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Predstavitev Policijske postaje 

 

 

Policijska postaja Medvode pokriva območje občin Medvode in Vodice, ki predstavlja 109 km2 

površine. Na tem območju prebiva 19.129 oseb. Značilnost območja je velika dnevna migracija 

prebivalstva iz območja Gorenjske proti Ljubljani. Povezava z mrežo cestne in železniške 

infrastrukture pomeni veliko dnevno frekvenco prometa, zato je zagotavljanje cestno prometne 

varnostni ena pomembnejših nalog policistov. Geografski položaj Policijske postaje Medvode, za 

katerega so značilne pomembne prometne poti iz severozahodnega dela Slovenije proti Ljubljani, 

vpliva na obseg in obliko kriminalitete ter prekrškov. Območje Policijske postaje Medvode spada pod 

območje Upravne enote Ljubljana. Na Policijski postaji Medvode je 27 zaposlenih, od tega 24 

pooblaščenih uradnih oseb in trije strokovno tehnični uslužbenci.
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Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 

V letu 2019 je PP Medvode obravnavala 404 kazniva dejanja. Pri 192 kaznivih dejanjih je bila podana 

kazenska ovadba zoper znanega storilca. Slednje predstavlja 48% preiskanost kaznivih dejanj.  

Na področju splošne kriminalitete je zaznati padec kaznivih dejanj. Upad kaznivih dejanj je posledica 

načrtnega in uspešnega dela policistov PP Medvode pri opozarjanju in osveščanju ljudi na različne 

pojavne oblike tovrstnih kaznivih dejanj ter izvedbe večjega števila poostrenih nadzorov na varnostno 

obremenjenih območjih. Za strokovno in učinkovito preiskovanje primerov delovnih nezgod so se 

policisti udeležili usposabljanja, ki ga je organizirala Policijska uprava Ljubljana.  

Na področju preiskovanja gospodarske kriminalitete je bil zaznan porast števila obravnavanih kaznivih 

dejanj, kar je posledica izvedenega usposabljanja za policiste. Aktivno smo izvajali finančne preiskave. 

Obravnavana je bila ena odmevnejša zadeva. 

Splošna kriminaliteta 

PP Medvode je v letu 2019 obravnavala 404 kazniva dejanja, nekaj več kot v preteklem letu. Delež 

splošne kriminalitete znaša 86%. Pričakovano je največ kaznivih dejanj zoper premoženje, kjer 

izstopajo tatvine in velike tatvine, preiskanost katerih je skupaj 25%. Izstopajo vlomi 81 primerov, od 

tega 26 primerov vlomov v stanovanjske hiše, 8 vlomov v vozila, 14 vlomov v poslovne obrate (gostinski 

lokali, trgovine, bencinski servisi), 4 vlomi v skladišče. Obravnavane so bile 4 tatvine motornih vozil, 

preiskanih 25%. Obravnavanih je bilo 30 kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, 

preiskanih 96,7%. Hujših kaznivih dejanj s tega področja (ropi, izsiljevanja) v letu 2019 ni bilo 

obravnavanih. Prav tako je bilo obravnavanih 6 kaznivih dejanj zoper življenje in telo, v vseh primerih 

kaznivo dejanje Povzročitev lahke telesne poškodbe, preiskali smo 83,3%. Hujših kaznivih dejanj zoper 

življenje in telo (Umor, Uboj, Povzročitev hude telesne poškodbe) ni bilo obravnavanih. 

Gospodarska kriminaliteta 

PP Medvode je v letu 2019 obravnavala 56 kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, kar v 

skupnem številu obravnavanih kaznivih dejanj znaša 18,8%. Preiskanih je bilo 69,6% teh kaznivih 

dejanj. Največ je bilo obravnavanih kaznivih dejanj Kršitev temeljnih pravic delavcev, 22 primerov in 

Zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva 10 primerov.  
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Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in 

premoženja 

PP Medvode je v letu 2019 obravnavala manj kršitev predpisov o javnem redu in manj kršitev drugih 

predpisov. Na podlagi Zakona o varstvu javnega reda in miru, je bilo glede na strukturo največ 

obravnavanih kršitev z elementi nasilnega in drznega vedenja 17, kršitev z elementi nasilja v družini 19, 

kršitev nedostojnega vedenja na javnih krajih 7 in nedostojnega vedenja do uradnih oseb 2, kršitev s 

povzročanjem hrupa in motenjem nočnega miru in počitka 3 ter kršitev vsiljivega beračenja 4. V okviru 

obravnavanih kršitev z elementi nasilja v družini so bili izrečeni ukrepi prepovedi približevanja na 

podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije in v skladu s Pravilnikom o prepovedi približevanja 

določeni osebi, kraju ali območju.  

Glede obravnave drugih kršitev je bilo obravnavanih največ kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s 

prepovedanimi drogami 36, Zakona o osebni izkaznici 21, Zakona o prijavi prebivališča 53, Zakona o 

zaščiti živali 25, Zakona o ohranjanju narave 15 in Zakona o zasebnem varovanju 1. Opravljeno je bilo 

več varovanj javnih zbiranj (javne prireditve in javni shodi).  

Obravnavana so bile 3 kršitve Zakona o orožju. Zaradi suma, da posamezniki ne izpolnjujejo pogojev za 

posest orožja, sta bili podani 2 pobudi za uvedbo upravnega postopka za odvzem orožja. Opravljenih 

je bilo 11 nadzorov pri lovcih in 4 nadzori nad hranjenjem orožja. 

V letu 2019 je bila ugotovljena 1 kršitev Zakona o zasebnem varovanju, ki so v pristojnosti policije. V 4 

primerih so policisti nudili pomoč v obliki policijske asistence upravičencem, kadar so se jim državljani, 

pri opravljanju nalog iz njihove pristojnosti, fizično upirali ali je bilo njihovo upiranje upravičeno 

pričakovati.  

Obravnavane je bilo še 9 delovnih nesreč, 4 samomori, 2 požara in izvedeni 2 iskalni akciji.     
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Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 

Na področju prometne varnosti so bili nadzori in kontrola cestnega prometa usmerjeni v najpogostejše 

vzroke prometnih nesreč ter hujše kršitve cestno prometnih predpisov, ki neposredno vplivajo na 

najpogostejše vzroke prometnih nesreč. Z ustreznim odzivom ob uporabi sodobnih sredstev za nadzor 

in kontrolo prometa se je stanje varnosti prometa približalo ciljem, postavljenim v ReNPVCP 2013-

2022. 

Z uporabo laserskih merilnikov hitrosti pri nadzoru prometa se je zmanjšalo tveganje za nastanek 

prometnih nesreč. Sodobna oprema je pripomogla k vidnosti policijskega dela. Izvajali so se tako 

preventivni kot represivni ukrepi.  

Na območju PP Medvode je bilo v letu 2019 skupaj obravnavanih 146 (105 PP Medvode) prometnih 

nesreč, v katerih je umrla 1 oseba, 57 je bilo telesno poškodovanih, ostale prometne nesreče so se 

končale z materialno škodo. Prometna nesreča s smrtnim izidom se je zgodila na cesti izven naselja, 

vzrok pa je bila neprilagojena hitrost voznika motornega kolesa, ki je vozil pod vplivom alkohola. Ker 

so šibkejši udeleženci, kot so pešci in vozniki enoslednih vozil, pogostejše žrtve prometnih nesreč, se 

jih pri nadzoru cestnega prometa posveča največ pozornosti. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč 

sta neprilagojena hitrost ter smer in stran vožnje. Pri prometnih nesrečah z materialno škodo je 

najpogostejši vzrok premik z vozilom.  

V letu 2019 so policisti PP Medvode obravnavali 2464 kršitev cestno prometnih predpisov. Zaseženih 

je bilo 11 vozil, 60 odrejenih preizkusov alkoholiziranosti je bilo pozitivnih, začasno odvzetih 22 

vozniških dovoljenj, odrejenih 5 strokovnih pregledov in 2 strokovna pregleda odklonjena.  

 

 

 

 

 

 

Število izvedenih ukrepov: 

 

Odrejeni alkotesti 

3.590 

Števil pridržanih do iztreznitve 

0 

Števil začasno odvzetih vozniških 

dovoljenj 

22 

Delež alkoholiziranih 

povzročiteljev v prom. nesrečah: 

S smrtnim izidom 

100% 

S telesnimi poškodbami 

18,5% 

Z materialno škodo 

8,1% 

Število prometnih nesreč: 

 

S smrtnim izidom 

1 

S telesnimi poškodbami 

35/57 

Z materialno škodo 

70/88 
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Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 

PP Medvode je na podlagi izdelanih analiz tveganja načrtovala in izvajala delo na področju nadzora 

državne meje in izvajanja predpisov o tujcih. V letu 2019 je bilo obravnavanih 33 kršitev Zakona o tujcih 

in 53 kršitev Zakona o prijavi prebivališča. Obravnavani so bili 3 primeri nezakonitega bivanja tujcev , 2 

državljana Moldavije in državljan Srbije. PP Medvode pri nadzorih sodeluje z inšpekcijskimi službami in 

Finančno upravo Republike Slovenije.  

Policisti PP Medvode aktivno sodelujejo pri varovanju državne meje na območju Policijske uprave 

Ljubljana, z nudenjem pomoči drugim območnim policijskim postajam, glede na problematiko ilegalnih 

migracij. 
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Policijsko delo v skupnosti 

Preventivne vsebine in prikaz dela so policisti PP Medvode izvajali v vzgojno izobraževalnih ustanovah 

(vrtci, šole) in na različnih prireditvah in predstavitvah društev, pri čemer so sodelovali z gasilskimi in 

drugimi društvi. V osnovnih šolah so izvajali projekte »Policist Leon svetuje«, »Varno na kolo« in »Varno 

na poti v šolo in domov«. Komandir PP je v zaključnih razredih OŠ Pirniče, OŠ Preska in OŠ Vodice, 

predstavil poklic policista  in možnosti šolanja iz izobraževanja v Policiji. V OŠ Pirniče, OŠ Preska in POŠ 

Sora je izvedel predavanja oziroma učne delavnice na temo »Med vrstniškega nasilja«. V OŠ Pirniče so 

policisti in kriminalisti SKP PU Ljubljana, sodelovali pri izvedbi »Preventivnega dne«. 

Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost 

Na področju forenzične in kriminalistično tehnične dejavnosti je bila v letu 2019 posebna pozornost 

posvečena zagotavljanju ustreznih strokovnih standardov pri zavarovanju sledi, označevanju sledi, 

pakiranju sledi v ustrezno embalažo in zagotavljanju ustrezne skrbniške verige nad forenzičnimi dokazi. 

Policisti so se udeležili obnovitvenega usposabljanja policistov »oglednikov«.  

V letu 2019 je bilo opravljeno podobno število ogledov krajev kaznivih dejanj in dogodkov, kot v 

preteklem letu. Pri tem je bilo zavarovanih nekoliko manj sledov obuval in papilarnih linij, več je bilo 

zavarovanih sledi DNK. Število identificiranih sledi je manjše, na kar deloma vpliva postopek urejanja 

evidence daktiloskopiranih oseb in evidenc DNK. 

Analitska dejavnost 

V letu 2019 je bilo sestavljenih 86 operativnih informacij z vseh področij policijskega dela. Opravljenih 

je bilo 24 varnostnih preverjanj za osebe.  

Policisti PP Medvode so na področju ciljnega iskanja oseb in tiralične službe v letu 2019 izsledili in prijeli 

14 iskanih oseb (zaradi privedbe na sodišče, zaradi prestajanja zaporne kazni, zaradi pripora).  

 

Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov 

V letu 2019 so policisti PP Medvode 3 osebam odvzeli prostost in odredili pridržanje na podlagi določil 

Zakona o kazenskem postopku.  

V letu 2019 so v 18 primerih uporabili 31 prisilnih sredstev. Zoper kršitelje so bila največkrat 

uporabljena milejša prisilna sredstva (telesna sila in sredstva za vezanje in vklepanje), kar pomeni, da 

sta bili pri uporabi policijskih pooblastil spoštovani načeli postopnosti in sorazmernosti. Zaradi uporabe 

prisilnih sredstev niso nastale posledice. 

Obravnavano je bilo eno kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in napada na 

uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, pri čemer ni bilo poškodovanih policistov. Evidentiran je 

bil en primer groženj policistom, ki je bil ocenjen z nizko stopnjo ogroženosti. 
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Reševanje pritožb 

V letu 2019 sta bili zoper postopke policistov PP Medvode vloženi dve pritožbi, ena je bila rešena v 

pomiritvenem postopku, druga na Senatu za pritožbe MNZ. V nobenem izmed primerov ni bilo 

ugotovljenih nepravilnosti v postopkih policistov. 

 

Odnosi z javnostmi 

PP Medvode tedensko pošilja poročila o opravljenem delu ti. »Črno kroniko« lokalnim medijem TV 

Medvode, Kopitarjev glas, Portal osrednje Slovenije in Info Gorenjska. Po potrebi in v dogovoru s 

predstavniki za stike z mediji Policijske uprave Ljubljana, se predstavnikom medijev dajejo intervjuji.  

 

  Feliks Strehar 
  komandir  
   višji policijski inšpektor III 
  
  
         

         


