23.5.2022 - TATVINA KOLESA
Neznani storilec je z dvorišča pred hišo odtujil gorsko kolo v vrednosti 200 EUR.
Policisti izvajajo vse v skladu z zakonom, da bi storilca našli in prijeli.
23.5.2022 - POŠKODOVANJE OSEBNEGA VOZILA
Policisti PP Kamnik obravnavajo kaznivo dejanje –POŠKODOVANJE TUJE STVARI
na območju Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec
tekom noči pristopil neovirano do vozila in poškodoval vozilo z neznanim predmetom.
Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.
23.5.2022 - SPLETNA GOLJUFIJA
Neznani storilec je osumljen kaznivega dejanja goljufije po I. odstavku 211. člena KZ1 s tem, da je z namenom, da bi si pridobil protipravno premoženjsko korist, z lažnivim
prikazovanjem zapeljal oškodovanca, da sta s pomočjo spletne denarnice vložila 4.000
in 500 EUR v družbo oziroma spletno stran, ki naj bi omogočala dnevni donos v višini
2% glavnice. Ugotovilo se je, da gre za ponzijevo shemo (piramido). Sledi zbiranje
obvestil in kazenska ovadba na pristojno sodišče.
23.5.2022 - GLASNA GLASBA PRED LOKALOM
Občanka je policiste obvestila, da se iz lokala na območju Kamnika sliši glasna glasba.
Na kraju je bilo ugotovljeno, da je lokal že zaprt in ne obratuje več. Na terasi lokala so
se še nahajali gostje, ki so poslušali glasno glasbo na zvočniku. Kršitev ZJRM-1 8/2 je
bila ugotovljena neposredno s strani policistov. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni
nalog. Skupina oseb je nato teraso lokala zapustila.
24.5.2022 - POVOŽENJE DIVJADI
Patrulja je obravnavala povoženje divjadi. Voznica osebnega vozila je zbila srnjaka.
Srnjak je s kraja zbežal. Izdano Obvestilo o odstopu od ogleda. Na avtomobilu so
nastale majhne poškodbe. Udeležena izpolnjuje pogoje za udeležbo v CP.
24.5.2022 - TATVINA KOZMETIKE V TRGOVINI
Policisti PP Kamnik so bili obveščen o tatvini artiklov v trgovini. Ugotovili so da je
neznani storilec dan prej pristopil v notranjost trgovine do polic kozmetike in odtujil
približno 16 kosov kozmetike v vrednosti 192,64 eur. Storilca bodo kazensko ovadili.
24.5.2022 - PES UGRIZNIL OTROKA
Policisti PP Kamnik so obravnavali ugriz psa. Pes je v bloku pred vrati stanovanja
napadel otroka, ki je pri tem zadobil telesne poškodbe. Lastnik psa je bil izsleden in
mu je bil zaradi kršitev določb Zakona o zaščiti živali izdan plačilni nalog.
24.5.2022 - DVE PROMETNI NESREČI
Na območju Kamnika je prišlo do dveh prometnih nesreč. V prvi sta bila udeležena
voznika osebnih vozil, v druga pa sta trčila voznik osebnega vozila in kolesar. V obeh
primerih so nastale majhne materialne poškodbe. Vsi udeleženci pa so izpolnjevali
pogoje za udeležbo v cestnem prometu.
25.5.2022 - ASISTENCA ZDRAVSTVENIM DELAVCEM
Policisti so priskočili na pomoč reševalni ekipi ZD Kamnik, ki je izvajala zdravniško
pomoč osebi s psihičnimi motnjami in je bila pri postopku agresivna. Zdravnica ZD
Kamnik je zoper njega odredila prisilno hospitalizacijo, ker je bil nevaren sebi in okolici.

Oseba je bila z reševalnim vozilom odpeljana v psihiatrično bolnico v Polju, ob izstopu
iz reševalnega vozila, pa je pričel noreti, mahati z rokami naokoli in se želel samo
poškodovati. Zato sta policista zoper njega uporabila prisilna sredstva, s čimer je bila
oseba obvladana, nato pa je bila s pomočjo osebja PHP nameščena na kliniko. Pri
uporabi prisilnih sredstev ni bil nihče poškodovan.
25.5.2022 - TATVINA IZ ODKLENJENEGA VOZILA
Policisti so bili obveščeni, da tatič kljuka po vozilih in pisarnah na območju Kamnika.
Ob prihodu na kraj je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno da je znani storilec odpiral
vrata vozil, ter iz odklenjenega vozila na dvorišču stanovanjske hiše odtujil nahrbtnik z
vsebino. Policisti so storilca izsledili, vendar se je ukradene robe do takrat že znebil.
Policisti ga bodo kazensko ovadili na pristojno sodišče.
26.5.2022 - POGREŠANA OSEBA
Preko noči so zaskrbljeni starši policiste seznanili, da se domov ni vrnil njun polnoleten
otrok. Takoj je stekla iskalna akcija in prvi ukrepi za izsleditev pogrešane osebe.
Iskanje se je nadaljevalo v jutranjih urah, ko se je policistom PP Kamnik pridružilo še
več patrulj z drugih območij (10 policistov), trije lovci, 23 gasilcev in 5 vodnikov
službenih psov, aktiviran je bil tudi policijski helikopter. Pogrešana oseba je bila
najdena nepoškodovana.
26.5.2022 - TATVINA GORIVA
Operativno komunikacijski center je napotil patruljo na bencinski servis na območju
Kamnika, kjer je prišlo do tatvine goriva. Na kraju je bilo ugotovljeno da je storilec
natočil v vozilo 310 litrov goriva in odpeljal, ne da bi gorivo plačal. Materialna škoda je
517,11 eur. Policisti bodo s pomočjo videonadzora izsledili storilca in ga kazensko
ovadili.
26.5.2022 - UKRAJINSKI BEGUNCI
Tudi v tem tednu se nadaljuje trend prihoda ukrajinskih beguncev, policisti so izvedli
od ponedeljka do petka več postopkov za pridobitev mednarodne zaščite.
26.5.2022 - PROMETNA NESREČA I. KATEGORIJE V KAMNIKU
V Kamniku je prišlo do prometne nesreče. Policisti so na kraju ugotovili, da je
povzročitelj zaradi nepravilnega premika s svojim vozilom trčil v spredaj stoječo
osebno vozilo. Povzročitelju nesreče je bil na kraju izdan plačilni nalog.
27.5.2022 - PROMETNA NESREČA S POBEGOM
Na parkirišču je prišlo do prometne nesreče s pobegom zaradi nepravilnega premika
voznika, ki je trčil v parkirano vozilo in s kraja odpeljal. Policisti zbirajo obvestila za
izsleditev povzročitelja nesreče in naprošajo morebitne priče, da se obrnejo na
Policijsko postajo Kamnik.
28.5.2022 - TATVINA BANČNE KARTICE
Na PP Kamnik je prišla občanka in povedala da ji je neznanec izvršil tatvino bančne
kartice, nato pa je s kartico opravil dvig na bankomatu in si protipravno prilastil večji
znesek. Ker se je dogodek zgodil izven območja Kamnika bo kaznivo dejanje predano
v obravnavo pristojni policijski postaji.

28.5.2022 - TATVINA PLASTIČNIH PALET
Operativno komunikacijski center je napotil patruljo PP Kamnik na naslov, kjer je prišlo
do tatvine plastičnih palet. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je občan pripravil 17
plastičnih palet za prodajo, nato pa mu je neznanec izvršil tatvino 16 palet, pustil mu
je eno poškodovano in ga s tem oškodoval za cca 300 EUR. Sledi zbiranje obvestil in
kazenska ovadba.
28.5.2022 - GOLJUFIJA PREKO SPLETA
Na PP se je zglasila občanka, ki je na zapisnik podala predlog za pregon kaznivega
dejanja goljufije preko spleta. Oškodovana je za okoli1.600,00 eur. Sledi zbiranje
obvestil in kazenska ovadba storilca.
28.5.2022 - INTERVENCIJA NA VESELICI
Varnostnik na veselici je obvestil policiste, da se na veselici pretepa več oseb in
potrebujejo pomoč policistov. Ob prihodu policistov je bilo ugotovljeno, da se je večje
število oseb pretepalo izven prireditvenega prostora, vendar so s pretepom že končali
in odšli s kraja. Policisti so pregledali lokacija z okolico v zvezi izsleditve pretepenih
oseb, vendar niso ugotovili nobenih posebnosti.
29.5.2022 - UGRIZ PSA
Operativno komunikacijski center je patruljo napotil v ZD Kamnik, kjer se je zglasila
oseba, katerega naj bi napadel pes. Na kraju je bil opravljen razgovor z oškodovancem
kateri je povedal, da ga je napadel pes. Psa je na povodcu vodila lastnica, ki psa ni
zmogla obvladati, ko je le-ta skočil na mimoidočega in ga ugriznil. Poškodbo so
začasno oskrbeli v ZD Kamnik, vendar je bil napoten v UKC Ljubljana. Zoper lastnico
sledi ukrep zaradi kršenja določil Zakona o zaščiti živali.

