
14 Kristjanofobija in kazniva dejanja zoper Katoliško 
cerkev v Sloveniji 
 
V Sloveniji je prisotna kristjanofobija ali protikrščansko delovanje, ki je vsak izraz 
nestrpnosti, diskriminacije, vandalizma, strahu, odpora, izključevanja, sovraštva ali 
žalitev do krščanstva, krščanskih simbolov in vernikov. Izraz kristjanofobija označuje 
nerazumen strah in odpor do krščanstva, zažiganje križev, skrunjenje cerkva in kapelic 
in druga žaljiva dejanja, ki se pogosto skrijejo pod besedno zvezo »umetniški izraz«. 
Ob tem so skrb vzbujajoči primeri medijskega linča, širjenja predsodkov ter 
stigmatizacije kristjanov kot tudi politični in družbeni interesi iz ozadja, ki omejujejo 
delovanje verskih skupnosti.  
 
V letu 2021 smo zaznali primer vplivanja na namen mašne daritve, ki je nedopustno 
in protipravno posegel v pravico do veroizpovedi iz 41. člena Ustave RS v povezavi z 
načelom ločitve države in verskih skupnosti iz 7. člena ter načelom enakosti pred 
zakonom iz 14. člena Ustave RS. 
 
Na evropski ravni na tem področju deluje nevladna in neprofitna organizacija 
Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians (Opazovalnica 
nestrpnosti in verske diskriminacije kristjanov) s sedežem na Dunaju.1 
 
V nadaljevanju so popisani primeri kristjanofobije za leto 2021 ter statistika kaznivih 
dejanj zoper sakralne objekte v obdobju 2011–2021.2 
 
 
14.1 Evidentirani primeri kristjanofobije v Sloveniji v letu 2021 
 
15. januar 2021 
Medijska gonja proti ministru Janezu Ciglerju Kralju zaradi zagovarjanja 
krščanskih vrednot 
Del opozicijskih strank in medijev, ki se uvrščajo na politično levico, je v začetku 
januarja začelo gonjo proti ministru Janezu Ciglerju Kralju, ker je Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti na javnem razpisu državno finančno 
podporo namenilo tudi civilnodružbenemu Zavodu Iskreni. Zagotovo gre za 
nasprotovanje idejni usmeritvi Zavoda Iskreni, ki zagovarja krščanske vrednote 
družinskega življenja. Na javni razpis za sofinanciranje projektov, namenjenih pomoči 
najbolj ranljivim skupinam prebivalcev ob epidemiji covida-19 in zmanjševanju njenih 
posledic, ki je potekal v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti in je razporejal sredstva Evropskega socialnega sklada, je bilo prijavljenih 
135 različnih projektov. Mediji in del politike, ki se uvrščajo na levico, so širili negativne 
stereotipe o prejemnikih, ki v javnosti zagovarjajo krščanske vrednote. Komisija 
Pravičnost in mir pri SŠK je ob tej priložnosti 22. januarja 2021 podala izjavo Ob 
tridesetletnici Slovenije se mora ideološka diskriminacija končati, v kateri je izrazila 
zaskrbljenost zaradi diskriminacijskega stališča »do nevladne organizacije, ker 
zastopa družinske vrednote, ki niso po volji izključujoči levičarski ideologiji, odklonilni 
in sovražni do tradicionalnega in pretežno krščanskega pojmovanja družine«. 

 
1 Http://www.intoleranceagainstchristians.eu. 
2 Zadnja posodobitev podatkov za leto 2021 je na dan 11. november 2021. 



 
Povezave: 

• https://katoliska-cerkev.si/izjava-komisije-pravicnost-in-mir-pri-ssk-glede-
financne-podpore-zavodu-iskreni;  

• https://www.delo.si/novice/slovenija/del-opozicije-za-nujno-sejo-odbora-o-
sofinanciranju-zavoda-iskreni/; 

• https://www.delo.si/novice/slovenija/zavodu-ki-ga-je-soustanovil-minister-
cigler-kralj-130-tisoc-evrov/. 

 
22. januar 2021 
Vandalizem in poškodba freske na fasadi stolne cerkve v Ljubljani 
Neznani storilci so v petek, 22. januarja 2021, v večernih urah s črno barvo 
poškodovali fresko s prizorom Marijinega oznanjenja na južni fasadi ljubljanske stolne 
cerkve sv. Nikolaja v Ljubljani. Vandalizem na freski se je zgodil ob poteku protestov 
zaradi prenove nekdanje tovarne Rog v Ljubljani. Policisti preiskujejo sum storitve 
kaznivega dejanja poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega 
pomena ali naravne vrednote. Poškodovana freska je namreč kulturni spomenik, saj 
je delo priznanega italijanskega baročnega slikarja Giulia Quaglia. Fresko je leta 1872 
restavriral slovenski slikar Janez Wolf. 
 
Povezave: 

• https://www.rtvslo.si/crna-kronika/vandali-v-fresko-ljubljanske-stolnice-
zalucali-balon-z-barvo/550234; 

• https://radio.ognjisce.si/sl/234/novice/32720/poskodovana-freska-na-
ljubljanski-stolnici.htm; 

• https://www.dnevnik.si/1042947922/kronika/vandali-poskodovali-fresko-na-
ljubljanski-stolnici-; 

• https://www.24ur.com/novice/crna-kronika/neznanec-v-fresko-na-stolni-cerkvi-
vrgel-balon-z-barvo.html. 

 

 
 
23. januar 2021 
Širjenje negativnih stereotipov o katoliški veri in Katoliški cerkvi v Sloveniji 
Franček Drenovec v članku Gnila demokracija in močni voditelji (Delo – Sobotna 
priloga, 23. januar 2021, str. 16 in sl.) trdi, da »umeščanje slovenskega predpotopnega 



klerikalizma v svet 21. stoletja lahko da le najbolj groteskne rezultate«. Ob tem 
primerja katoliško vero z naravno katastrofo, kakršne so »potres, kuga ali kobilice«. 
Avtor s tem širi negativne in žaljive prispodobe o katoliški veri v Sloveniji in negativno 
stigmatizira slovenske katoličane. 
 
 
23. januar 2021 
Eksplozija v Župniji Ljubljana Rudnik 
23. januarja 2021 je neznanec okoli 19.00 na parkirišču pred pokopališčem za 
pastoralnim domom župnije Ljubljana Rudnik razstrelil neznano eksplozivno telo 
domače izdelave. Ob eksploziji so se delci razpršili ter na nekaterih mestih 
poškodovali in omadeževali stavbo. Na srečo ni bil nihče od vernikov poškodovan, 
čeprav je dejanje ogrozilo njihovo življenje in varnost. Na mesto dogodka so prišli 
kriminalisti, ki so že uvedli postopek proti neznanemu storilcu. 
 
Povezava: 

• https://katoliska-cerkev.si/ssk-se-zavzema-za-preiskavo-okoliscin-eksplozije-
v-zupniji-ljubljana-rudnik. 

 
 
30. januar 2021 
Roparji so napadli in okradli 72-letnega župnika iz župnije Rovte 
Osumljenci so v noči na 30. januar 2021 napadli in oropali 72-letnega župnika iz 
župnije Rovte. Njegove roke so zvezali z usnjenim pasom, noge pa s kravato. 
Osumljenci iz naselja Brezje v novomeški občini so povzročili za 19.000 EUR škode. 
Policisti so jih sicer že prijeli, denar pa vrnili. Roparji so k župniku prišli sredi noči, ga 
odvlekli v pisarno, kjer so železno blagajno odklenili s ključem. Ko so vzeli denar, so 
ga odvlekli v spalnico, mu roke na hrbtu zvezali z usnjenim pasom, noge pa s kravato, 
ki so jo našli v omari, nato pa odšli. 
 
Povezave: 

• https://siol.net/novice/crna-kronika/zupnika-sredi-noci-zvezali-ter-mu-ukradli-
19-tisocakov-544876; 

• https://www.dnevnik.si/1042948363; 
• https://www.primorske.si/kronika/zupnika-zvezali-s-pasom-in-kravato-ter-

ukradli-19. 
 
 
30. januar 2021 
Dnevnikova novinarka Ranka Ivelja širi negativne stereotipe o Katoliški cerkvi v 
Sloveniji 
Novinarka časopisa Dnevnik Ranka Ivelja je v članku z naslovom Nove smernice, 
stara praksa 30. januarja 2021 objavila novico o uveljavitvi novih smernic SŠK za 
zaščito otrok in ranljivih odraslih, ob tem pa krivično in pristransko prikazala vprašanje 
spolnih zlorab in vlogo Cerkve. Novinarka je v članku prezrla dejstvo, da so slovenski 
škofje organizirali predavanja na temo zaščite otrok s p. Hansom Zollnerjem, vodilnim 
strokovnjakom za zaščito otrok in mladoletnih v Cerkvi, ter dejstvo, da se Cerkev v 
Sloveniji dejavno in sistematično ukvarja z zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih 
odraslih več kot 15 let. Prve dokumente, povezane s tem področjem, je Cerkev namreč 
sprejela že leta 2006. Novinarka v članku širi negativne stereotipe tudi z izpuščanjem 



niza pomembnih smernic, ki jih je SŠK v zadnjem desetletju sprejela na področju 
preventivnega ravnanja. S tem novinarka ni pripomogla k objektivnemu in celovitemu 
poročanju o tem občutljivem vprašanju. Nasprotno je s tendencioznim in enoumnim 
poročanjem širila negativne stereotipe o Katoliški cerkvi v Sloveniji ter javno 
diskriminirala krščanstvo. Med ukrepi za zaščito otrok in mladoletnih v Cerkvi v 
Sloveniji, ki jih novinarka v svojem članku ne navaja ali jih navaja tendenciozno, 
izstopajo: ustanovitev sklada za financiranje psihološke pomoči domnevnim žrtvam 
spolnih zlorab z namenom, da se žrtvam ali domnevnim žrtvam spolnih zlorab 
katoliških duhovnikov, diakonov oziroma drugih verskih uslužbencev omogoči 
ustrezno strokovno psihoterapevtsko pomoč; sprejetje Navodila o uveljavljanju ničelne 
stopnje tolerance do spolnih zlorab, v katerem škofje določajo, da je verski uslužbenec 
(npr. duhovnik, katehet) dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu 
naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s 
katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti, in sicer v 
najkrajšem možnem času; sprejetje Navodila o prepovedi opravljanja verske 
dejavnosti z eno mladoletno osebo, ki določa, da verski uslužbenec nikoli ne sme biti 
sam z mladoletno osebo pri opravljanju verske dejavnosti ali nasploh v stavbi, 
prostoru, vozilu ali na katerem koli drugem kraju, ki se uporablja za versko dejavnost.  
 
Povezava: 

• https://www.dnevnik.si/1042948168/objektiv-nova/spolne-zlorabe-v-rkc-nove-
smernice-stara-praksa-. 

 
 
2. februar 2021 
Vandalizem na prostorih zavoda Iskreni.net 
Neznani storilci so v noči na 2. februar 2021 z grafiti uničili izložbo in vhod v prostore 
Zavoda Iskreni s kljukastimi križi in napisom »Korupcija?«. Dogodek, ki ga je popisala 
policija, v zavodu pripisujejo sedaj že tedne trajajočemu političnemu in medijskemu 
podpihovanju nestrpnosti do zavoda, ki se zavzema za družinske in krščanske 
vrednote. Sodelavci in prostovoljci, ki delujejo v okviru Zavoda Iskreni, so večinoma 
očetje in matere. Pravi pomen dogodka se ne kaže v materialni škodi, temveč izrazu 
dolgotrajne politične in medijske gonje proti Zavodu Iskreni zaradi pridobitve javnih 
sredstev za programe na javnem razpisu Ministrstva za delo družino in socialne 
zadeve.  
 
Povezave: 

• https://www.domovina.je/s-skrunitvijo-prostorov-in-kljukastimi-krizi-nad-zavod-
iskreni-foto/; 

• https://siol.net/novice/slovenija/vandali-oskrunili-prostore-zavoda-iskreni-
544895; 

• https://www.zurnal24.si/slovenija/nova-mazaska-akcija-dva-kljukasta-kriza-in-
pripis-korupcija-361181. 

 



 
 
12. februar 2021 
Vandalizem na zidu cerkve na Rožniku 
Na cerkev Marijinega obiskanja na Cankarjevem vrhu na Rožniku pri Ljubljani so 
neznanci v noči iz 12. na 13. februar 2021 nalepili podobo obrambnega ministra 
Mateja Tonina na električnem dvokolesu. Storilci so s tem poškodovali fasado 
kulturnega spomenika in onečastili sakralni objekt. 
 
Povezave: 

• https://www.rtvslo.si/crna-kronika/podobo-obrambnega-ministra-tonina-
prilepili-na-zid-cerkve-na-rozniku/569401; 

• https://radio.ognjisce.si/sl/235/novice/32802/cerkev-na-rozniku-polepljena-s-
podobo-ministra-tonina.htm; 

• https://siol.net/novice/slovenija/tonin-na-fasadi-cerkve-na-rozniku-545723. 
 
 
9. marec 2021 
Intervju z Marto Lempart, soustanoviteljico poljskega civilnega gibanja Stavka 
žensk, in sovražni govor zoper katoliško vero 
V intervjuju Pravice Poljakinj se drastično krčijo, poteka tudi kampanja proti ločitvi z 
Marto Lempart, soustanoviteljico poljskega civilnega gibanja Stavka žensk, je spletni 
portal MMC (www.rtvslo.si) širil sovražni govor in negativne stereotipe o krščanstvu in 
katoliški veri. Intervjuvanka je posplošeno negativno stigmatizirala katoliške škofe in 
vsako ravnanje Katoliške cerkve na Poljskem, ugovor vesti zdravnikov, ki je 
mednarodno priznan, pa označila za »škandalozni in odvratni postopek«. Katoliško 
vero je enačila s fundamentalistično skupino ter s tem vzbujala strah in negativno 
konotacijo verske skupnosti. 
 
Povezava: 

• https://www.rtvslo.si/svet/evropa/pravice-poljakinj-se-drasticno-krcijo-poteka-
tudi-kampanja-proti-locitvi/572350. 

 
 



10. marec 2021 
Sovražni grafiti proti Cerkvi na Mirju v Ljubljani 
Med Snežniško ulico in Groharjevo cesto v Ljubljani so neznani storilci ob ostanke 
antičnega rimskega obzidja napisali žaljiv grafit proti Cerkvi: »Splavimo Cerkev – 
deportirajmo državo«. Gre za primer sovražnega govora, saj širi sovraštvo do verske 
skupnosti in spodbuja k nasilju. 
 

 
 
12. marec 2021 
Bogoskrunstvo Marije, Božje Matere 
Neznani vandali so na fasado lekarne na Prešernovem trgu v Ljubljani nasproti 
frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja zapisali žaljiv grafit proti Mariji, Božji 
Materi, ter s tem oskrunili njeno podobo. Kristjani častimo Marijo kot ženo, ki je rodila 
Jezusa Kristusa, zato ima v krščanstvu posebno mesto svetosti in dostojanstva.  
 
Povezave: 

• https://radio.ognjisce.si/sl/236/novice/32947/neznanci-oskrunili-marijo.htm; 
• https://www.domovina.je/nov-zaljiv-grafit-uperjen-proti-kristjanom/; 
• https://e-maribor.si/sprevrzeno-se-en-mazaski-napad-na-cerkev-tokrat-na-

presernovem-trgu/; 
• https://www.domovina.je/skrunitev-in-posilstvo-kot-orodje-druzbenega-boja-

kaj-se-dogaja-v-glavi-taksnega-cloveka-in-kako-odgovoriti/. 
 
 
15. marec 2021 
Stigmatizacija in širjenje nestrpnosti do kristjanov v intervjuju Tramvaj ne gre 
več naprej! Vlada, prosim, izstopi! 
Sobotna priloga dnevnika Delo je 13. marca 2021 objavila pogovor s poljsko aktivistko 
Marto Lempart, ustanoviteljico gibanja Štrajk žensk (Strajk kobiet). V intervjuju je 
dejala, da je »Cerkev postala neofašistična organizacija, ki sovraži ljudi. To je zlo, ki 
ga je treba čim prej izgnati iz življenja, iz šol in iz politike. Sovraži ženske, LGBT-
skupnost, vse drugačne. Ljubi samo še oblast in vladajočo partijo. Pri tem gre za 
nekakšno avtodestrukcijo. Vsakič, ko kakšen škof odpre usta, se nam podpora med 
ljudmi poveča za deset odstotkov. Cerkev s takšno politiko v bistvu sama gradi 
sekularno državo.« Izjavo je na spletni strani povzel tednik Mladina. Slovenski mediji 
s tem početjem širijo negativno stigmatizacijo in nestrpnost do kristjanov. 



 
Povezavi: 

• https://www.delo.si/sobotna-priloga/tramvaj-ne-gre-vec-naprej-vlada-prosim-
izstopi/?fbclid=IwAR28Pzd_PCIBqEEAs0oJFv2n-gVTPH9I1Gg4kLr_L-
7u6q1cVkgRmyieR9c; 

• https://www.mladina.si/205861/cerkev-je-postala-neofasisticna-organizacija-
ki-sovrazi-ljudi/. 

 
28. maj 2021 
Vandalizem in uničevanje cerkvene opreme v župnijski cerkvi na Viču v Ljubljani 
Neznani storilci so se v župniji Ljubljana Vič v petek, 28. maja 2021, v poznih večernih 
urah znesli nad cerkveno opremo pred vhodom v župnijsko cerkev. Uničili so votivne 
sveče pred vhodom v cerkev, ki jih verniki prižigajo pred podobo sv. Antona 
Padovanskega. Predvidoma so to storili udeleženci protivladnih demonstracij, ki so 
potekale v Ljubljani. 
 
 
1. oktober 2021 
Neznanec uničil Marijin kip v Podutiku v Ljubljani 
Neznani storilec se je v noči na 1. oktober 2021 znesel nad Marijinim kipom na 
ploščadi pred župnijsko cerkvijo v ljubljanskem Podutiku in ga uničil. Kip, ki ga je 
izklesal akademski kipar Zlato Rudolf, tam stoji šele dobro leto dni in je izdelan iz 
marmornega bloka. Sovražno dejanje se je zgodilo ravno na predvečer začetka 
meseca oktobra, ki ga katoličani obhajamo kot Marijin mesec in mesec molitve 
rožnega venca. 
 
Povezava: 

• https://www.druzina.si/clanek/neznanec-unicil-marijin-kip-v-podutiku. 
 
 
3. november 2021 
Javni zavod Ljubljanski grad zavrne darovanje svete maše v grajski kapeli 
ljubljanskega gradu zaradi mašnega namena 
Javni zavod Ljubljanski grad je z dopisom z dne 3. novembra 2021 obvestil društvo 
Nova slovenska zaveza, da preklicujejo že izdano dovoljenje za darovanje svete maše 
v kapeli ljubljanskega gradu, potem ko so iz medijev izvedeli za mašni namen. V 
nedeljo, 7. novembra 2021, bi se morala v grajski kapeli sv. Jurija na Ljubljanskem 
gradu darovati sveta maša za pokojne domobrance, pokopane na bližnjem, po vojni 
oskrunjenem vojaškem pokopališču na Orlovem vrhu. Javni zavod Ljubljanski grad, ki 
je upravitelj kapele, je namreč soglasje Novi slovenski zavezi zavrnil, saj naj bi bila 
takšna maša v nasprotju z njihovim osnovnim poslanstvom. Javni zavod je z omenjeno 
prepovedjo obhajanja svete maše v grajski kapeli in vplivanjem na namen mašne 
daritve nedopustno in protipravno posegel v pravico do veroizpovedi iz 41. člena 
Ustave RS v povezavi z načelom ločitve države in verskih skupnosti iz 7. člena ter 
načelom enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave RS. SŠK je Javni zavod 
Ljubljanski grad in Mestno občino Ljubljana pozvala, da prekličeta prepoved obhajanja 



svete maše v grajski kapeli ter omogočita njeno izvedbo v skladu z ustavno 
zagotovljeno svobodo Katoliške cerkve.3 
Javni zavod Ljubljanski grad je z omenjeno prepovedjo omejil ustavno zagotovljeno 
uresničevanje verske svobode katoliškim vernikom ter diskriminiral versko skupnost 
na podlagi subjektivne presoje. 
 
Povezave: 

• https://www.zaveza.si/obvestila/izjava-nove-slovenske-zaveze-ob-posegu-
ljubljanskih-oblasti-v-maso-za-domobrance/; 

• https://www.domovina.je/ljubljanska-oblast-posegla-na-versko-podrocje-in-
prvic-do-sedaj-prepovedala-maso-za-domobrance-v-grajski-kapeli/; 

• https://demokracija.si/slovenija/bizarno-omejevanje-verske-svobode-zavod-
ljubljanski-grad-ne-dovoli-da-bi-v-grajski-kapeli-sv-jurija-darovali-maso-za-
pobite-domobrance/; 

• https://nova24tv.si/slovenija/varuh-clovekovih-pravic-o-prepovedi-sv-mase-za-
domobrance-v-grajski-kapeli-zadevo-bomo-preucili/; 

• https://katoliska-cerkev.si/javni-zavod-ljubljanski-grad-mora-omogociti-verski-
obred-v-grajski-kapeli. 

 
 
14.2 Ropi, tatvine, vlomi in druga kazniva dejanja zoper objekte ali 
osebe Katoliške cerkve v Sloveniji4 
 
Slovenski duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki so pogosta tarča napadov, 
ropov in tatvin. V nadaljevanju objavljamo tabelo s statistiko kaznivih dejanj, ki jih je 
obravnavala policija po izbranem podrobnem prizorišču »cerkev, župnišče, kapelica« 
v letih 2011–2021 po posameznih PU. V tem obdobju (do 11. novembra 2021) so 
policijske uprave obravnavale 1.637 kaznivih dejanj, od leta 2005 do leta 2021 pa so 
bili slovenski verniki žrtve 2.828 kaznivih dejanj, ki so se zgodila v slovenskih sakralnih 
prostorih in jih je evidentirala policija. 
 
Število kaznivih dejanj na leto 

Policijska uprava 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Skupna 
vsota 

PU CELJE 54 16 25 8 16 25 22 6 9 11 10 202 

PU KOPER 4 4 8 3 9 9 5 6 4 5 3 60 

PU KRANJ 36 41 22 3 18 26 26 2 3 6 2 185 

PU LJUBLJANA  104 66 82 55 65 63 53 29 23 22 24 586 

PU MARIBOR  101 40 26 11 15 22 20 7 13 4 7 266 
PU MURSKA 
SOBOTA  8 8 9 7 3 5 5 1 5 3 0 54 

PU NOVA GORICA  7 7 10 11 9 27 25 7 7 5 4 119 

PU NOVO MESTO  16 27 28 14 23 14 14 3 6 12 8 165 

Skupna vsota 330 209 210 112 158 191 170 61 70 68 55 1.637 

 
3 Prim. https://katoliska-cerkev.si/javni-zavod-ljubljanski-grad-mora-omogociti-verski-obred-v-grajski-kapeli, 
pridboljeno 9. novembra 2021. 
4 Vir: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija; vključeni so podatki za objekte vseh krščanskih 
Cerkva v Sloveniji. 



 

 
 
Iz podatkov, ki jih je zbrala in posredovala policija, izhaja, da je v primerjavi z letom 
2020 v letu 2021 višji delež preiskanih kaznivih dejanj, 25,87 % proti 19,88 %. V letu 
2018 je delež preiskanih kaznivih dejanj znašal 29,7 % in v letu 2019 14,34 %. Nastala 
škoda se je leta 2021 v primerjavi z letom prej skoraj prepolovila: s 106.000 EUR leta 
2020 na 53.900 EUR v letu 2021. Največja škoda – več kot 20.000 EUR – zoper 
Katoliško cerkev v Sloveniji ali njene vernike je bila povzročena v januarju. 
 
Največ kaznivih dejanj v desetletju 2011–2021 se je zgodilo na območju PU Ljubljana 
(586), sledita PU Maribor (266) in PU Kranj (185), najmanj pa na območju PU Koper 
(60) in PU Murska Sobota (54). Leta 2011 se je zgodilo največ kaznivih dejanj (330), 
leta 2018 pa najmanj (61). 
 

 
 

Sledi splošni pregled obravnavanih kaznivih dejanj po enotah, poglavjih, mesecih in 
zaključnih dokumentih vodene evidence za območje Republike Slovenije in primerljivo 
mesečno obdobje do meseca novembra 2021.5 
 

 
5 Vir: Policija, pridobljeno 16. decembra 2020. 
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Prikaz vsebuje podatke:  
– zbrane do 11. novembra 2021; 
– obdobje od 1. januarja 2020 do 11.novembra 2021; 
– brez primerjalnega obdobja; 
– zaključek z ovadbo; 
– obravnavo s strani vseh enot policije; 
– območje storitve vseh občin; 
– vključena podrobna prizorišča: cerkev, župnišče, kapelica, samostan; 
– vse oblike kriminalitete; 
– izbrane člene: poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega kulturnega 

pomena ali naravne vrednote, poškodovanje tuje stvari, požig, rop, tatvina, 
velika tatvina; 

– vse kriminalistične označbe; 
– vse predmete; 
– vse kazenske ovadbe. 

 
Pregled obravnavanih kaznivih dejanj (KD) po enotah obravnave 

 2020 2021 

Organizacijska enota 
obravnave kaznivega 

dejanja 

Število 
kaznivih 
dejanj 

Škoda v 
1.000 
EUR 

Delež 
preiskanih 

KD 

Število 
kaznivih 
dejanj 

Škoda v 
1.000 
EUR 

Delež preiskanih 
KD 

PU CELJE 11 7,8 18,2 % 10 2,5 30,0 % 

PU KOPER 5 21,2 40,0 % 3 1,7 33,3 % 

PU KRANJ 6 2,3 33,3 % 2 0,3 0,0 % 

PU LJUBLJANA 22 38,0 18,2 % 24 38,1 29,2 % 

PU MARIBOR 4 12,0 0,0 % 7 6,7 28,6 % 

PU MURSKA SOBOTA 3 0,3 0,0 % n. p. n. p. n. p. 

PU NOVA GORICA 5 14,2 20,0 % 4 2,7 0,0 % 

PU NOVO MESTO 12 10,1 16,7 % 8 1,8 25,0 % 

Skupaj 68 105,9 19,1 % 58 53,8 25,9 % 
 
 
Pregled kaznivih dejanj po poglavjih in členih Kazenskega zakonika 

 2020 2021 

Poglavje KZ obravnave 
kaznivega dejanja 

Število 
kaznivih 
dejanj 

Škoda 
v 1.000 

Delež 
preiskanih 

KD 

Število 
kaznivih 
dejanj 

Škoda 
v 1.000 

Delež 
preiskanih 

KD 
EUR EUR 

KD Zoper premoženje 68 105,9 19,1 % 55 51,9 25,5 % 

204. Tatvina 68 105,9 19,1 % 58 53,8 25,9 % 

205. Velika tatvina 12 4,1 50,0 % 17 3,5 5,9 % 

206. Rop 46 73,2 8,7 % 28 15,4 35,7 % 

219. Poškodovanje ali 
uničenje stvari, ki so 
posebnega kulturnega 

  n. p. 3 16,7 100,0 % 



pomena ali naravne 
vrednote 

220. Poškodovanje tuje 
stvari 4 22,6 50,0 % 4 14,0 0,0 % 

Skupaj 68 105,9 19,1 % 55 51,9 25,5 % 

 
 
Pregled obravnavanih kaznivih dejanj po mesecih 

 2020 2021 

Mesec obravnave 
kaznivega dejanja 

Število 
kaznivih dejanj 

Škoda v 1.000 
EUR 

Delež 
preiskanih KD 

Število 
kaznivih 
dejanj 

Škoda v 
1.000 
EUR 

Delež 
preiskanih 

KD 

Januar 5 3,6 0,0 % 11 20,8 9,1 % 

Februar 6 15,0 0,0 % 9 5,5 22,2 % 

Marec 4 2,4 50,0 % 5 5,3 20,0 % 

April 3 12,1 33,3 % 1 10,0 0,0 % 

Maj 3 2,2 0,0 % 5 0,6 60,0 % 

Junij 4 8,3 50,0 % 2 0,5 0,0 % 

Julij 4 1,2 50,0 % 9 3,0 33,3 % 

Avgust 6 5,3 16,7 % 5 3,4 40,0 % 

September 4 9,2 0,0 % 2 1,1 50,0 % 

Oktober 13 26,2 38,5 % 5 1,6 0,0 % 

November 9 16,6 0,0 % 4 2,1 50,0 % 

December 7 3,9 0,0 % n. p. n. p. n. p. 

Skupaj 68 105,9 19,1 % 58 53,8 25,9 % 
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Pregled obravnavanih kaznivih dejanj po zaključnih dokumentih 
 2020 2021 

Zaključni dokument 
Število 

kaznivih 
dejanj 

Škoda v 
1.000 
EUR 

Delež 
preiskanih KD 

Število 
kaznivih 
dejanj 

Škoda v 
1.000 
EUR 

Delež 
preiskanih KD 

Kazenska ovadba 68 105,9 % 19,1 % 58 53,8 25,9 % 
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