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1. ZNAČILNOSTI DELA V LETU 2018
Delo policijske postaje Ribnica je v letu 2018 temeljilo na izvajanju nalog za dosego ciljev, ki so
bili načrtovani v letnem delovnem načrtu za PP Ribnica. S strokovnim in profesionalnim delom
so policisti uspeli zagotoviti visoko stopnjo varnosti prebivalcem območja štirih občin Ribnica,
Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče. Poudarek je bil dan predvsem na varovanje človekovih
pravic in svoboščin.
Obseg kriminalitete se je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta zmanjšal za 2,4 %,
preiskanost pa se je zmanjšala le za 1,1 %. Hujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo ni bilo
obravnavanih, med kaznivimi dejanji izstopajo kazniva dejanja zoper premoženje (tatvine,
tatvine, velike tatvine). V primerjavi z lanskim letom se je povečalo število vlomov, zmanjšalo
pa se je število kaznivih dejanj s področja zlorabe prepovedanih drog iz 44 na 31 kaznivih
dejanj.
Ocena stanja na področju vzdrževanja javnega reda in miru ter zagotavljanja splošne varnosti
ljudi in premoženja je, kljub povečanem številu ilegalnih migracij še vedno ugodna. Skupno je
na področju javne varnosti ugotovljeno povečanje kršitev (+20 %). Na področju zakona o
varstvu javnega reda in miru je ugotovljeno rahlo povečanje ugotovljenih kršitev, medtem ko je
na področju drugih predpisov beležen porast le-teh. To pripisujemo predvsem sistematičnemu
pristopu dela že v preteklih letih in takojšnjem in doslednem obravnavanju vseh kršiteljev ter
ustreznem sankcioniranju ter podajanjem predlogov drugim oziroma pristojnim prekrškovnim
organom.
Poseben poudarek je bil namenjen varovanju človekovih pravic in svoboščin pri odvzemih
prostosti in odrejanju pridržanj ter strokovni in zakoniti uporabi prisilnih sredstev.
Stanje prometne varnosti je bilo v primerjavi s preteklim letom primerljivo. Leta 2018 se je v
primerjavi s preteklim letom zgodilo 116 (121) prometnih nesreč. V prometnih nesrečah sta dve
osebi umrli, hude telesne poškodbe, kot posledica prometnih nesreč so bile v 5 (7) primerih.
Število lahko telesno poškodovanih v prometnih nesrečah se je zmanjšalo iz 61 v letu 2017 na
57 poškodovanih udeležencev cestnega prometa v letu 2018.
Na področju nadzora državne meje se je delo izvajalo skladno s schengenskim standardom ter
aktivnostim, ki so usmerjene v preprečevanje nedovoljenih migracij. Od decembra 2007, ko je
RS vstopila v schengenski mejni prostor, PP Ribnica nadaljuje z izvajanjem vseh aktivnosti
glede varovanja zunanjih meja EU. Ob državni meji z Republiko Hrvaško je bilo skladno z
določili SOPS-a določenih pet prehodnih mest za prehajanje državne meje izven uradnih mejnih
prehodov, ki so zavarovana z zapornicami, upravičencem pa so bili podeljeni ustrezni ključi.
Varnostne razmere na področju varovanja državne meje v letu 2018 so bile manj ugodne, kot v
primerjavi z letom 2017, ko na postajnem območju ni bilo ugotovljenih nezakonitih migracij. Do
večjega tveganja na področju nezakonitih migracij je prišlo v drugi polovici leta 2018.
Na področju mejnih zadev in tujcev so bili policisti sproti seznanjeni s spremembami oz.
novostmi ter usmeritvami glede postopkov ob množičnem prihodu migrantov (beguncev). Že
konec leta 2016 so se pričele izvajati določene aktivnosti za postavitev začasnih tehničnih ovir
ob državni meji, medtem ko so bila dela zaključena v letu 2017. Število potnikov in vozil na
obeh mejnih prehodih se je v primerjavi z letom 2017 nekoliko zmanjšalo. K temu so v veliki
meri prispevale tudi posamezne zapore cestne povezave zaradi sanacij vozišča regionalne
ceste Hrib – Loški Potok – Podplanina.

3

2. DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH
2.1.

TEMELJNE DEJAVNOSTI

2.1.1. Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete
Število obravnavanih kaznivih dejanj se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo za 2,4 %, Od
281 (288) vseh obravnavanih kaznivih dejanj, so policisti PP Ribnica preiskali 152 (159)
kaznivih dejanj, kar predstavlja 54,1 % (55,1 %) kaznivih dejanj.
Za navedena kazniva dejanja so policisti podali 159 (166) kazenskih ovadb, 92 (97) poročil v
dopolnitev kazenskih ovadb, 26 (32) poročil o dejanjih brez pravne podlage za pregon in 137
(122) kazenskih ovadb – skrajšani postopek.
Od skupnega števila podanih kazenskih ovadb 281 (288) je 271 (262) kaznivih dejanj s
področja splošne kriminalitete in 10 (26) kaznivih dejanje s področja gospodarske kriminalitete.
Pri raziskovanju kaznivih dejanj so delavci PP Ribnica s strani preiskovalnega sodnika pridobili
15 (25) odredb za hišno preiskavo ter 3 (2) za osebno preiskavo. Vse odredbe za hišno in
osebno preiskavo so bile realizirane.
Največ kaznivih dejanj je bilo storjenih s področja premoženjskih deliktov. Od 281 (288)
obravnavanih kaznivih dejanj je bilo 185 (153) kaznivih dejanj s področja premoženjskih
kaznivih dejanj ali za 17,3 % več kot v letu 2017, preiskanost pa je bila 35,1 % (30,1 %). Na
prvem mestu so tatvine 74 (66), preiskanost 36,5 % (22,7 %), sledijo velike tatvine 64 (41),
preiskanost je 20,3 % (9,8 %), poškodovanje tuje stvari 18 (15), preiskanost 27,8 % (33,3 %),
goljufije 16 (11), preiskanost 75,0 % (90,9 %), zatajitev 8 (8), raziskanost 37,5 % (37,5 %),
roparska tatvina 1 (3), raziskanost 100,0 % (100,0 %), ropi 0 (2) in druga kazniva dejanja 4 (6),
raziskanost 100,0 % (83,3 %).
Policisti PP Ribnica so obravnavali 13 (10) kaznivih dejanj zoper življenje in telo, pri tem so bila
vsa kazniva dejanja preiskana. Od tega so policisti obravnavali 12 (9) lahkih telesnih poškodb in
1 (1) hudo telesno poškodbo. S področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in
mladino so obravnavali 10 (24) kaznivih dejanj. Na prvem mestu so kazniva dejanja nasilje v
družini 8 (18), sledijo zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje 1 (3) in odvzem
mladoletne osebe 1 (3).
V letu 2018 je bilo obravnavanih 16 (10) kaznivih dejanj, ki so jih storili mladoletni osumljenci.
S področja gospodarske kriminalitete je PP Ribnica obravnavala 10 (26) kaznivih dejanj, od
tega 4 (5) poslovnih goljufij, 1 (3) ponarejanje denarja, 1 (0) zloraba uradnega položaja ali
uradnih pravic, 1 (7) uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, 1 (0) goljufija,
1 (0) poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja in 1 (11) drugih kaznivih dejanj.
Korupcijskih kaznivih dejanj v letu 2018 PP Ribnica ni obravnavala. Policisti so v letu 2018
opravili 1 finančno preiskavo in jo zaključili s poročilom.
Na področju prepovedanih drog so policisti PP Ribnica v letu 2018 obravnavali 32 (45) kaznivih
dejanj. Pri tem so zasegli 3,7 grama (140,9 g) in 1 tableta Amfetamina, 7 (660) tablet
Benzodiazepini, 4,9 (11,9) gramov Heroina, 7, 1 (15,6) gram Kokaina, 34 (14) kosov Konoplje –
rastline, 742,9 (4.826,3) gramov Konoplje – rastline (marihuane), 0,8 (0,6) grama in 2,3 mililitra
Konoplja – smola (hašiš), 20,0 (1,5) mililitrov 100 (33) tablet Nedovoljenih snovi v športu, 0,3
(1,8) grama ostale droge, ki se ne uporablja v medicini.
V letu 2018 policisti PP Ribnica niso obravnavali kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost.
V letu 2018 so policisti PP Ribnica obravnavali 1 (1) kaznivo dejanje Nedovoljena proizvodnja in
promet orožja ali eksploziva.
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2.1.2. Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in
premoženja
Obravnavanih je bilo skupaj 318 kršitev (264) predpisov o javnem redu ali 20,4 % več kot v letu
2017. Od tega je bilo 100 (97) kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru oz. za - 0,31 %
manj ter 218 (167) kršitev drugih predpisov oz. za 13,1 % več. Med kršitvami drugih predpisov
je bilo največ kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 122 (71),
Zakona o prijavi prebivališča 20 (8), Drugi predpisi 11 (19), Zakona o osebni izkaznici 10 (17),
Zakona o ohranjanju narave 10 (15), Zakona o zasebnem varovanju 9 (5), Zakona o zaščiti
živali 8 (13), Zakona o javnih zbiranjih 8 (5), Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in
povezanih izdelkov 8 /2), Zakona o orožju 6 (6) in Zakona o gostinstvu 6 (6).
Od skupnega števila ugotovljenih kršitev je bilo izrečenih 112 (112) glob z izdajo plačilnega
naloga, 115 (74) odločb v hitrem postopku, podanih 29 (25) obdolžilnih predlogov na okrajno
sodišče, 15 (16) predlogov za uvedbo postopka drugemu prekrškovnemu organu in izrečenih 47
(37) opozoril.
Zaradi kršitev različnih predpisov je bilo skupno obravnavanih 262 (220) oseb. Od skupnega
števila obravnavanih oseb je bilo 237 (201) polnoletnih oseb in 25 (19) mladoletnih.
Policisti so v letu 2018 opravili 196 (169) intervencij, v katerih so kršiteljem v 5 (11) primerih
odvzeli prostost in odredili pridržanje do streznitve. Opazno je manjše povečanje števila
intervencij in manjši upad števila ukrepov na področju pridržanj. Izrečena sta bila 2 (3) ukrepa
prepovedi približevanja določeni osebi, kraju oziroma območju. Ena oseba je bila pridržana
zaradi kršitve prepovedi približevanja. Policisti so ugotavljali identiteto za 487 (673) oseb.
Posebna pozornost je bila namenjena varovanju človekovih pravic in svoboščin pri odvzemih
prostosti, zagotavljanju ustrezne ravni varnosti na javnih shodih in prireditvah ter obravnavanju
kršitev, povezanih z nasiljem v družini.
Množičnih kršitev javnega reda policisti PP Ribnica niso obravnavali. Največ prekrškov je še
vedno ugotovljenih v samem kraju Ribnica.
V tem obdobju je bilo na območju PP Ribnica zaseženega 27 (21) kosov ostrega streliva, 21
(0) kosov lovskega streliva, 2 (3) kosa hladnega orožja, 1 (0) pištola.
Večje število policistov za zagotavljanje javnega reda na prireditvenih prostorih je bilo
angažiranih pri spremljanju poteka javnih prireditev ob zboru motoristov na Novi Štifti, Urbanovi
noči in Ribniškem sejmu.
V letu 2018 je bilo na območju PP Ribnica obravnavanih 10 (12) dogodkov. Največ je bilo
obravnavanih požarov 5 (5), delovnih nesreč in samomorov 2 (2) ter 1 (3) iskalna akcija.
Pomoč policije drugim upravičencem (policijska asistenca) je bila v letu 2018 nudena osemkrat,
v letu 2017 pa petkrat. Najpogosteje je bila pomoč policije nudena zdravstveni ustanovi.

2.1.3. Zagotavljanje varnosti cestnega prometa
Policijska postaja je izvajala načrtovane naloge na področju varnosti cestnega prometa v skladu
z Usmeritvami MNZ R Slovenije, Usmeritvami PU Ljubljana za delo policije na področju varnosti
cestnega prometa v letu 2018, Delovnim načrtom PP Ribnica za leto 2018, na podlagi izdelanih
analiz prometnih nesreč in prometne varnosti ter izdelanimi mesečnimi plani dela PU Ljubljana
in PP Ribnica. Policisti so poostrene nadzore opravljali predvsem na mestih, kjer je prihajalo do
prometnih nesreč in tam, kjer so si to želeli občani.
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Prometna varnost je bila v letu 2018, v primerjavi z letom poprej, primerljiva. Policisti PP Ribnica
so obravnavali 2.324 (2.609) kršitev po vseh predpisih s področja prometne varnosti. Leta 2018
se je v primerjavi s preteklim letom zgodilo 116 (121) prometnih nesreč. V prometnih nesrečah
sta dve osebi umrli, hude telesne poškodbe, kot posledica prometnih nesreč so bile v 5 (7)
primerih. Število lahko telesno poškodovanih v prometnih nesrečah se je zmanjšalo iz 61 v letu
2017 na 57 poškodovanih udeležencev cestnega prometa v letu 2018.
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili nepravilna stran/smer – 36 (23) nesreč,
neprilagojena hitrost 21 (25), neupoštevanje prednosti 14 (10) in neustrezna varnostna razdalja
10 (4).
V primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta so policisti odredili 5.155 (6.814) več
preizkusov alkoholiziranosti. Pri tem je bilo 113 (120) voznikov pod vplivom alkohola. Zaradi
vožnje po vplivom alkohola po ZPrCP ni bilo pridržanih (3) oseb. Zaseženih je bilo 25 (30) vozil
po ZPrCP oz. ZP-1.
Policija je sodelovala v postopkih odločanja v upravni enoti pri izdajanju odločb organizatorjem
športnih prireditev, opravila pa je tudi predhodne terenske oglede in določila oblike varovanja.
Veliko aktivnosti je bilo namenjene preventivnim aktivnostim, predvsem t.i. ranljivejšim
skupinam udeležencev cestnega prometa in sodelovanju z najrazličnejšimi subjekti lokalne
skupnosti.

2.1.4. Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih
Policijska postaja je pri zagotavljanju varnosti državne meje izvajala naloge iz Strategije dela
policije na državni meji MNZ, Usmeritev PU Ljubljana za delo policije v letu 2018 na področju
nadzora državne meje, preprečevanju nedovoljenih migracij, nadzora nad nedovoljenim
bivanjem tujcev v RS in na podlagi mesečnih programov dela PU Ljubljana in Policijske postaje
Ribnica.
Število potnikov na obeh Mejnih prehodih za obmejni promet Novi Kot in Podplanina, se je v
primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta nekoliko zmanjšalo 37.641 (41.593), kar je tudi
najmanj v zadnjih desetih letih. Eden od razlogov so demografska ogroženost, staranje
prebivalstva, odseljevanje. Nekoliko pa so temu prispevale tudi posamezne zapore cestne
povezave zaradi sanacije vozišča na regionalni cesti Hrib – Loški Potok - Trava – Podplanina.
Največ prestopov državne meje je bilo s strani državljanov RS, sledijo drž. EU in v zelo
majhnem številu državljani t.i. tretjih držav.
Policisti so obravnavali skupaj več kršitev predpisov s področja tujcev, kot v preteklem letu, in
sicer 126 (56). Od tega 110 (27) kršitev Zakona o tujcih in 16 (29) kršitev Zakona o nadzoru
državne meje. Na mejnih prehodih ni bilo zavrnjenih tujcev, ki ne bi izpolnjevali zakonskih
pogojev za vstop v državo. Zlorab listin policisti PP Ribnica na mejnih prehodih niso
obravnavali, prav tako ne zasegov motornih vozil.
Policisti PP Ribnica so obravnavali 140 (0) oseb zaradi nedovoljenih prehodov čez zunanjo
državno mejo. Po državljanstvu prevladujejo državljani Pakistana, Sirije, Iraka, Afganistana,
Irana in v manjšem številu državljani ostalih držav. Kršitev zaradi nezakonitega bivanja ni bilo
ugotovljenih. Zaradi suma čezmejne kriminalitete ter nedovoljenega vstopa in bivanja v
Republiki Sloveniji na podlagi 35. člena Zakona o nadzoru državne meje policisti niso izvedli
izravnalnih ukrepov.
Od skupnega števila obravnavanih oseb, ki so nezakonito prestopile državno mejo, je bilo 78 (0)
oseb vrnjenih HVO na podlagi mednarodnih sporazumov.
V policijskih postopkih je 47 (0) tujcev zaprosilo za mednarodno zaščito ter so bili nastanjeni v
Azilnem domu Vič. V Centru za tujce Postojna je bilo nastanjenih skupaj 8 (0) oseb zaradi
nadaljnjega postopka odstranitve ali ugotavljanja identitete oz. vračanja na podlagi sporazuma.
Od skupnega števila nastanjenih tujcev v COT je bila ena oseba odstranjena na drugačen
način.
S strani UE je bilo izdanih 13 (8) odločb o prostovoljni vrnitvi tujcev. Prevladujejo državljani BiH
in Hrvaške.
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2.2. DRUGE DEJAVNOSTI
2.2.1. V skupnost usmerjeno policijsko delo
PP Ribnica je na področju izvajanja preventivnih nalog izvedla skupno 136 (164) aktivnosti.
Aktivnosti so bile izvedene predvsem na podlagi načrtov VPO in mesečnih načrtov dela PP
Ribnica. V vzpostavljanje partnerskega odnosa s prebivalstvom in organi lokalnih skupnosti je
bilo vključeno vodstvo PP in vsi ostali policisti.
Preventivne akcije so potekle tudi v sodelovanju z organi lokalnih skupnosti, kot npr. akcija
»Bodi viden«, ki je bila izvedena v sodelovanju s SPV-ji in Medobčinskim inšpektoratom.
Namen vseh dejavnosti v skupnost usmerjenega policijskega dela je bilo približevanje policijskih
storitev ljudem in zagotavljanje stalne navzočnosti policistov, zlasti vodij policijskih okolišev,
med ljudmi, s čimer naj bi policija prispevala k povečanju njihove varnostne zavesti in občutka
varnosti.
Preventivne dejavnosti na področju cestnega prometa so bile podpora represivnim akcijam
oziroma poostrenim nadzorom cestnega prometa. Občasno so bili vanje vključeni vodje
policijskih okolišev. Policisti so opozarjali na pomembnost uporabe varnostnih pasov ter
preverjali njihovo uporabo.
Preventivne naloge na področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih so bile
usmerjene k seznanjanju prebivalcev ob državni meji z nedovoljenim prehajanjem državne meje
in obveščanju o potrebi po večji navzočnosti policistov na teh območjih zaradi izvajanja nalog
varovanja zunanje schengenske meje. Policisti so sodelovali z lokalnimi skupnostmi, s
predstavniki lovskih družin, šolami, motorističnimi društvi, gasilskimi zvezami, društvi
upokojencev, lokalnimi mediji ter s turističnimi in gostinskimi delavci.

2.2.2. Interventna dejavnost
V večini primerov občani zaprosijo za intervencijo na telefonsko številko 113, tako da operater
OKC PU direktno ali preko dežurnega policista pošlje patruljo na interventni dogodek. V kolikor
je potrebna dodatna pomoč policistov, se v večini primerov poslužujemo policistov najbližje
enote s PP Kočevje, kateri pridejo na kraj v približno 20 minutah. Ocenjujemo, da tovrstno
sodelovanje in nudenje pomoči poteka dobro in usklajeno.

2.2.3. Operativno obveščanje in poročanje
Po Navodilu o obveščanju in poročanju, so bile o vseh zadevah, ki so navedene v omenjenem
navodilu, tekoče obveščene pristojne službe.

2.2.4. Kriminalistično-tehnična dejavnost
Oglede v večini primerov opravljajo policisti – kriminalisti LK in policisti z opravljenim
trimesečnim tečajem, le v izjemnih primerih tudi vodje patrulj in drugi policisti, predvsem pri
manjših kaznivih dejanjih. Rezultati takega dela so tudi zavarovani sledovi na krajih in
uporabnost teh sledov ter identifikacija storilcev. V letu 2018 je bilo opravljenih 99 (83) ogledov,
kar je 16,2 % več kot v preteklem letu.
Za opremo so odgovorni policisti LKS, ki skrbijo, da je le ta brezhibna in izpopolnjena.
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2.2.5. Analitska dejavnost
S področja kriminalitete, prometne varnosti, javnega reda in mira 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.

2.2.6. Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov
Policisti dajejo velik poudarek področju varovanja človekovih pravic. V ta namen je bilo
izvedeno lastno interno izobraževanje, kjer so bile obravnavane teme, ki so vezane na
človekove pravice (izvajanje pooblastil po različnih zakonih, korektnost postopkov, zakonitost,
vljudnost itd).
Policisti so izvajali vse postopke strokovno in zakonito in niso bile ugotovljene kršitve človekovih
pravic.
Na podlagi 40. člena Zakona nalogah in pooblastilih policije so policisti ugotavljali identiteto 552
(724) oseb. Policisti so v letu 2018 odvzeli prostost 104 (25) osebam. Na podlagi ZNPPol je bila
89 osebam odvzeta (64/1 ZnPPol), od tega 88 osebam prostost do 48 ur zaradi izročitve tujim
varnostnim organom in 1 osebi do 12 ur zaradi kršitve prepovedi približevanja in 88 osebam na
podlagi ZP-1 je bila 6 (11) osebam odvzeta prostost do 12 ur (109/2 ZP-1) in na podlagi ZKP je
bila 9 (10) osebam odvzeta prostost.
Policisti so v postopkih uporabili 32 (52) prisilnih sredstev, od tega 15 (22) sredstva za vezanje
in vklepanjem ter 17 (30) telesna sila. Drugih vrst prisilnega sredstva policisti niso obravnavali.
V letu 2018 je bilo obravnavanih 5 (4) kaznivih dejanj povezanih z napadi na policiste. V letu
2018 ni bilo evidentiranih groženj policistom.

2.2.7. 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 2018
so bile vložene 3 (5) pritožbe zoper policiste PP Ribnica. Od tega sta bili 2 pritožbi rešeni v
pomiritvenem postopku, 1 pa zaključena brez obravnave. Stanje na področju pritožb je cenjeno
kot ugodno.

Pripravili:
Klemen Mohorič
Muhamed Delić
Marjan Cimprič

Rudi Topolovec
komandir policijske postaje
višji policijski inšpektor III
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