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TEMELJNE DEJAVNOSTI 

 
 

Predstavitev Policijske postaje Ribnica 

 

Območje Policijske postaje Ribnica leži v jugovzhodnem delu Slovenije in pokriva 440,8 km². Na tem 

območju prebiva 17.886 prebivalcev. Policijska postaja Ribnica pokriva območje štirih občin: Ribnica,  

Velike Lašče,  Sodražica in Loški Potok. Objekt policijske postaje se nahaja v centru mesta Ribnica na 

Gorenjski cesti 7.  

 

PP Ribnica izvaja varovanje državne meje oz. zunanje schengenske meje z Republiko Hrvaško na 

dolžini 23 km. Na svojem območju ima dva mejna prehoda za obmejni promet Novi Kot in 

Podplanino. 
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Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 

V letu 2019 so policisti Policijske postaje Ribnica obravnavali  258 kaznivih dejanj. Zoper znane storilce 

smo podali 150 kazenskih ovadb, kar predstavlja 58,1 % vseh obravnavanih zadev. Obravnavanih je bilo 

223 kaznivih dejanj s področja splošne kriminalitete in 35 kaznivih dejanj področja gospodarske 

kriminalitete.  

Grafikon 1: Delež posamezne vrste kriminalitete  

 
Vir: policijska statistika 2019 

Hujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo ni bilo obravnavanih, med kaznivimi dejanji pa so izstopala 

kazniva dejanja zoper premoženje.  

Največja zgostitev  kaznivih dejanj je bila na območju mesta Ribnice in bližnje okolice.  

Splošna kriminaliteta 

Policisti so s področja splošne kriminalitete obravnavali 223 kaznivih dejanj, kar predstavlja 86,4 % 

celotne kriminalitete. Preiskanost je bila boljša kot v letu prej in je znašala 41,9 %. Največ je bilo 

kaznivih dejanj zoper premoženje. V okviru tega je bilo največ tatvin in velikih tatvin, sledila so 

poškodovanja tuje stvari, goljufije, zatajitve in roparske tatvine. Pri premoženjski kriminaliteti smo  v 

primerjavi z letom prej obravnavali 37,5 % manj kaznivih dejanj velike tatvine. Pri tem je potrebno 

omeniti, da so bila določena varnostno bolj obremenjena območja, kjer so bili organizirani poostreni 

nadzori, kar je zagotovo pozitivno vplivalo na splošno dobro stanje kriminalitete  
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Grafikon 2: Delež posameznih kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete 

 
Vir: policijska statistika 2019 

 

Policisti hujših oblik kaznivih dejanj zoper življenje in telo niso obravnavali, zaznan pa je bil tudi padec 

pri kaznivih dejanjih lahke telesne poškodbe.  

S področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke so obravnavali 13 kaznivih dejanj, 

od tega 10 kaznivih dejanj nasilja v družini in 3 zaradi neplačevanja preživnine. 

Organizirana kriminaliteta 

S področja prepovedanih drog smo obravnavali 17 kaznivih dejanj in 123 prekrškov. Policisti so 

obravnavali še 3 kazniva dejanja ponarejanja denarja in kaznivo dejanje prepovedano prehajanja meje 

ali ozemlja države. Slednjih kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države je bilo 

zaznanih več, predkazenski postopek v teh primerih pa je prevzel Sektor kriminalistične policije 

Policijske uprave Ljubljana. 

Kaznih dejanj v povezavi z orožjem policisti v lanskem letu niso obravnavali. 

Gospodarska kriminaliteta 

S področja gospodarske kriminalitete je zaznan porast obravnavanih tovrstnih kaznivih dejanj za 71,4 

%, glede na preteklo leto. Policisti so obravnavali 35 kaznivih dejanj, od tega 21 kaznivih dejanj 

poslovne goljufije. Policisti so v letu 2019 opravili 2 finančni preiskavi. 

Računalniška kriminaliteta 

S področja računalniške kriminalitete so policisti obravnavali 1 kaznivo dejanje in sicer napad na 

informacijski sistem.  
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Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in 

premoženja 

Na področju zagotavljanja javnega reda in miru je v preteklem letu beležen minimalen upad števila 

kršitev. Manj je bilo ugotovljenih kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru, medtem ko je bilo 

število kršitev na področju drugih predpisov stanje primerljivo preteklemu obdobju.   

Grafikon 3: Delež kršitev na področju javnega reda 

 
                                                                    Vir: policijska statistika 2019 

Na področju varstva javnega reda in miru so bile opravljene 202 intervencije. Hujših ali množičnih 

kršitev policisti niso obravnavali. Pri tem sta bila dva kršitelja pridržana po zakonu o prekrških trije pa 

so bili privedeni v takojšnji postopek k pristojnemu sodniku. Največ prekrškov je bilo storjenih na zaradi 

kršitev določil člena 6/1 Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) – izzivanje ali spodbujanje k 

pretepu, nato člena 6/4 ZJRM-1 v zasebnih prostorih, sledijo kršitve povezane s pretepi po čl. 6/2 ZJRM-

1 in nekaj manj kršitev prepiranja po čl. 7/1 ZJRM-1 ter motenja nočnega miru s hrupom po čl. 8/1 

ZJRM-1. Pri obravnavi nasilja v družini je bila eni osebi izrečena prepoved približevanja.    

Na področju drugih predpisov je zaznati porast števila prekrškov na področju Zakona o proizvodnji in 

prometu s prepovedanimi drogami, vse ostale kršitve pa so v manjšem številu. Opravljenih je bilo tudi 

pet hišnih preiskav na področju prekrškov.  
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Tabela 1: Kršitev drugih prepisov na področju javnega reda 

 

Drugi predpisi s področja javnega reda 
Število kršitev 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Zakon o proizvodnji in prometu s prep. drogami 28 27 43 26 39 30 41 71 122 123 

 
Zakon o gostinstvu - - 3 1 2 6 2 6 6 20 

 
Zakon o osebni izkaznici 4 5 15 14 13 8 3 17 10 18 

 
Zakon o zaščiti živali 9 5 2 13 4 11 6 13 8 11 

 
Zakon o prijavi prebivališča 11 8 6 11 7 16 17 8 20 10 

 
Zakon o javnih zbiranjih 9 7 10 12 11 - 10 5 8 6 

 
Zakon o zasebnem varovanju - - - 11 7 7 7 5 9 5 

 
Zakon o ohranjanju narave - - - - 3 17 1 15 10 5 

 
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - - 1 - 1 - - 2 8 5 

 
Zakon o omejevanju porabe alkohola 3 - - 3 2 2 2 3 2 4 

 
Drugi predpisi 19 33 10 19 9 5 11 22 15 11 

 
Skupaj 83 85 90 110 98 102 100 167 218 218 

                                                       Vir: Policijska statistika 2019 

 

Na področju obravnave drugih dogodkov je bilo obravnavanih sedem požarov. 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 bile še bolj  okrepljene ob prepovedi kurjenja v naravnem okolju, v času 

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

kršitelje izvedli ustrezne ukrepe.    

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 k večji varnosti na 

smučiščih, saj v zadnjih nekaj letih ne beležimo hujših nesreč.      
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Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 

Policisti PP Ribnica so v letu 2019 odredili skupno 6.325 preizkusov alkoholiziranosti, od tega je bilo 

126  pozitivnih rezultatov in 3 odkloni preizkusa. Zasegli so 35 motornih vozil. 

Preiskovali so 120 prometnih nesreč, pri čemer se nihče  ni smrtno ponesrečil, 52  oseb se je telesno 

poškodovalo - od tega 7 huje, 68 prometnih nesreč pa je bilo z materialno škodo. 

  

Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s telesnimi poškodbami je bil 7%. Pri nesrečah z 

materialno škodo je bilo alkoholiziranih  14,9% voznikov.   

Grafikon 4: Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč

 

Povprečna stopnja alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s telesno poškodbo je bila 1,57 g/kg 

in 1,52  g/kg v prometnih nesrečah z materialno škodo. 

Število izvedenih ukrepov: 
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Grafikon 5: Povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč 

 

Policisti so ugotovili 2.805 cestnoprometnih prekrškov. Od tega je bilo največ kršitev Zakona o pravilih 

cestnega prometa (2.152) ter Zakona o motornih vozilih (540).  

Grafikon 6: Število kršitev ugotovljenih pri nadzoru cestnega prometa 
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Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 

V letu 2019 so policisti na območju Policijske postaje Ribnica obravnavali 419 tujcev, ki so nezakonito  

prestopili državno mejo. Število prijetih in obravnavanih tujcev se je v primerjavi s preteklim letom 

povečalo za okoli 200 odstotkov. Kljub večjemu številu obravnavanih ilegalnih prehodov zunanje 

državne meje, je pomembno poudariti, da je bilo na državni meji, ki jo varuje Policijska postaja Ribnica, 

ugotovljenih manj nezakonitih prestopov. Večina prijetih in obravnavanih ilegalnih migrantov na 

ribniškem postajnem območju je nezakonito prestopila zunanjo schengensko mejo preko lažje 

prehodnih in bolj uveljavljenih migrantskih poteh na območju sosednjih policijskih postaj Kočevje in 

Črnomelj.  

Najpogosteje so bili obravnavani državljani Pakistana, Alžirije, Maroka in Egipta, v manjšem številu jim 

sledijo državljani Sirije in državljani ostalih držav. Ugotovljeni so bili tudi trije nedovoljeni prestopi 

državljanov Pakistana na notranji italijansko – slovenski meji in so bili vrnjeni italijanskim varnostnim 

organom.   

Večina obravnavanih tujcev je bila na podlagi bilateralnih sporazumov izročena tujim varnostnim 

organom, od tega največ hrvaškim mejnim organom (328). 71 tujcev je bilo zaradi izražene namere, da 

bojo podali prošnjo za mednarodno zaščito, nastanjeni v Azilnem domu Ljubljana.  

V Center za tujce v Postojni so bili nastanjeni preostali tujci, in sicer mladoletniki brez spremstva ter  

tujci, ki jih zaradi utemeljenih razlogov ni bilo mogoče takoj vrniti sosednjim varnostnim organom. 

  S 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 sodeluje s pripadniki Slovenske vojske.  

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 Medobčinskega inšpektorata) 

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 opazno manjše povečanje števila 

potnikov. Skupaj je v letu 2019 državno mejo prestopilo 39.182 potnikov.  
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Grafikon 7: Struktura oseb, ki so potovali čez državno mejo 

                                                                                              

                                                                    Vir: Policijska statistika 2019 

Zaradi naraščajočega trenda nezakonitih prestopov državne meje se je posledično povečalo  število 

kršitev predpisov, ki urejajo tujsko problematiko. Tako je bilo ugotovljenih 357 kršitev Zakona o tujcih 

in 20 Zakona o nadzoru državne meje.   

Tabela 2: Pregled števila kršitev  

Predpis 
Število kršitev 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zakon o tujcih 13 3 6 6 19 13 8 27 110 357 

Zakon o nadzoru državne meje 16 12 23 24 10 27 16 29 16 20 

Skupaj 29 15 29 30 29 40 24 56 126 377 

                                                                   Vir: Policijska statistika 2019 
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Policijsko delo v skupnosti 

Policisti PP Ribnica so v letu 2019 izvedli 153 preventivnih aktivnosti. Od tega jih je bilo največ (48), s 

področja prometne varnosti, 39 s področja javnega reda in 21 s področja kriminalitete, ostale aktivnosti 

so bile izvedene z drugih področij dela. Največ aktivnosti je bilo izvedenih v osnovnih šolah (36), 

društvih (33) in lokalni skupnosti (17). Trudimo se za krepitev sodelovanja z najrazličnejšimi 

ustanovami, organizacijami, društvi ipd., predvsem na lokalnem območju. Policisti so aktivni člani v 

občinskih organih (SPV, Komisija za romska vprašanja …). Izvedeno je bilo tudi predavanje članom 

gasilskih zvez postajnega območja glede promocije zaposlovanja v policiji. Mnogokrat se policisti ob 

vnaprej načrtovanih in ustaljenih aktivnostih,  aktivno vključijo tudi neplanirane aktivnosti drugih 

organizacij kot so šole, vrtci,  drugi vzgojno varstveni centri ipd., ter ponujeno priložnost izkoristijo za 

podajanje informacij preventivnega značaja, predstavitve poklica policist ali promocije zaposlovanja. 

Vodstvo PP poskuša 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 Upravni enoti  

Ribnica in Občini Sodražica, za leto 2019 pa je predlagala PGD Ribnica. Ohranjamo tesne stike z vsemi 

tremi moto društvi na postajnem območju in z njimi sodelujemo pri izvedbah preventivnih prireditev 

kot so varna vožnja, blagoslov motorjev ipd. Posebej odmevna izvedba policijskega dela v skupnosti se 

izkaže ob začetku šolskega leta, ko PP Ribnica s pomočjo gasilskih in upokojenskih društev, moto 

klubov, zavarovalnic, občin, UE itn., izvaja varovanje otrok na poti v šolo in iz nje.  

Grafikon 8: Število preventivnih dejavnosti 

 

 



DRUGE DEJAVNOSTI 

 

Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost 

V letu 2019 je bila posebna pozornost posvečena zagotavljanju ustreznih strokovnih standardov pri 
zavarovanju in označevanju sledi. Izvedeno je bilo usposabljanje policistov na področju ogledne 
dejavnosti, ki ga je vodil policist z opravljenim dodatnim trimesečnim ogledniškim tečajem. Policisti 
ogledniki in pomočnik komandirja, zadolžen za kriminaliteto, so se udeležili enodnevnega 
obnovitvenega usposabljanja.   
 
V letu 2019 je bilo opravljenih manj ogledov kaznivih dejanj kot v enakem obdobju preteklega leta, 
razlog pa je manjše število vlomov. 

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 skupaj 121 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 izvedeno  

interno izobraževanje, kjer so bile obravnavane teme, ki so vezane na človekove pravice (izvajanje 

pooblastil, zakonitost,  korektnost in vljudnost pri postopkih,  itd).  

Policisti so izvajali vse postopke strokovno in zakonito in niso bile ugotovljene kršitve človekovih pravic.  

V letu 2019 je bilo zaznati porast odrejenih odvzemov prostosti v primerjavi z enakim obdobjem lani, 

kar je posledica obravnavanja in vračanja večjega števila tujcev. Policisti so v obravnavanem obdobju 

odvzeli prostost 365 osebam, od tega 353 odvzemov prostosti na podlagi ZNPPol, 5 na podlagi ZP-1,  6 

na podlagi ZKP in 1 na podlagi ZPrCP. 

Policisti so v postopkih uporabili 22 prisilnih sredstev, od tega v 14 primerih sredstva za vezanje in 

vklepanje,  7 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 

materialna škoda. 

Obravnavanih so bila 4 kazniva dejanja preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in napada na uradno 
osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, v katerih je bilo oškodovanih 9 policistov.  
 
 



DRUGE DEJAVNOSTI 

 

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 2019 so bile vložene 4  

pritožbe zoper policiste PP Ribnica. Od tega sta bili 2 pritožbi rešeni in sicer ena v pomiritvenem 

postopku in ena na senatu. Za dve pritožbi pomiritveni postopek še poteka. Stanje na področju pritožb  

ocenjujemo kot ugodno.  

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

V letu 2019 je bilo izvedenih več lastnih izobraževanj. Večino izobraževanj je bilo na temo obvladovanja 

ilegalnih migracij. Tako smo v začetku leta izvedli več usposabljanj obravnave ilegalnih migrantov z 

uporabo aplikacije in policiste sproti seznanjali z novostmi. Pri izobraževanjih smo dajali tudi poudarek 

na postopke z mladoletnimi tujci in prosilci za mednarodno zaščito. Ponovno je bilo izvedeno 

izobraževanje na temo pridržanja, kjer smo dajali poudarek na pravočasne vnose v evidence in 

izpolnjevanje pisnih dokumentov. Policiste smo seznanili z Schengensko evalvacijo. Izvedli smo  

usposabljanje policistov na področju ogledne dejavnosti, ki ga je vodil policist z opravljenim dodatnim 

trimesečnim ogledniškim tečajem. 

 

 

  Podpis predstojnika 

          

Rudi Topolovec 

         komandir policijske postaje 

         višji policijski inšpektor III 

 

 

 

 

 

 

 

 


