
21.11.2022 - ZLORABA NEGOTOVINSKEGA PLAČILNEGA SREDSTVA  
Neznani storilec je na neugotovljen način prišel do podatkov bančne kartice, s katero 
je opravil več nakupov na spletni strani aliexpres. Ugotovljeno, da oškodovanec kartice 
ni uporabljal pri spletnih nakupih, niti je ni vnašal na splet, zato se predvideva, da je 
prišlo do skiminga. Sledi zbiranje obvestil in pa kazenska ovadba na okrožno državno 
tožilstvo. 
 
21.11.2022 - ZASEG PREPOVEDANE DROGE        
Policisti so imeli v postopku osebo, ki je imela v posesti manjšo količino prepovedane 
droge. Zaseženo bodo policisti poslali v analizo in v primeru pozitivne analize bodo 
policisti zoper kršitelja uvedli hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku.  
 
22.11.2022 - VLOM  V LOKAL 
Policisti so bili obveščeni o vlomu v lokal v Šmarci. Neznanec je pristopil do stranskih 
vrat gostilne in s priročnim orodjem na vzvod skozi plastična vrata vlomil v notranjost, 
kjer je nato iz predala točilnega pulta odtujil menjalni denar. Policisti v zvezi opisanega 
nadaljujejo z zbiranjem obvestil.  
 
22.11.2022 - REALIZIRANA PRIVEDBA  
Policisti so, na podlagi zaprosila Okrožnega sodišča Ljubljana, realizirali odredbo za 
privedbo osebe, ki se ni sama zglasila na sodišču, prav tako pa ni prevzemala pošte. 
Tako, da je bil po hitrem postopku odpeljan na sodišče.  
 
22.11.2022 - ZASEG PREPOVEDANE DROGE        
Policisti so imeli v postopku osebo, ki je imela v posesti manjšo količino prepovedane 
droge. Zaseženo bodo policisti poslali v analizo in v primeru pozitivne analize bodo 
policisti zoper kršitelja uvedli hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku.  
 
22.11.2022 - GLASNA GLASBA      
Policisti so v Komendi obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru 
zaradi poslušanja glasne glasbe in posledično kričanja in s tem motenje nočnega miru 
in počitka. Kršiteljici je bil zaradi  kršitve izdan plačilni nalog.  
 
23.11.2022 - KRŠITEV JAVNEGA REDA IN MIRU  
Policisti so v Rožičnem obravnavali kršitev javnega reda in miru, kjer je prišlo do 
verbalnega spora in prerivanja med partnerjema. Zaradi kršitve Zakona o varstvu 
javnega reda in miru bo kršitelju izdan plačilni nalog. 
 
24.11.2022 - PROMETNA NESREČA 
V naselju Turnše se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri 
sta udeleženca izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo 
izdano le obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.  
 
24.11.2022 - PROMETNA NESREČA 
Policisti so v Podgorju obravnavali prometno nesrečo voznice, katero je zaradi vožnje 
z neprilagojene hitrosti odneslo v prometni znak v krožišču kjer je z levim prednjim 
delom vozila trčila v prometni znak. Povzročiteljici je bil na kraju izdan plačilni nalog po 
zakonu v cestnem prometu. 
 
 



25.11.2022 - NAJDEN DENAR NA BANKOMATU    
Občanka se je zglasila na policijski postaji in prinesla denar, ki ga je našla na 
bankomatu Gorenjske Banke v Supernovi v Kamniku. Napisan zapisnik o najdenih 
stvareh, občan/ka, ki je pozabil denar v reži bankomata se lahko zglasi na policijski 
postaji in denar prevzame. 
 
25.11.2022 - ZASEG PREPOVEDANE DROGE        
Policisti so imeli v postopku osebo, ki je imela v posesti manjšo količino prepovedane 
droge. Zaseženo bodo policisti poslali v analizo in v primeru pozitivne analize bodo 
policisti zoper kršitelja uvedli hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku.  
 
26. 11. 2022 – POŽAR V KOMENDI 
Policisti so bili obveščeni o požaru v Komendi. Na kraju je bilo po doslej zbranih 
podatkih ugotovljeno, da so ob objektu zagoreli plastični zabojniki za smeti, ogenj pa 
se je nato razširil še na nadstrešek in fasado objekta. Pod nadstreškom sta bili 
parkirani tudi dve osebni vozili, ki sta v požaru prav tako pogoreli. Na objektu in vozilih 
je nastala večja materialna škoda. Policisti so opravili ogled kraja, kjer pa vzrok požara 
še ni bil potrjen, zato še nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve 
kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah bodo obvestili 
pristojno državno tožilstvo. 
 
27.11.2022 - NAJDEN MOBILNI TELEFON NA RAKOVIH RAVNEH    
Občan se je zglasil na policijski postaji in povedal, da je na parkirišču Rakove ravni 
našel mobilni telefon znamke Iphone, modre barve, s SIM kartico operaterja T2. 
Napisan zapisnik o najdenih stvareh, občan/ka, ki je izgubil mobilni telefon pa se lahko 
zglasi na policijski postaji in mobilni telefon prevzame.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


