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ZADEVA: VARNOSTNA SITUACIJA V OBČINI MIREN - KOSTANJEVICA 
 
Policijska postaja Šempeter pri Gorici varnostno situacijo v občini Miren-Kostanjevica 
ocenjuje kot zelo dobro in to na vseh področjih dela. Stanje kriminalitete v občini je v prvih 
devetih mesecih na ravni leta 2008 in sicer je bilo storjenih 71 (leta 2008 pa 67) kaznivih 
dejanj, med katere so že všteta kazniva dejanja s področja prepovedanih drog na OŠ. Med 
kaznivimi dejanji prevladujejo KD zoper premoženje, katerih je bilo 35 (47). Največ je bilo 
tatvin, velikih tatvin in poškodovanj tuje stvari, pri čemer pa so vsa premoženjska kazniva 
dejanja v upadu. Preiskanost KD v občini Miren-Kostanjevica znaša slabih 66%, ki je tako 
višja od slovenskega in regijskega povprečja. Na področju javnega reda in miru je stanje prav 
tako ugodno, saj se je število prekrškov s področja JRM nižje za 31% in sicer je bilo 41 
takšnih kršitev (leta 2008 pa 59). Prevladujejo kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru 
(27), sledi Zakon o javnih zbiranjih (6), Zakon o prijavi prebivališča (2), Zakon o proizvodnji 
in prometu s prepovedanimi drogami (1), Zakon o orožju (1), Zakon o zaščiti živali (1) in 
kršitve druge zakonodaje. Stanje ne področju varnosti cestnega prometa je sicer nekoliko 
slabše kot leta 2008, vendar še vedno na zadovoljivem nivoju. Sicer se je v občini zgodilo 6 
prometnih nesreč več kot leta 2008, pri čemer pa v teh nesrečah nihče (0) ni izgubil življenja, 
2 (0) osebi sta bili hudo telesno poškodovani, 10 (6) oseb pa lažje, medtem ko 26 (13) 
udeležencev ni utrpelo telesnih poškodb. Najpogodtejši vzroki prometnih nesreč so 
izsiljevanje prednosti v 7 primerih (večina teh nesreč je skoncentrirana na »Cijanovo 
križišče«), sledi neprilagojena hitrost v 4 ter nepravilna stran in smer vožnje v 4 primerih. 
Policijska postaja Šempeter pri Gorici stanje varnosti v občini ocenjuje kot dobro. 
 
Policisti Policijske postaje Šempeter pri Gorici so v sodelovanju s kriminalisti Sektorja 
kriminalistične policije Policijske uprave Nova Gorica v mesecu septembru in oktobru 2009 v 
občini Miren-Kostanjevica obravnavali večje število kaznivih dejanj s področja prepovedanih 
drog. Policisti Policijske postaje Šempeter pri Gorici so z zbiranjem obvestil in drugimi 
nujnimi preiskovalnimi dejanji uspešno preiskali 17 kaznivih dejanj s področja prepovedanih 
drog, in sicer 9 kaznivih dejanj Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi 
drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo 
prepovedanih drog po določbah 186. členu Kazenskega zakonika ter 8 kaznivih dejanj 
Omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu  po določbah 187. 



člena Kazenskega Zakonika. Policisti bodo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici 
podali kazensko ovadbo zoper osem osumljencev iz okolice Nove Gorice. Policisti so pri 
enemu od osumljenih na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili tudi hišno preiskavo, 
kjer so bili zaseženi predmeti, ki so bili uporabljeni pri prodaji prepovedanih drog. V okviru 
preiskave je bila eni osebi zasežena tudi manjša količina prepovedane droge konoplje. V 
okviru raziskave kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog so policisti Policijske postaje 
Šempeter pri Gorici uspešno raziskali še 4 kazniva dejanja premoženjske kriminalitete, in 
sicer 2 kaznivi dejanji tatvine po določbah 204. člena in 2 kaznivi dejanji prikrivanja po 
določbah 217. člena Kazenskega zakonika. Zoper oba osumljenca bodo policisti na Okrožno 
državno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Prav tako je PP Šempeter pri Gorici s pisnim 
poročilom o dogodkih obvestila Center za socialno delo v Novi Gorici.  
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