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V 2018 obsojenih 6.098 polnoletnih, 226 mladoletnih in 31 pravnih oseb.
Odločitve tožilstev in sodišč v kazenskih zadevah, Slovenija, 2018

V letu 2018 je bila v Sloveniji pravnomočno obsojena 3,1 oseba na 1.000 prebivalcev. V jugovzhodni
Sloveniji je bila ta stopnja najvišja (4,7), v goriški statistični regiji pa najnižja (1,7).
V letu 2018 je bilo ovadenih 34.452 polnoletnih oseb (8 % manj kot v letu prej) in 1.517 mladoletnikov
(3 % več kot v letu prej).
V letu 2018 je bilo obsojenih 6.098 polnoletnih oseb (2,5 % manj kot v letu prej), 226 mladoletnikov
(16 % manj kot v letu prej) in 31 pravnih oseb (28 % manj kot v letu prej).
Polnoletni storilci kaznivih dejanj so najpogosteje obsojeni na zaporno kazen (v 90 %), ta pa jim je
največkrat izrečena pogojno (v 75 %).
Mladoletnim storilcem kaznivih dejanj je v približno polovici primerih (povprečno vsakemu drugemu)
izrečen ukrep nadzorstvo organa socialnega varstva.
V letu 2018 je bila v Sloveniji pravnomočno obsojena 3,1 oseba na 1.000 prebivalcev. Ta podatek je bil
v 11-občinah enak slovenskemu povprečju, v 52-ih občinah je bil višji, v 149-ih občinah pa nižji od tega
povprečja. Največ obsojenih na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Škocjan (8,8), Kočevje (8,5) in
Hajdina (6,4).
Polnoletni storilci s poklicno in srednješolsko izobrazbo so najpogosteje obsojeni zoper tatvine, velike
tatvine in ponarejanje listin, medtem ko so višje izobraženi (z najmanj višješolsko izobrazbo)
najpogosteje obsojeni zoper goljufije in ponarejanje listin.

Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=8165, natisnjeno 20. 9. 2019.
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Obsojene polnoletne in mladoletne osebe, Slovenija

Polnoletni

Mladoletni

2016 2017 2018
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