 

gospodarske kriminalitete.   
 

 

 

 

 

 

Vir: policijska statistika 2021 
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Slika 4: Zgostitev kaznivih dejanja v letu 2021 
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Splošna kriminaliteta 

Policisti so s področja splošne kriminalitete obravnavali 224 kaznivih dejanj. Preiskanost je približno na 

enakem nivoju kot pretekla leta in znaša 59,2 %.  

 

Grafikon 2: Delež posameznih kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete 

Največ je bilo kaznivih dejanj 

zoper premoženje. V okviru tega 

je bilo največ tatvin in velikih 

tatvin, sledila so poškodovanja 

tuje stvari, goljufije in zatajitve. Pri 

premoženjski kriminaliteti smo v 

primerjavi z letom prej 

obravnavali več kaznivih dejanj. 

 

 

 

Vir: policijska statistika 2021 

 

Od kaznivih dejanj zoper življenje in telo so policisti obravnavali kaznivo dejanje hude telesne poškodbe 

in 11 kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe. Vsa kazniva dejanja so bila uspešno preiskana.  

S področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke so obravnavali 25 kaznivih dejanj, 

od tega 16 kaznivih dejanj nasilja v družini, 6 kaznivih dejanj zanemarjanje mladoletne osebe in surovo 

ravnanje ter kaznivo dejanje neplačevanja preživnine.  

Organizirana kriminaliteta 

S področja prepovedanih drog so obravnavali 12 kaznivih dejanj in 115 prekrškov. V letu 2021 je bilo 

bistveno več prekrškov kot v preteklem letu, kar je pripisati predvsem sprostitvam omejitev v zvezi z 

epidemijo COVID-19. Policisti so obravnavali še kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa 

orožja ali eksploziva in kaznivo dejanje ponarejanje denarja. Ostalih kaznivih dejanj iz področja 

organizirane kriminalitete nismo obravnavali. 

Gospodarska kriminaliteta 

S področja gospodarske kriminalitete je bil število kaznivih dejanj približno enako kot leto poprej, 

bistveno višja pa je bila materialna škoda, ki je nastala pri kaznivih dejanjih, saj je znašala 345.000,00 

EUR. Policisti so obravnavali 9 kaznivih dejanja poslovne goljufije, 2 kaznivi dejanji napada na 

informacijski sistem in kaznivo dejanje zloraba osebnih podatkov. Policisti so v letu 2021 opravili 4 

finančne preiskave. 

60%22%

9%

5%
3%1% tatvina

velika tatvina

poškodovanje tuje
stvari
goljufija

zatajitev

drugo



TEMELJNE DEJAVNOSTI  

 

Računalniška kriminaliteta 

Trend kaznivih dejanj s področja računalniške kriminalitete se v zadnjih letih ni bistveno spremenil. V 

preteklem letu so policisti obravnavali 2 kaznivi dejanji in sicer napad na informacijski sistem. Kaznivih 

dejanj nam do sedaj še ni uspelo preiskati, saj je preiskovanje tovrstne kriminalitete kompleksno in 

dolgotrajno, večinoma povezano z mednarodnimi kriminalnimi združbami.  

 

Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in 

premoženja 

Na področju vzdrževanja javnega reda in miru in zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja smo 

obravnavali 601 kršitev, v lanskem letu 432. Vzrok za večji porast kršitev je prenos pooblastila za 

ukrepanje po Zakonu o nalezljivih boleznih v pristojnost Policije. Ugotovljenih je bilo tudi nekaj več 

kršitev po drugih predpisih in kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru.  

 

Grafikon 3: Delež kršitev vzdrževanja javnega reda in miru in zagotavljanja splošne varnosti ljudi in 

premoženja 

 

Na področju varstva javnega reda in miru je bilo opravljeno 217 intervencij, kar je največ glede na 

pretekla leta. Hujših ali množičnih kršitev policisti v tem letu niso obravnavali.  

Najpogostejše kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) so bile v povezavi s kršitvijo 

določil člena 22/1 – neupoštevanje odredbe uradne osebe, sledi čl. 7/1 – prepiranje, vpitje ali 

nedostojno vedenje, čl. 6/1 - izzivanje ali spodbujanje k pretepu, čl.  6/4 – nasilje v družini in nekaj manj 

kršitev v povezavi z nedovoljenim povzročanjem hrupa z akustičnimi aparati po čl. 8/2.  
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Pri obravnavi nasilja v družini je 

bilo izrečenih sedem prepovedi 

približevanja. Gre za porast saj 

so bile v predhodnem letu 

izrečene samo dve prepovedi 

približevanja.    

 

 

 

Prav tako so se povečale lastne aktivnosti na področju varstva okolja, kjer je bilo ugotovljenih več 

kršitev Zakona o ohranjanju narave, Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju, Zakona o 

zaščiti živali in nekaj kršitev odlokov lokalnih skupnosti s področja nepravilnega ravnanja s komunalnimi 

odpadki. Področju varstva narave in živali bodo policisti PP Ribnica tudi v prihodnje posvečali več 

pozornosti, saj se zavedamo škodljivih posledic neustreznega ravnanja z odpadki in vsemi drugimi 

oblikami onesnaževanja okolja. Na tem področju bomo okrepili sodelovanje z vsemi pristojnimi 

inšpekcijskimi službami.   

Z namenom preprečevanja požarne ogroženosti ljudi, premoženja in naravnega okolja smo okrepili 

preventivno dejavnost na področju sodelovanja z različnimi subjekti, kot so gasilska društva, občinske 

uprave, upravno enoto, posameznimi gospodarskimi subjekti, društvi, lokalnimi mediji ter lokalnim 

prebivalstvom, s ciljem osveščanja prebivalstva in zaposlenih o nevarnostih in škodljivih posledicah 

neustreznega ravnanja z odprtim ognjem, nevarnimi in vnetljivimi ter eksplozivnimi snovmi, dosledni 

skrbi za delovanje in čiščenje domačih kurilnih sistemov, upoštevanju vseh predpisanih protipožarnih 

ukrepov. Te aktivnosti so še bolj  okrepljene ob prepovedi kurjenja v naravnem okolju, v času 

razglasitve (velike) požarne ogroženosti, ko so policisti izvajali neposredni nadzor na terenu.    

Ribniško postajno območje zajema velik del naravnega okolja, čemur policisti namenjajo še posebno 

skrb. Nekontrolirani in škodljivi posegi imajo negativen vpliv na celotno biodiverziteto. Skupaj s 

predstavniki lokalnih skupnosti (župani) in drugimi deležniki, kot so pristojne gozdarsko – lovske 

inšpekcijske službe, medobčinski inšpektorat, komunalno in cestno podjetje,  so bili izvedeni sestanki 

na temo varstva okolja. Izvedeni so bili tudi skupni poostreni nadzori z namenom odkrivanja in 

preprečevanja nedopustnih posegov v naravno okolje, njegovo razvrednotenje, nezakonito odlaganje 

smeti v naravno okolje, krivolov, požigi, vožnje z vozili v naravnem okolju in podobno. Dosledno so bili 

obravnavani vsi primeri ugotovljenih kršitev določil Zakona o ohranjanju narave, Zakona o zaščiti živali 

in drugih področnih predpisov.   

Policisti PP Ribnica že nekaj let aktivno sodelujejo tudi pri zagotavljanju varnosti na smučiščih. Na 

območju PP Ribnica delujeta dve manjši smučišči, Izver v Sodražici in smučišče v Danah. Vsako leto 

pred pričetkom zimske oz. smučarske sezone je organizirano srečanje s predstavniki smučišč. Na 

strokovnem srečanju si izmenjamo izkušnje in predstavimo stanje varnosti v pretekli sezoni. V ta 

namen so si ustrezno znanje in opremo pridobili tudi naši policisti smučarji, ki izvajajo naloge 

neposredno na smučiščih. Tovrstna oblika skupnega sodelovanja je prispevala h krepitvi dobrih 

medsebojnih odnosov z lokalno skupnostjo, kar je posledično prispevalo k zagotavljanju večje varnosti 

na smučiščih, saj v zadnjih nekaj letih nismo beležili hujših nesreč.      

Slika 5: Nasilje                                                                                    Vir: Radio Odeon 
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V Občini Ribnica zaradi namena reševanja večetnične problematike deluje Komisija za spremljanje 

položaja romske skupnosti. V komisiji so trije predstavniki PP Ribnica, kateri svoje izkušnje izmenjujejo 

s predstavniki zdravstva, šole, vrtca, CSD, Zavoda za zaposlovanje Občine Ribnica in Krajevne skupnosti 

Ribnica.   

 

Slika 6: Sredstva za vezanje in vklepanje – lisice                                                         Vir: arhiv PP Ribnica   

 

Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 

Policisti PP Ribnica so v letu 2021 odredili skupno 6.559 preizkusov alkoholiziranosti, od tega je bilo 

139  pozitivnih rezultatov, kar je kar 28 več kot leto prej. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola, mamil in 

drugih psihoaktivnih snovi je bilo odrejenih 21 strokovnih pregledov, pri čemer je bilo 14 pozitivnih 

rezultatov, 2 negativna, 3 kršitelji so izvedbo strokovnega pregleda odklonili, pri ostalih je bil pozitiven 

rezultat na droge le v urinu in so bili napoteni na kontrolni zdravstveni pregled. Zasegli so 21 motornih 

vozil in zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržali 4 kršitelje. 

      Vir: arhiv PP Ribnica    

 

Slika 7: Posledice hujše prometne nesreče 
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Preiskovali so 165 prometnih nesreč, pri 

čemer sta se pripetili dve prometni nesreči s 

smrtnim izidom v katerih sta se smrtno 

ponesrečila voznik motornega kolesa in 

voznica osebnega avtomobila. V prometnih 

nesrečah se je 35 oseb telesno poškodovalo - 

od tega 2 huje, 128 prometnih nesreč pa je 

bilo z materialno škodo. Delež alkoholiziranih 

povzročiteljev prometnih nesreč s telesnimi 

poškodbami je znašal kar 25%. Pri nesrečah z 

materialno škodo je bilo alkoholiziranih  17,3% 

voznikov.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število izvedenih ukrepov: 

 

Odrejeni alkotesti 

6.559 

Števil pridržanih do iztreznitve 

4 

Število zaseženih motornih vozil 

21 

Delež alkoholiziranih 

povzročiteljev v prom. nesrečah: 

Mrtvi 

0% 

S telesnimi poškodbami 

25 % 

Z materialno škodo 

17,3% 

Število prometnih nesreč: 

Smrtni izid 

2 

S telesnimi poškodbami 

35 

Z materialno škodo 

128 

Slika 8: Zdrs tovornega vozila                            Vir: arhiv PP Ribnica   
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Grafikon 4: Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč 

 

Povprečna stopnja alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s telesno poškodbo je bila 1,52 g/kg 

in 1,36  g/kg v prometnih nesrečah z materialno škodo. 

 

Grafikon 5: Povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč 

 

 

Policisti so ugotovili 2.693 cestnoprometnih prekrškov. Od tega je bilo največ kršitev Zakona o pravilih 

cestnega prometa (2.170) ter Zakona o motornih vozilih (417).  
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Grafikon 6: Povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč 
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Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 

V letu 2021 so policisti na območju Policijske postaje Ribnica obravnavali 66 tujcev, ki so nezakonito 

prestopili državno mejo in 4 tujce, ki so se izmaknili mejni kontroli. V letu 2020 je bilo obravnavanih 

389 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo in 4 tujci, ki so se izmaknili mejni kontroli. Na 

zmanjšanje števila obravnavanih ilegalnih prehodov zunanje državne meje so vplivali različni dejavniki, 

kot so učinkovit nadzor državne meje, sprejeti ukrepi Vlade RS, ki so se nanašali na omejitev gibanja 

ljudi zaradi preprečevanja širjenja virusa Covid-19.  

 

Grafikon 7: Delež nezakonitih prestopov državne meje 

 

 

Že s prvotnim pojavom večjega števila ilegalnih migracij je Policijska postaja Ribnica pričela z izvajanjem 

intenzivnejšega varovanja zunanje državne meje na svojem območju.  

 

 

 

Pri varovanju zunanje  schengenske 

meje sodelujejo tudi pripadniki 

Slovenske vojske.  

 

 

 

 
Slika 9: Skupno varovanje državne meje                        Vir: arhiv PP Ribnica   
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Izpostaviti je potrebno, da je večina ilegalnih migrantov, ki so bili prijeti in obravnavani na ribniškem 

postajnem območju nezakonito prestopila zunanjo schengensko mejo preko lažje prehodnih in bolj 

uveljavljenih migrantskih poteh na območju policijskih postaj Kočevje in Črnomelj.  

Najpogosteje so bili obravnavani državljani Bangladeša, Egipta, Pakistana in Afganistana.          

Policijska postaja Ribnica je večino obravnavanih tujcev na podlagi bilateralnih sporazumov izročila 

hrvaškim varnostnim organom. Znatno se je zmanjšalo število tujcev, ki so v policijskih postopkih izrazili 

namero, da bodo podali prošnjo za mednarodno zaščito.  

Na področju sekundarnih migracij so bili v obliki rednih nalog in poostrenih nadzorov v sodelovanju z 

Mobilnim oddelkom FURS, inšpekcijskimi službami (IRSD, ZIRS, TIRS in MIR) izvedeni periodični nadzori 

nad zaposlovanjem in delom tujcev v Republiki Sloveniji, kjer pa večjih nepravilnosti ni bilo 

ugotovljenih.  

Na mejnih prehodih za obmejni promet Podplanina in Novi Kot je zaznan dvig števila prometa oziroma 

potnikov, kar je posledica sproščanja sprejetih ukrepov za omejitev gibanja v povezavi s 

preprečevanjem širjenja virusa Covid-19.   

Zaradi manjšega števila obravnavanih tujcev, ki so nezakonito prestopili zunanjo schengensko mejo je 

bil v letu 2021 posledično beležen upad ugotovljenih kršitev na področju tujske zakonodaje.  

 

Policijsko delo v skupnosti 

Policisti PP Ribnica so tudi v letu 2021 zaradi ukrepov pri preprečevanju epidemije izvedli nekoliko manj 

preventivnih aktivnosti kot v minulih letih, a so bile kljub temu izvedene 102 preventivne aktivnosti. 

Od tega jih je bilo največ (40), s področja prometne varnosti, 21 s področja kriminalitete in s področja 

javnega reda 15, ostale aktivnosti so bile izvedene z drugih področij dela. Največ aktivnosti je bilo 

izvedenih v lokalni skupnosti (19), osnovnih šolah (16),  različnih društvih in pri fizičnih osebah (po 8). 

Nenehno je bil prisoten trud za krepitev sodelovanja z najrazličnejšimi ustanovami, organizacijami, 

društvi ipd., predvsem na lokalnem območju. Policisti so bili aktivni člani v občinskih organih (SPV, 

Komisija za romska vprašanja …). Mnogokrat so se policisti ob vnaprej načrtovanih in ustaljenih 

aktivnostih,  aktivno vključili tudi nenačrtovane aktivnosti drugih organizacij kot so šole, vrtci, drugi 

vzgojno varstveni centri ipd. ter ponujeno priložnost izkoristili za podajanje informacij preventivnega 

značaja, predstavitve poklica policist ali promocije zaposlovanja. Vodstvo PP je poskušalo – kolikor je 

bilo to sploh izvedljivo ob določenih ukrepih za zajezitev epidemije - zagotoviti udeležbo predstavnikov 

policije na najrazličnejših prireditvah, kot so proslave ob občinskih praznikih, jubileji ustanov ipd., kar 

se je izkazalo kot zelo uspešen način vzpostavljanja in ohranjanja dobrih odnosov z najrazličnejšimi 

deležniki.  

Policijska uprava Ljubljana je na predlog PP Ribnica podelila bronasti znak za sodelovanje ZD Ribnica. 

Kljub ukrepom je bilo ob začetku šolskega leta v nekoliko okrnjenem obsegu s pomočjo gasilskih in 

upokojenskih društev, moto klubov, zavarovalnic, občin, UE Ribnica itn., izvedeno varovanje otrok na 

poti v šolo in iz nje.  
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Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost 

V letu 2021 je bila tako kot prejšnja leta pozornost posvečena predvsem zagotavljanju ustreznih 

strokovnih standardov pri zavarovanju in označevanju sledi. Planirano je bilo usposabljanje policistov  

na področju ogledne dejavnosti, ki bi ga vodil policist z opravljenim dodatnim trimesečnim ogledniškim  

tečajem, kar pa zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo niso mogli izvesti, zato so se policisti usposabljali  

preko lokalnega računalniškega omrežja v enoti. Tekom celega leta je vodstvo spremljalo delo  

policistov na tem področju in jih sprotno opozarjalo na napake in pomanjkljivosti.  

 

Analitska dejavnost 

S področja kriminalitete, prometne varnosti, javnega reda in miru, ter mejnih zadev in tujcev so bile 

izdelane mesečne oz. trimesečne analize, v primerih, ko se je za to izkazala potreba, pa tudi pogosteje. 

Ugotovitve analiz so bile podlaga za načrtovanje dela.  

 

Nadzorna dejavnost 

Skladno s Pravili za izvajanje nadzora v policiji je vodstvo PP v dnevnem in nočnem času izvajalo nadzore 
nad delom policistov. V tem času je bilo opravljenih več nadzorov. Pri nadzorih je bilo ugotovljeno, da 
policisti upoštevajo naročila vodstva ter se zadržujejo na predvidenih lokacijah in opravljajo odrejene 
naloge. 
 

Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov 

Policisti dajejo velik poudarek področju varovanja človekovih pravic. V ta namen je bilo policistom 

posredovanih v seznanitev več tem, ki so vezane na človekove pravice (izvajanje pooblastil, zakonitost,  

korektnost in vljudnost pri postopkih,  itd).  

Grafikon 8: Delež odrejenih odvzemov prostosti 

Policisti so izvajali vse postopke strokovno in zakonito in 

niso bile ugotovljene kršitve človekovih pravic.  

 

V letu 2021 je bilo bistveno manj odrejenih odvzemov 

prostosti v primerjavi z leti poprej, kar je posledica 

obravnavanja in vračanja manjšega števila tujcev. 

Policisti so v obravnavanem obdobju odvzeli prostost 69 

osebam, od tega 44 odvzemov prostosti na podlagi 

Zakona o nalogah in pooblastilih policije, 6 na podlagi 

Zakona o prekrških, 4 na podlagi Zakona o kazenskem 

Odvzemi prostosti
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postopku, 3 na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa in 12 na podlagi Zakona o nadzoru državne 

meje. 

Policisti so v postopkih uporabili 32 prisilnih sredstev, od tega v 13 primerih sredstva za vezanje in 

vklepanje, 18 krat telesno silo in 1 krat prisilno sredstvo za ustavljanje motornih vozil. Pri uporabi 

prisilnih sredstev pri policistih ni prišlo do posledic uporabe, pri kršiteljih pa je v enem primeru nastala 

sled poškodbe in v enem primeru je pri kršiteljih nastala lahka telesna poškodba, v enem primeru sled 

poškodbe in materialna škoda. 

Policisti so obravnavali dva kazniva dejanja preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in napada na 
uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, v katerih sta bila oškodovana dva policista.  
 
 

Reševanje pritožb 

Reševanje pritožb zoper postopke policistov je potekalo v skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih 

policije, Navodilom za reševanje pritožb in usmeritvami. Posebna pozornost je bila namenjena 

zakonitosti, strokovnosti in korektnosti izvedbe posameznih postopkov. V letu 2020 ni bilo vloženih 

pritožb zoper policiste PP Ribnica, sta pa bili zaključeni pritožbi iz preteklega leta.  

 

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

V letu 2021 je bilo planiranih več lastnih izobraževanj, ki pa jih teko kot prejšnje leto zaradi ukrepov v 
zvezi z epidemijo nismo mogli izvesti po načrtu, zato smo izobraževanja izvajali preko lokalnega 
računalniškega omrežja v enoti. Večino Izvedena so bila izobraževanja na temo obvladovanja ilegalnih 
migracij, pridržanja, zavarovanja elektronskih naprav, ogledne dejavnosti, obravnava nasilja v družini 
in pogrešanih oseb.  
 
Policiste so bili sprotno seznanjeni z novostmi in usmeritvami. 
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