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SploSploššni podatkini podatki

565.580 prebivalcev
ali  28,2 % glede na RS

okoli 40 % aktivnih prebivalcev
3.807 km² - 18, 8 % celotnega ozemlja Slovenije

78 km meje z R Hrvaško

PU LJUBLJANA

267.386 prebivalcev ali  47,2 % glede na PU Ljubljana
MOL

27.499 ha - celotna površina MOL

68,4 % aktivnih prebivalcev

MOL



SploSploššni podatkini podatki

Območje je teritorialno
razdeljeno na 1.378 naselij,
ki so upravno organizirana
v 35 občinah, od katerih ima samo
Ljubljana status mestne občine.

1. Borovnica 
2. Brezovica 
3. Dobrepolje 
4. Dobrova - Polhov Gradec 
5. Dol pri Ljubljani 
6. Domžale 
7. Grosuplje 
8. Horjul 
9. Hrastnik 
10. Ig 
11. Ivančna Gorica 
12. Kamnik 
13. Kočevje 
14. Komenda 
15. Kostel 
16. Litija 
17. Ljubljana 
18. Logatec 
19. Loški Potok 
20. Lukovica 
21. Medvode 
22. Mengeš
23. Moravče 
24. Osilnica 
25. Ribnica 
26. Sodražica
27. Šmartno pri Litiji
28. Škofljica
29. Trbovlje
30. Trzin
31. Velike Lašče
32. Vodice
33. Vrhnika
34. Zagorje ob Savi
35. Log-Dragomer



Organiziranost PU LjubljanaOrganiziranost PU Ljubljana

• Organizacija enot policije v PU Ljubljana

Na območju PU 
Ljubljana deluje 13 13 

obmoobmoččnih policijskih nih policijskih 
postajpostaj s 4 oddelki ter 4 4 

podropodroččne policijske ne policijske 
postajepostaje. Naloge 

območnih policijskih 
postaj so predvsem 
varovanje življenja, 
osebne varnosti in 
premoženja ljudi, 

preprečevanje, 
odkrivanje, 

preiskovanje kaznivih 
dejanj ter odkrivanje, 

prijemanje in izročanje 
pristojnim organom 

storilce KD. 



Organiziranost PU LjubljanaOrganiziranost PU Ljubljana

V okviru nekaterih območnih policijskih 
postaj delujejo še policijske pisarne,policijske pisarne, in sicer 
jih na območju PU Ljubljana deluje 9, ter v 
okviru PP Kočevje in PP Ribnica šštirje mejni tirje mejni 
prehodiprehodi (Mednarodni mejni prehod Petrina, 
Meddržavni mejni prehod Podplanina in 
mejna prehoda za obmejni promet Osilnica 
in Novi Kot).
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Hvala za vaHvala za vaššo pozornosto pozornost

2004 2005 (%)

alarmi 49 23 -53,1

asistence 56 55 -1,8

izročanja 79 88 +11,4

obveščanja svojcev 64 58 -9,4

vročanja spisov 383 167 -56,4

Asistence, obveAsistence, obveššččanja anja ……

porast

padec

OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA



Trenutno je na območju PU Ljubljana ustanovljenih
73 posvetovalnih teles od tega:

• 26 posvetovalnih teles za varnost državljanov (sveti, sosveti, odbori…)

(14 posvetovalnih teles za varnost državljanov je ustanovljeno v četrtnih 
skupnostih MOL);

• 28 svetov za preventivo in varnost v cestnem prometu;

• 19 drugih oblik sodelovanja (lokalne akcijske skupine za boj proti
prepovedanim drogam, lokalne koordinacijske skupine za socialno 
varstvo, komisije za romska vprašanja ipd.).

Posvetovalna telesa drPosvetovalna telesa držžavljanovavljanov



POSVETOVALNA TELESA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Posvetovalna telesa drPosvetovalna telesa držžavljanovavljanov

Policijske postaje in policijske uprave sodelujejo v okviru svojih pristojnosti z organi lokalnih skupnosti na področjih, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti v lokalni 
skupnosti. Policijske postaje in policijske uprave sodelujejo tudi z drugimi organi, organizacijami in institucijami, katerih dejavnost je usmerjena k zagotavljanju večje 
varnosti oziroma k vzpodbujanju varnostnega samoorganiziranja prebivalcev, ter jim v okviru svojih pristojnosti in možnosti nudijo pomoč. V ta namen policijske 
postaje in policijske uprave ter organi, organizacije in institucije iz prejšnjega odstavka sporazumno ustanavljajo svete, sosvete, komisije ali druge dogovorjene 
oblike partnerskega sodelovanja. (21. člen Zakona o policiji)

ORGANIZACIJA, ORGAN,                 
INSTITUCIJA IME POSVETOVALNEGA TELESA 

Mestna občina Ljubljana Svet za varnost Mestne občine Ljubljana
Četrtna skupnost Posavje Sosvet za varnost občanov
Četrtna skupnost Bežigrad Sosvet za varnost občanov
Četrtna skupnost Center Sosvet za varnost občanov
Četrtna skupnost Jarše Sosvet za varnost občanov
Četrtna skupnost Moste Sosvet za varnost občanov
Četrtna skupnost Rudnik Sosvet za zaščito, reševanje in civilno obrambo
Četrtna skupnost Trnovo Sosvet za varnost občanov
Četrtna skupnost Vič Sosvet za varnost občanov

Četrtna skupnost Rožnik Sosvet za varnost občanov
Četrtna skupnost Šiška Sosvet za varnost občanov
Četrtna skupnost Dravlje Odbor za spremljanje reda in varnosti občanov
Četrtna skupnost Šentvid Sosvet za varnost občanov

Četrtna skupnost Šmarna gora Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo



LJ. CENTERLJ. CENTER

LJ. BELJ. BEŽŽIGRADIGRAD

LJ. MOSTELJ. MOSTE

LJ. ŠIŠKA

LJ. VIČ

PPP

PKP

PPVSP

PO MEDVODEPO MEDVODE
POLICIJSKE POSTAJE IN ODDELKI NA OBMOČJU LJUBLJANE

Pol. pisar. PoljePol. pisar. Polje PPIU



STATISTISTATISTIČČNI PODATKINI PODATKI

MESTNA OBMESTNA OBČČINA LJUBLJANAINA LJUBLJANA

2006 2006 -- 2007 2007 



Kazniva dejanja na obmoKazniva dejanja na območčju MOL v obdobju 2006 ju MOL v obdobju 2006 -- 20072007

KriminalitetaKriminaliteta
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2006 2007

Skupaj storjena kazniva dejanja:

2006/9 =   34.437
2007/9 =   28.959

2007

Gospodarska2,2 %

97,8 %

Splošna

34.437
28.959



Kazniva dejanja zoper življenje in telo: 2006 2007 (%)
umor (dokončan) 4 3      -25
lahka telesna poškodba 318 268         -15,7
huda telesna poškodba 24 27         +12,5
posebno huda telesna poškodba 2 2

Kazniva dejanja zoper človekove pravice, svoboščine:
ogrožanje varnosti 547 647        +18,3

Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost:
posilstvo (dokončano) zasebni prostor 9 11            +22,2

javni prostor 0                           4

posilstvo (poskus) zasebni prostor 0                           0

javni prostor 0                           3

spolni napad na otroka                                    24 19         -20,8

KriminalitetaKriminaliteta

IzstopajoIzstopajočča kazniva dejanja na obmoa kazniva dejanja na območčju MOLju MOL porast

padec

enako



Kazniva dejanja zoper človekovo zdravje: 2006 2007 (%)
neupr. proizvodnja in promet s prep. drogami 166 196        +18,1
omogočanje uživanja prepovedanih drog                 15 19         +26,6

Kazniva dejanja zoper premoženje:
tatvina 14.905 12.217      -18
velika tatvina 8.289 9.091      +9,7
rop 259 196       -24,3
ulični ropi 91 50     -45,1
roparska tatvina 44 41         -6,8
izsiljevanje 144 104      -27,7
poškodovanje tuje stvari 2.432 2.388        -1,8
neupravičen vstop v inf.sistem 87                    25       -71,3

Kazniva dejanja zoper JRM:
nasilništvo 118 151      +28
preprečitev uradnega dejanja uradni osebi 16 26      +62,5

KriminalitetaKriminaliteta

porast

padecIzstopajoIzstopajočča kazniva dejanja na obmoa kazniva dejanja na območčju MOLju MOL
enako



188

461

78

176

61

9

87

257

391

101

240

77

20

79

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

stanovanje

stanovanjska hiša

trgovina

gostinski objekt

kiosk

počitniška hiša

vlom na gradbišču 2007
2006VLOMI 2006/2007VLOMI 2006/2007

KriminalitetaKriminaliteta

Nekatere vrste velikih tatvin in vlomov na območju MOL

Nekatere velike tatvine: 2006 2007 (%)

drzne tatvine 292 257 -12

tatvine osebnih vozil 387            410 +6



Kazniva dejanja zoper gospodarstvo: 2006 2007 (%)

poslovna goljufija 262 98           -62,6

zloraba položaja ali pravic 55                 24           -56,4

poneverba 736 147            -80

ponarejanje ali uničenje poslovnih listin 95 10           -89,5

izdaja nekritega čeka in zloraba 1.093            1.310            +20

KriminalitetaKriminaliteta

porast

padec
IzstopajoIzstopajočča kazniva dejanja na obmoa kazniva dejanja na območčju MOLju MOL

bančne ali kred. kartice



Delo policijskih enot na podroDelo policijskih enot na področčju kriminalitete na obmoju kriminalitete na območčju MOL v ju MOL v 
obdobju 2006 obdobju 2006 -- 20072007
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2006 2007

Skupaj obravnavana kazniva dejanja z 
deležem preiskanih kaznivih dejanj:

2006   =   28.116          24,3 %
2007   =   34.467          33,6 %

2007

Gospodarska

10,4 %

89,6 %

Splošna

34.467

28.116



Delo policijskih enot na podroDelo policijskih enot na področčju kriminalitete na obmoju kriminalitete na območčju MOL v ju MOL v 
obdobju 2006 obdobju 2006 -- 20072007
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Skupaj obravnavana kazniva dejanja z 
deležem preiskanih kaznivih dejanj:

2006   =   28.116          24,3 %
2007   =   34.467          33,6 %
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NajpogostejNajpogostejšše kre krššitve Zakona o varstvu javnega reda in miru:itve Zakona o varstvu javnega reda in miru:

Javni red in mirJavni red in mir

Za preprečitev nadaljevanja prekrška, s katerim je bila motena oziroma vznemirjena javnost, so policisti v dveh 
primerih zakonito in v skladu z načelom sorazmernosti lokalu odredili izključitev energetskega vira - elektrike, 
zaradi ugotovljene kršitve povzročanja hrupa po čl. 8 ZJRM-1, in sicer 1.1. 2007 za gostinski lokal na Celovški cesti v
Ljubljani in 26. 8. 2007 za zasebno stanovanje v Novem trgu v Ljubljani.

Vrsta kršitve 2007
na javnem kraju se prepira, vpije in se nedostojno vede 1.354
se prepira, vpije, nedostjno vede do uradne osebe pri uradnem postopku 804
ne upošteva na kraju samem odrejenega zakonitega ukrepa,odredbe 603
izziva/spodbuja k pretepu, vede na drzen, nasilen, nesramen način 472
koga udari 425
izziva ali spodbuja k pretepu, nasilen, nesramen, žaljiv do partnerja 410
z uporabo akustičnega aparata, tv, radia ali glasbila moti mir 239
se pretepa 208
prenočuje ali spi na javnih krajih, drugih dostopnih prostorih 197
udari zakonca,partnerja,sorodnika… 145
na vsiljiv ali žaljiv način nadleguje z beračenjem za denar 121
na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 uro moti mir s hrupom 87
z obvestilom o kršitvi javnega reda povzroči intervencijo policije 70
odg.oseba, ki ne naznani kršitve jrm v gostinskem obratu policiji 6
osebam, mlajšim od 16 let, med 24.00 in 05.00 uro omogoči vstop ali zadrževanje brez 
spremstva staršev na prireditvah, kjer se toči alkohol 2
ponovno stori prekršek po čl.21/5 1
ostalo 249
SKUPAJ ZVJR 5.393



2006   =   5.322
2007   =   4.953

Prometne nesrePrometne nesrečče na obmoe na območčju MOL v obdobju 2006 in 2007ju MOL v obdobju 2006 in 2007

2006
2007

N10

2.000

4.000

6.000

Prometna varnostPrometna varnost

MOL

PN na 
območju PU 

Ljubljana 

63,5 %

2007

36,5 %

5.322

4.953



Posledice prometnih nesrePosledice prometnih nesrečč::

2006 2007 (%)

mrtvi 18 33 +88

hudo telesno poškodovani 149 198 +33

lahko telesno poškodovani 2.235   2.266 +1,4

brez poškodb 8.119 7.274       -10,4

Prometna varnostPrometna varnost

porast

padec
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NajpogostejNajpogostejšši vzroki prometnih nesrei vzroki prometnih nesrečč v letu 2007v letu 2007/9/9::

•• 10,3 %10,3 % povzropovzroččiteljev prometnih nesreiteljev prometnih nesrečč na obmona območčju MOL v letu 2007 je bilo ju MOL v letu 2007 je bilo 
alkoholiziranih.alkoholiziranih.

•• Ugotovljena povpreUgotovljena povpreččna koncentracija alkohola v krvi povzrona koncentracija alkohola v krvi povzroččiteljev iteljev 
prometnih nesreprometnih nesrečč s smrtnim izidom na obmos smrtnim izidom na območčju MOL je bila ju MOL je bila 2,06 g/kg2,06 g/kg..

Prometna varnostPrometna varnost
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•• Med prometne nesreMed prometne nesrečče zaradi premikov z vozili sodijo tudi nesree zaradi premikov z vozili sodijo tudi nesrečče, ki so se e, ki so se 
pripetile zaradi nepazljivosti pri parkiranju, zaradi tega je pripetile zaradi nepazljivosti pri parkiranju, zaradi tega je šštevilo teh nesretevilo teh nesrečč tako tako 
veliko.veliko.



*Število registriranih motornih vozil in                
motornih koles

170.022

389.930
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*Podatki na dan 31. 12. 2007



Pregled dogodkov:Pregled dogodkov:
2006 2007 (%)

dogodek na železnici 11 13 +18,2

delovna nesreča 49                   38 -22,4

iskalna akcija 5 12 +140

onesnaženje okolja 4 2 -50

požari 141 82 -42

samomori 51 34 -33

nenadna smrt 115                  70 -39,1

razpisi in iskanja                             6.530             5.009           -23,3

porast

padec

DogodkiDogodki



Po raziskavi o kvaliteti življenja v večjih 
svetovnih mestih, vodilnega podjetja s 
področja svetovalnih storitev, Mercer
Human Resource Consulting, ki je bila 
objavljena 14. marca 2005, je Ljubljana 
najvarnejnajvarnejšše mesto z vidika osebne in e mesto z vidika osebne in 
javne varnostijavne varnosti na območju Vzhodne 
Evrope.

Vir: Mercer Human Resource Consulting - World-wide quality of life survey. 
URL=http://www.mercerhr.com/summary.jhtml/dynamic/idContent/1173105. 
14. 03. 2005



Eden sestavnih delov večine policijskih del
in nalog je tudi preventivna dejavnost, ki se, tudi v sodelovanju z MOL,  

izvršuje v obliki ustnega svetovanja in opozarjanja, svetovanja in opozarjanja 
preko medijev, srečanj, okroglih miz, konferenc, delavnic, promocije policije in 

drugih oblik.  

Ena od oblik preventivnega dela so zagotovo tudi ””dnevi odprtih vratdnevi odprtih vrat““ na 
policijskih postajah, kjer obiskovalcem predstavimo delo in tehnično opremo 

policije ter širok spekter preventivne zaščite na področju kriminalitete (vlomi, ropi, 
prepovedane droge).

PreventivPreventivnne e dejavnostidejavnosti


