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ZadeYa: Porodilo o delu policistov na obmodiu Obdine Dobrepolje za leto 2019

Spostovani!

V nadaljevanju vam posiljamo poroeilo o delu policistov na obmodju Obdine Dobrepolje. V
porodilu so zajeti podatki o kaznivih dejanjih, krsitvah javnega reda in miru ter krsitvah cestnega
prometa, ki jih je Policijska postaja Grosuplje obravnavala v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12.
2019.

Na obmoeju Obcine Dobrepolje so policisti v letu 2019 obravnavali skupno 41 (57) kaznivih
dejanj s podrocja premozenjske kriminalitete, kar pomeni, da je bil v zadnjem letu zabelezen
upad tovrstnih delan! za 28,1o/o. Tako so policisti obravnavali 19 (28) kaznivih deJanj velike
tatvine, 10 (16) kaznivih dejanj tatvine, 0 (0) ropov in roparskih tawin, 2 (1) kaznivi dejanji
goljufrje in pa 8 (10) kaznivih dejanj poskodovanja tuje stuari.

Delez preiskanih kaznivih dejanj s podrodja kaznivih dejanj zoper premozenje znaia v letu 2019
39,0 % (15,8%), delez preiskanih kaznivih dejanj Velika tatvina znasa 15,8Yo (1O,7Vo).

Pri kaznivih dejanjih zoper zakonsko zvezo, druzino in otroke so policisti v letu 2019 obravnavali
skupno 8 (7) taksnih kaznivih dejanj, kar pomeni porast tovrstnih zaznanih ddpnl za 14,3o/o.

Policisti v letu 2019 niso obravnavali kaznivih dejanj s podrooja neupravieene proizvodnje in
prometa s prepovedanimi drogami.

PodroEje javnega reda in miru:

Policisti Policuske postaje Grosuplje so v letu 2019 obravnavali skupno 431 (394) krsitev
predpisov s podroeja javnega reda in miru, od tega je bilo 31 (26) le-teh na obmodju Ob6ine
Dobrepolje, kar pomeni, da je bil v zadnjem letu zabelezen manjsi porast ugotovljenih krsitev
javnega reda in miru na obmoeju obeine in sicet za 19,2o/o.

Podro6je kaznivih dejanj:

Policisti Policijske posta.Je Grosuplje so v letu 2019 zaznali in obravnavali skupno 1.064 (1.034)
kaznivih dejanj, od tega 67 (98) na obmoe.ju Obeine Dobrepolje, za kar je bilo po vseh zbranih
obvestilih na pristojno Okrozno drzavno tozilstvo tudi podanih 54 (87) kazenskih ovadb. Slednje
pomeni, da je bil v zadnjem letu zabelezen upad zaznanih kaznivih dejanj za 37,9 o/o.Dele?

preiskanih kaznivih dejanj znata 57J% (31,9ok).



V letu 2019 je bilo tako obravnavanih 19 (19) kr5itev dolodb Zakona o varstvu javnega reda in
miru (ZJRM-1), 2 (0) kGitvi Zakona o javnih zbtanjih (ZJZ),0 (0) krsitev Zakona o omejevanju
porabe alkohola (ZOPA), 0 (2) krsitvi Zakona o prijavi prebivalisoa (ZPreb), 0 (2) krsitev Zakona
o tujcih (ZTuj-2), 3 (8) krsitve Zakona o zaseiti Zivali (ZZZiv), 4 (0) krsitve Zakona o oroziu
(ZOro-1), 1 krsitev Zakona o omejevanju uporabe tobaenih in povezanih izdelkov in 1 (1) krsitev
Zakona o osebni izkaznici (Zoizk). Policisti so v vseh primerih oz. ugotovljenih krsitvah ukrepali
v skladu Zakonom o prekrskih.

Podro6je cestnega prometa:

Na obmoeju Policrske postaje Grosuplje se je v letu 2019 pripetilo skupno 416 (355) prometnih
nesree, od tega so jih policisti PP Grosuplje obravnavali 25 (16) na obmoeju Obeine Dobrepole,
kar pomeni, da.je bil v zadnjem letu zabelezen porast tovrstnih dogodkov za 56,3%.

Glede na posledice je bilo v letu 2019 obravnavanih najved prometnih nesre6, pri katerih je
nastala zgolj materialna Skoda in sicer je bilo taksnih 22 (7) prometnih nesred, 3 prometne
nesrece pa so bile z lazjo telesno poskodbo. V prometnih nesredah, se je 5 oseb lazje telesno
poskodovalo, 29 oseb pa je bilo neposkodovanih.

Policisti PP Grosuplje so v letu 20'19 obravnavali skupno 2.445 (2.050) krsitev cestno prometnih
predpisov, od tega jih je bilo na obmoeju obcine Dobrepolje zaznanlh166 (71) kr6itev, kar
pomeni, da je bil v zadnjem letu zabelezen porast zaznanih in obravnavanih krsitev v cestnem
prometu.

V letu 2019.ie bilo ugotovljenih najvee krsitev neuporabe varnostnega pasu 30 ('12), sledijo pa
voznja pod vplivom alkohola 15 (8), prekoraeitev dovoljene hitrosti 8 (10), nepravilna stran in
smer voznje 10 (5), neuporaba zaseitne delade 6 (0). V tej zvezije bilo izdanih 123 (35) plaeilnih
nalogov, podanih 25(4) obdolzilnih predlogov na pristojno sodiSCe ter podani 2 kazenski ovadbi.
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Glede na vzrok se je najvec oz. 6 (5) prometnih nesree, zgodilo zaradi nepravilne strani in
smeri voznje, temu so sledili neprilagojena hitrosti 5 (2), nepravilnosti na cesti 3 (0), nepravilni
premik z vozilom 1 (3), I prometni nesrec pa se je zgodilo zaradi drugih vzrokov. V Stirih
primerih so policisti ugotovili, da so povzroeitelji vozili pod vplivom alkohola.
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