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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE V LETU 2008 

 
Za obravnavano kriminaliteto na območju PU Krško je značilno, da je prišlo do porasta 
kaznivih dejanj glede na enako obdobje preteklega leta, pri odkrivanju kaznivih dejanj pa so 
policisti odkrili več kaznivih dejanj. Ob tem je bila skupna preiskanost 65,9 %, kar je boljše 
kot preteklo leto. 
 
V letu 2008 je PU Krško dosledno zasledovala cilj zagotavljanja učinkovitega načrtovanja ter 
organiziranja dela policije, kar je prispevalo ugodnemu stanju na področju javnega reda in 
miru. Posebna pozornost je bila namenjena varovanju človekovih pravic in svoboščin pri 
odvzemih prostosti, zagotavljanju ustrezne ravni varnosti na javnih shodih in prireditvah ter 
obravnavanju kršitev povezanih z nasiljem v družini in v več etničnih skupnostih.  
 
Prometna varnost se je v primerjavi z letom 2007 nekoliko poslabšala glede najhujših 
posledic prometnih nesreč, medtem ko je stanje prometne varnosti glede na ostale 
pokazatelje varnosti cestnega prometa ugodnejše. 
 
Na področju varovanja državne meje in tujcev so bili izpolnjeni vsi zadani cilji, filtracija 
ilegalne migracije pa je rahlo manjša od leta 2007, vendar kljub temu dobra. 
 
Na področju splošnih policijskih nalog se še vedno izkazuje kadrovska potreba po novih 
silah.  
 
PU Krško je v letu 2008 v skladu s Pravili za izvajanje nadzora v policiji opravila 15 nadzorov 
nad delom delavcev, nad delom policijskih enot pa je bilo izvedenih 6 strokovnih nadzorov in 
1 splošni nadzor. Splošna ocena nadzorov je, da delo v policijskih enotah poteka dobro in da 
enote izpolnjujejo zastavljene cilje.  
 
V letu 2008 je bilo v vseh policijskih enotah PU Krško sprejetih in obravnavanih 39 pritožb 
zoper delo policistov, kar pomeni porast števila pritožb za 13 pritožb glede na prejšnje leto 
(26).  
 
Sodelovanje z drugimi organi je potekalo zelo dobro. 
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2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH  

2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 
 
2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete  
 
Na območju PU Krško je bilo leta 2008 obravnavanih 2.061 (1.938)1 kaznivih dejanj ali 6,3 % 
več kaznivih dejanj kot leto prej. Gre za kazniva dejanja, za katera je policija vložila kazensko 
ovadbo ali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe. Državnemu tožilstvu je bilo poslanih 
1.835 (1.723) ali 6,5 % več kazenskih ovadb. Nadalje je bilo poslanih 423 (331) poročil v 
dopolnitev kazenske ovadbe ali 27,8 % več kot leto prej in 713 (625) poročil o dejanjih brez 
pravne podlage (dejanja, kjer na podlagi zbranih obvestil ni bilo podlage za kazenski 
pregon), kar je 14,1 % več kot leto prej. 
 
Za obravnavano kriminaliteto na območju PU Krško je značilno, da je prišlo do porasta 
kaznivih dejanj glede na enako obdobje preteklega leta. Pri odkrivanju kaznivih dejanj pa je 
bila policija bolj uspešna, saj je sama z lastno dejavnostjo odkrila za 4,7 % več kaznivih 
dejanj, 33,5 % (28,7 %) glede na leto 2007. Uspešnost policije pri raziskovanju kaznivih 
dejanj se kaže tudi pri povečanju podanih kazenskih ovadbah kakor tudi poročilih v 
dopolnitev kazenskih ovadb. Prav poročila v dopolnitev kazenske ovadbe kažejo na to, da je 
policiji naknadno uspelo preiskati večje število kaznivih dejanj. Tu so tudi zajeta nekatera 
kazniva dejanja, ki so ostala neraziskana v letu 2007 in jih je policiji uspelo preiskati v letu 
2008.  
 
Ob tem je bila skupna preiskanost 65,9 % (62,9 %), kar je boljše kot preteklo leto in je na 
drugem mestu v RS. Preiskanost je bila boljša zaradi tega, ker so vse policijske enote dale 
velik poudarek preiskanosti kaznivih dejanj.  
 
Med splošnimi policijskimi postajami je imela najboljšo preiskanost PP Sevnica z 57,1 % 
(59,3 %), ki je sicer preiskanost v primerjavi z predhodnim letom rahlo poslabšala. 
Preiskanost je izboljšala PP Krško 50,9 % (49,4 %), kakor tudi PP Brežice 54,1 % (52,2 %). 
Za slabih 10 % je preiskanost izboljšal Sektor kriminalistične policije PU Krško, in sicer je 
znašala 98,5 % (88,2 %).  
 
S kaznivimi dejanji, ki jih je obravnavala PU Krško, je bila povzročena materialna škoda v 
višini 1.802.600 (1.388.270) milijona evrov, kar pomeni 22,9 % porast.  
 
Ovadenih je bilo 1.041 (941) ali 10,6 % več oseb, od tega je bilo 885 (795) moških in 156 
(146) žensk. Prav tako je bilo ovadenih več mladoletnikov 54 (50), kar pomeni 8,0 % porast 
glede na preteklo leto. 
 
Med ovadenimi je bilo 591 (579) državljanov R Slovenije in 450 (362) tujcev, kjer izstopajo 
državljani Srbije, sledijo drž. Bolgarije in Hrvaške. Ovadenih je bilo 11 (8) pravnih oseb. 
 
Vse policijske enote razen PP Sevnica so obravnavale več kaznivih dejanj kot v letu 2007. 
PP Sevnica je tako obravnavala za 13,6 % manj kaznivih dejanj, največji porast pa beleži 
Sektor kriminalistične policije PU Krško, in sicer za 49,3 %, sledi PMP Obrežje, ki je 
obravnavala 15,6 % več kaznivih dejanj in PP Brežice, ki je obravnavala za 11,5 % več 
kaznivih dejanj glede na preteklo leto.  
 
V letu 2008 je bilo obravnavanih 1.944 (1.856) ali za 4,7 % več kaznivih dejanj splošne 
kriminalitete.  

                                                 
1 V oklepaju so podatki za leto 2007.  
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Kazniva dejanja zoper življenje in telo so bila glede na preteklo leto v upadu. Tako je bilo 
obravnavanih 79 (103) kaznivih dejanj, kar je za 23,3 % manj. Za 24,4 % manj je bilo 
kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe 62 (82), obravnavali smo 1 (3) kaznivo dejanje hude 
telesne poškodbe ter 2 kaznivi dejanji posebno hude telesne poškodbe. Tudi druga kazniva 
dejanja zoper življenje in telo so bila v upadu za 18,8 %, in sicer je bilo obravnavano kaznivo 
dejanje detomora, kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti, 14 (16) kaznivih dejanj 
ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru. Obravnavali smo 1 (1) dokončan uboj 
ter 3 poskuse umora. Po storitvi omenjenih poskusov umora si je osumljenec sam vzel 
življenje. Zgoraj opisana kazniva dejanja izvirajo iz družinskih konfliktov in konfliktov med 
mladimi. Vsa kazniva dejanja iz poglavja zoper življenje in telo storjena v letu 2008 so 
preiskana z izjemo kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, ki so preiskana 95,2 %.  
 
Pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost smo v letu 2008 beležili 33,3 % porast. Tako 
smo obravnavali 8 (6) kaznivih dejanj, in sicer 3 (0) kazniva dejanja posilstva od katerih sta 
bili 2 kaznivi dejanji dokončani, 1 pa je ostalo pri poskusu. Nadalje smo obravnavali 5 (4) 
kaznivih dejanj spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let.  
 
Kaznivih dejanj zoper premoženje je bilo obravnavanih 1.015 (1.022), kar je za 0,7 % manj. 
Skupna preiskanost premoženjske kriminalitete se je glede na preteklo nekoliko povečala in 
je znašala 40,6 % (38,7 %). Obravnavali smo 680 (718) tatvin. Od tega smo obravnavali 98 
(101) vlomov, 6 (7) drznih tatvin, 6 (4) ropov, 4 (1) roparske tatvine, 59 (37) kaznivih dejanj 
zatajitve, 91 (66) klasičnih goljufij ter 44 (40) drugih kaznivih dejanj zoper premoženje. 
Tatvine so bile skupno v upadu za 5,3 %, kljub temu pa smo glede na preteklo leto beležili 
slabšo preiskanost le-teh, in sicer je ta znašala 27,8 % (29,4 %), slabša pa je bila tudi 
preiskanost vlomov 28,6 % (30,7 %). Pri tem je sicer potrebno poudariti, da so večji in 
odmevnejši vlomi v Posavju raziskani. Potrebno omeniti raziskan vlom v NLB Krško-Grič, 
vlom v galerijo v Kostanjevici na Krki, vlom v kmetijsko trgovino v Brestanici, vlom v župnišče 
na Raki ter deset serijskih vlomov v stanovanjske hiše na območju Brežic in Krškega. Kljub 
intenzivnemu delu policije pa ostaja nepreiskanih kar nekaj vlomov v stanovanjske hiše na 
celotnem območju PU, bencinski servis Krškem ter trgovine na območju Sevnice. V zadnjih 
mesecih leta 2008 pa so se tudi povečali vlomi v vozila, kjer si osumljenci prilaščajo 
predvsem denar in plačilne kartice.  
 
Porast klasičnih goljufij je posledica aretacije osumljenca z območja PP Krško, ki je osumljen 
storitve večjega števila tovrstnih kaznivih dejanj, ki jih je izvrševal na širšem območju PU 
Krško ter tudi Republike Slovenije. Prav tako so bile uspešno raziskane drzne tatvine, kjer so 
bili tarča napada starejši občani, ki so na bankomatih in v bankah dvigovali večje vsote 
denarja. Sicer pa iz omenjenega poglavja še vedno izstopajo tatvine barvnih kovin in tatvine 
mobilnih telefonov, prav tako pa se še vedno pojavljajo drzne tatvine, kjer so tarča napada 
starejše, slabotne oziroma nemočne osebe, ki živijo same na odročnih krajih, njihovo slabost 
oziroma gostoljubnost pa zlorabljajo osumljenci ter jim kradejo prihranke. Osumljenci namreč 
z raznimi izgovori zamotijo oškodovanca, drugi pa v tem času preiščejo bivališča in si 
prilaščajo predvsem denar.  
 
Kaznivih dejanj mladoletnikov je bilo obravnavanih za 40,5 % manj, in sicer 66 (111). 
Obravnavani mladoletniki so tako bili utemeljeno osumljeni storitve 18 (44) kaznivih dejanj 
tatvine, 7 (10) kaznivih dejanj velike tatvine, ter 31 (47) drugih kaznivih dejanj mladoletnikov. 
Nadalje so bili osumljeni 2 (6) kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, ter po 1 kaznivega 
dejanja posilstva, neupravičene proizvodnje prometa z prepovedanimi drogami, omogočanja 
uživanja prepovedanih drog in ropa. 
 
S področja gospodarske kriminalitete je bil obravnavanih 117 (82) ali za 42,7 % več kaznivih 
dejanj. 
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Najbolj so v porastu kazniva dejanja goljufije 35 (7), poslovne goljufije 41 (34) za 20,6 % ter 
drugih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete za 31,6 %. Kazniva dejanja ponareditve ali 
uničenje poslovnih listin so bila v upadu za 46,7 %, poneverbe in neupravičene uporabe 
tujega premoženja pa za 66,7 %. 
 
S področja korupcije je bilo zaznanih več zadev, za kar pa se je po preveritvi izkazalo, da ni 
vseh elementov kaznivih dejanj. 
 
Sicer pa je bil na področju gospodarske kriminalitete dan velik poudarek na zmanjševanju 
zaostankov iz preteklih let, kjer so bile uspešno zaključene najstarejše zadeve. Vsi nerešeni 
primeri oziroma zaostanki še niso bili realizirani, kar pa je posledica različnih dejavnikov, in 
sicer sta bila med drugim 2 kriminalista razporejena v delovno skupino na GPU.  
  
Skupna povzročena materialna škoda na področju gospodarske kriminalitete je znašala 
486.700,00 evrov ( 348.810,00 evrov), kar pomeni 39,5 % porast glede na preteklo leto.  
 
Pri preiskovanju organizirane kriminalitete je bilo v 2008 obravnavanih 22 (11) kaznivih 
dejanj. Večji poudarek je bil dan na preiskovanju kaznivih dejanj s področja ilegalnih migracij. 
Realizirani sta bili dve kriminalni združbi, ki sta delovali na širšem območju R Slovenije, 
Hrvaške in Srbije. Ena izmed kriminalnih združb je območje PU Krško zlorabljala predvsem 
za tranzit ilegalnih prebežnikov v notranjost R Slovenije in naprej v Italijo. Skupno je izvršila 7 
kaznivih dejanj in opravila prevoze 29 ilegalnih prebežnikov. Druga kriminalna združba pa je 
izvršila 12 kaznivih dejanj in opravila prevoze 70 ilegalnih prebežnikov. Pri opisanih prevozih 
so bili ilegalni prebežniki tudi prijeti s strani policije.  
 
Tako je bilo po tej problematiki skupno obravnavanih 44 (24) kaznivih dejanj, in sicer 18 (7) 
kaznivih dejanj, ki so posledica organizirane kriminalne dejavnosti.  
 
Obravnavanih je bilo 13 (2) kaznivih dejanj izsiljevanja, od tega so bila 3 kazniva dejanja 
posledica organizirane kriminalne dejavnosti. 
 
S področja zlorab prepovedanih drog je bilo skupno obravnavanih 27 (27) kaznivih dejanj. 
Od tega je bilo obravnavanih 25 (21) kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z 
prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za 
izdelavo prepovedanih drog ter 2 (6) kaznivih dejanj omogočanje uživanje prepovedanih drog 
ali nedovoljenih snovi v športu. V letu 2008 nismo obravnavali kriminalnih združb, ki bi se 
organizirano ukvarjale z opisanimi kaznivimi dejanji. Prav tako ne beležimo večjih zasegov 
na mejnih prehodih, z izjemo zasega 1.379,7 grama amfetaminov na PMP Obrežje.  
 
Obravnavanih je bilo 6 (6) kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali 
eksplozivov. Pri spremljanju opisne problematike v letu 2008 na območju PU Krško ne 
beležimo alarmantnih zadev, ki bi kazale, da se osebe z območja PU Krško organizirano 
ukvarjajo z preprodajo, nabavo in tihotapstvom večjih količin orožja, streliva in eksplozivnih 
snovi. Na PMP Obrežje so v letu 2008 beležili dva večja zasega orožja, in sicer v enem 
primeru 49 kosov pištol ter v drugem primeru 150 kosov različnega vojaškega orožja, ki ga je 
slovensko podjetje uvažalo iz Srbije vendar za uvoz ni posedovalo vseh ustreznih dovoljenj. 
V tej zvezi sta bila ovadena 2 javna uslužbenca zaradi suma storitve kaznivega dejanja 
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic.  
 
Ponovno je beležen porast kaznivih dejanj ponarejanje denarja 60 (53) za 13,2 %. 
Ponarejeni denar se vnovčuje v večjih trgovskih centrih, v igralnici ter na cestninskih 
postajah, kjer ga vnovčujejo vozniki kamionov ob priliki plačevanja cestnin. Drugače pa se 
večina ponarejenega denarja, ki je vnovčen v trgovinah trgovskih centrov odkrije v trezorjih 
bank ob kontroli bančnih uslužbencev. Za opisano kaznivo dejanje je bilo ovadenih 13 
osumljencev.  
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Beležen je porast kaznivih dejanj, ki se nanašajo na ogrožanje varnosti, in sicer je bilo 
obravnavanih 150 (143) kaznivih dejanj ogrožanja varnosti, 13 (4) kaznivih dejanj povzročitve 
splošne nevarnosti ter 1 (1) kaznivo dejanje protipravnega odvzema prostosti. V tej zvezi sta 
bili obravnavni tudi 2 grožnji izrečeni zoper policiste.  
 
Na mejnih prehodih in v notranjosti je bilo zaseženih skupno 88 (53) vozil. Velika večina vozil 
je bilo zaseženih na PMP Obrežje. Vsa zasežen vozila so bila ukradena, večina pa jih je 
imela manipulirane številke šasije.  
 
S področja računalniške kriminalitete je bilo opravljenih več zasegov podatkov. Kriminalist 
Sektorja kriminalistične policije PU Krško je nudil strokovno pomoč pri zasegih podatkov na 
območju PU Krško kakor tudi PU Novo mesto ter opravil več pregledov zaseženih podatkov. 
Kriminalist se je tudi večkrat vključeval v zaključne akcije po R Sloveniji, kjer je bilo potrebno 
nuditi strokovno pomoč pri zaseganju in pregledovanju podatkov z različnih računalniških 
medijev. 
 
2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 
 
V letu 2008 je PU Krško dosledno zasledovala cilj zagotavljanja učinkovitega načrtovanja ter 
organiziranja dela policije kar je prispevalo ugodnemu stanju na tem področju. Posebna 
pozornost je bila namenjena varovanju človekovih pravic in svoboščin pri odvzemih prostosti, 
zagotavljanju ustrezne ravni varnosti na javnih shodih in prireditvah ter obravnavanju kršitev, 
povezanih z nasiljem v družini in v več etničnih skupnostih. Veliko pozornosti je bilo 
posvečene preprečevanju prodaje in ponudbe alkoholnih pijač otrokom in mladoletnikom v 
sodelovanju s pristojnimi nadzornimi institucijami, aktivnemu sodelovanju na obravnavah v 
zvezi z izdajami dovoljenj za javna zbiranja na UE in ugotavljanja posesti prepovedanega 
orožja in prepovedanih drog ter učinkovitemu izvajanju zakona o zaščiti živali in izvajanju 
ukrepov varovanja okolja.  
 
Policisti so obravnavali 2.979 (2.363) kršitev predpisov o javnem redu ali 26,1 % več kot v 
letu 2007. Kršitev zakona o prekrških zoper javni red in mir je bilo 1.260 (1.168) ali 7,8 % 
več, kršitev drugih predpisov o javnem redu pa 1.719 (1.195) ali 43,8 % več kot v 
primerjalnem obdobju 2007. Med kršitvami drugih predpisov o javnem redu je bilo največ 
kršitev določil zakona o tujcih 1.244 (681), ki so v porastu za 82,6 %, to pa predvsem zaradi 
kršitev nedovoljenega bivanja državljanov tretjih držav na območju EU in poskusa vstopa v 
EU brez ustreznih listin. Sledijo kršitve določil Zakona o nadzoru državne meje 103 (122), ki 
so v upadu, in sicer za 15,5 %. V večjem številu so obravnavane še kršitve določil Zakona o 
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 76 (83), ki so sicer glede na lansko leto v 
upadu in kršitve Zakona o orožju 69 (36). Kršitev ostalih zakonov je bilo manjše število.  
 
Obravnavanih je bilo 12 (13) kršitev v katerih so bili udeleženi trije ali več kršiteljev. S 
takojšnjo policijsko intervencijo so bile vse te kršitve obvladane.  
  
Kljub velikemu poudarku na izvajanje nadzora nad spoštovanjem določil Zakona o 
omejevanju porabe alkohola je bilo v letu 2008 ugotovljenih 50 (63) kršitev. Prav tako je bil 
dan velik poudarek nadzoru kršitev določil Zakona o zaščiti živali, ugotovljenih je bilo 44 (44) 
kršitev in nadzoru kršitev določil Zakona o javnih zbiranjih, kjer je bilo ugotovljenih 40 (29) 
kršitev.  
 
Organizatorji so na policijskih postajah prijavili 242 (235) ali za 2,9 % več javnih prireditev kot 
v letu 2007 in 6 (1) javnih shodov. Nedovoljenih prireditev ali shodov ni bilo evidentiranih. Na 
vseh teh prireditvah je bilo obravnavanih 26 (19) kršitev. Množičnih kršitev na prireditvah ni 
bilo. Večje število policistov za zagotavljanje javnega reda na poti do prireditev in na 
prireditvenih prostorih je bilo angažiranih na rokometnih in nogometnih ligaških tekmah, ko je 
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bil v treh primerih sklican tudi Posebna policijska enota PU Krško. Policisti so intenzivno 
ugotavljali kršitve določil Zakona o javnih zbiranjih, kjer je beležimo več kršitev kot leta 2007, 
in sicer 40 (29). 
 
Stalno se je izvajal nadzor nad 6 (8) subjekti zasebnega varovanja, ki izvajajo naloge 
varovanja na območju PU Krško. Izvedenih je bilo 67 nadzorov varnostnikov. Pri izvajanju 
nadzorov nad varnostnimi subjekti so bile ugotovljene 4 (2) kršitve zakona o zasebnem 
varovanju. Posebna pozornost je bila posvečena izvrševanju nadzora nad varnostno službo, 
ki opravlja naloge v gostinskem lokalu Hacienda, ki je uvrščen med zavezance, ki morajo 
imeti organizirano obvezno službo varovanja po Uredbi.  
  
Varnostne službe so v letu 2008 pri opravljanju nalog zadržale na kraju 24 (26) ali 7,6 % 
manj oseb. Pri izvajanju varnostnih nalog so varnostniki v 11 (9) primerih uporabili fizično 
silo. Vsi primeri uporabe prisilnih sredstev so bili ocenjeni kot zakoniti. 
 
V skladu s predpisi so policijske enote v 31 (15) primerih zagotovile pomoč državnim 
organom, gospodarskim družbam in zavodom ter drugim organizacijam in posameznikom z 
javnimi pooblastili, kadar so se jim državljani pri opravljanju nalog iz njihove pristojnosti 
fizično upirali ali pa kadar so pričakovale njihovo upiranje. Policisti so obravnavali tudi 
številne nesreče in druge dogodke, prikazane v prilogi. 
 
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
 
Delo policistov na področju prometne varnosti je bilo v letu 2008 prilagojene prometno 
varnostnim razmeram na območju PU Krško. Poleg rednih aktivnosti za zagotavljanje 
varnosti cestnega prometa so bili na območju PU Krško organizirani in izvedeni vsi planirani 
poostreni nadzori, ki so bili usmerjeni v tiste dejavnike, ki so po ugotovitvah periodičnih analiz 
najbolj vplivali na prometno varnost. Policisti pa so dosledno seznanjali vzdrževalce cest o 
pomanjkljivostih na cestno prometni signalizaciji in cestni infrastrukturi ter se redno 
udeleževali obravnav komisij za tehnične prevzeme cest.  
 
V letu 2008 se je prometna varnost v primerjavi z letom 2007 nekoliko poslabšala glede 
najhujših posledic prometnih nesreč, medtem ko je stanje prometne varnosti glede na ostale 
pokazatelje varnosti cestnega prometa ugodnejše. Policisti so v navedenem obdobju 
obravnavali 565 (758) ali za 25,5 % manj prometnih nesreč. Od skupnega števila 
obravnavanih prometnih nesreč so policisti obravnavali 6 (6) prometnih nesreč s smrtnim 
izidom v katerih je 7 (6) udeležencev umrlo. Nadalje so policisti obravnavali 203 (260) 
prometne nesreče s telesnimi poškodbami, v katerih se je 29 (40) udeležencev hudo telesno 
poškodovalo in 249 (289) udeležencev lahko telesno poškodovalo. Najpogostejši vzroki 
prometnih nesreč, ki so jih obravnavali policisti so bili nepravilna stran oziroma smer vožnje, 
neprilagojena hitrost in nepravilen premik z vozilom. Policisti so obravnavali skupno 22.684 
(22.989) kršitev cestno prometnih predpisov. Skupno število ugotovljenih kršitev je sicer v 
upadu za 1,3 %, vendar je potrebno izpostaviti da so policisti kljub minimalnem upadu števila 
ugotovljenih kršitev, ki ga gre pripisati manjšemu številu izrečenih opozoril, bistveno povečali 
število ugotovljenih najhujših kršitev cestno prometnih predpisov. 
 
Policisti so v letu 2008 odredili za 11,3 % več preizkusov z alkotestom in za 4,4 % več 
strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih substanc ter za 29,6 % 
manj strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola .  
 
Na podlagi sprememb določil Zakona o varnosti cestnega prometa pa so policisti zaradi 
kršitev določil 238. člena pridržali 502 voznika ter zasegli 26 vozil. 
 
Policisti so pri svojem delu izvajali nadzor nad vozniki in vozili, za vožnjo katerih so potrebna 
posebna znanja (vozila avtošol, taksiji, avtobusi, tovorna vozila in vozila za prevoz 
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nevarnega blaga). Pri tem so policisti obravnavali 1.023 (1.011) kršitev določil cestno 
prometnih predpisov s področja Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih 
delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih, Zakona o prevozu nevarnega blaga in 
Zakona o prevozih v cestnem prometu. Sodelovali pa so tudi pri zavarovanju 74 (94) izrednih 
prevozov na podlagi izdanih soglasij s strani Ministrstva za notranje zadeve. 
 
Policisti so sodelovali v postopkih odločanja na upravnih enotah pri izdajanju odločb 
organizatorjem športnih prireditev, opravili so tudi predhodne terenske oglede in določili 
oblike varovanja za naslednje športne prireditve, in sicer za 3. dobrodelni kolesarski maraton 
Kolo za življenje, Kolesarsko dirka po Sloveniji, Mednarodno kolesarsko dirko Ljubljana–
Zagreb, Kolesarski maraton po deželi cvička ter še za vrsto manjših rekreativnih prireditev. 
 
Policisti so v letu 2008 promet urejali tam, kjer obstoječa prometna ureditev, za katero so 
pristojni upravljavci cest, ni zagotavljala ustrezne varnosti. Urejanje prometa pa je postajalo 
vse težje zaradi povečanega števila vozil, še posebej tovornega tranzitnega prometa in 
pomanjkanja parkirnih mest ter vse pogostejših zastojev na cestah, še zlasti ob delih pri 
izgradnji HE Blanca in HE Krško. 
 
2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih  
 
Z letnim načrtom dela je bil zadani cilj varovanje državne meje, preprečevanje nedovoljenih 
migracij in izvajanje schengenskega pravnega reda uresničen, saj ni bilo iz notranjosti države 
ali držav članic EU nobenih informacij o pomanjkljivem varovanju državne meje in izvajanju 
predpisov o tujcih. V popolnosti ni bil realiziran le drugi podcilj, saj nam ni uspelo zadržati 
filtracije ilegalne migracije na 93,0 %, ki smo jo dosegli leta 2007, ampak je bila kljub temu 
dobra s 87,0 %. 
 
Število potnikov, ki so prestopili državno mejo na mejnih prehodih, se je od prejšnjega leta 
povečalo s 12.408.133 na 12.476.708 ali za 0,5 %. Na MP Obrežje je državno mejo 
prestopilo 8.639.180 potnikov (8.573.038), na MP Dobova – železnica 491.856 (436.693), na 
MP Slovenska vas 2.411.914 (2.497.233), na MP Rigonce 759.829 (730.415), na MP Orešje 
97.314 (95.222), na MP Planina v Podbočju 7.838 (7.582), na MP Rakovec 12.107 (11.870), 
na MP Stara vas 36.829 (38.308) in na MP Nova vas ob Sotli 19.841 (17.772). Potniki so 
državno mejo prestopili v skupno 4.536.962 (4.604.687) motornih vozilih in 15.175 (15.390) 
vlakih. Med motornimi vozili je bilo 4.027.557 (4.125.659) osebnih avtomobilov, 58.586 
(58.744) avtobusov, 440.653 (420.284) tovornih vozil in 10.166 ostalih motornih vozil. Med 
vlaki je bilo 9.194 (9.488) potniških in 5.981 (5.902) tovornih.  
 
Obravnavano je bilo 1.244 (681) ali za 82,7 % več kršitev Zakona o tujcih in 103 (122) ali 
15,6 % manj kršitev Zakona o nadzoru državne meje. Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 
2.957 (3.107) ali 4,8 % manj tujcev, ki niso izpolnjevali zakonskih pogojev za vstop v državo.  
 
Na mejnih prehodih je bilo obravnavano 344 oseb (335), ki so zlorabili 435 listin (475). Med 
osumljenci je bilo 77 državljanov Srbije, ki so prevladovali, med listinami pa je bilo največ 
zlorab vozniških dovoljenj. Največ zlorabljenih listin je bilo izdanih s strani Bolgarije (82). 
Policisti PU Krško so od skupnega števila odkritih zlorabljenih listin v Sloveniji obravnavali 
49,2 % vseh listin (47,6 %). 
 
Na mejnih prehodih je bilo odkrito in zaseženo 82 ukradenih motornih vozil (61). 
 
V schengenskem informacijskem sistemu je bilo opravljeno 4.888.482 preverjanj. Pri 
preverjanjih je bilo 2.422 zadetkov, od tega jih je bilo 2.225 za osebe, 112 za vozila, 84 za 
listine in 1 za denar. 
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Število prijetih oseb, ki so na nedovoljen način prestopile državno mejo, se je povečalo za 
3,3 %, in sicer z 214 na 221. Med obravnavanimi kršitelji je bilo največ državljanov Turčije 
(18,6 %), Kosova (16,7 %) in Srbije (15,8 %). Pri varovanju državne meje so bile uporabljene 
vse oblike policijskega dela. Na območju PP Brežice je bilo v varovanje državne meje 
vključeno tudi vozilo z optoelektronsko napravo za opazovanje, s pomočjo katere je bilo 
odkrito in prijeto 30 ilegalnih migrantov (24) in 2 osebi (4), ki sta jim nudili neposredno pomoč 
pri nedovoljenem prestopu državne meje.  
 
Pri nudenju pomoči ali poskusu pomoči tujcu pri nedovoljenem vstopu, tranzitu ali prebivanju 
je bilo obravnavano 105 (63) oseb ali 66,7 % več kot leto prej. 69 (35) oseb je bilo osumljeno 
storitve kaznivih dejanj, 36 (28) oseb pa je bilo obravnavano zaradi storitve prekrška. Tako 
so policisti PU obravnavali 231 ilegalnih migrantov (osebe, ki so na nedovoljen način 
prestopile državno mejo in osebe, ki so se poskušale izmakniti meji kontroli na mejnem 
prehodu) oziroma 1 »pomagača« na 2,2 ilegalnega migranta (239 ilegalnih migrantov 
oziroma 1 »pomagač« na 3,8 ilegalnega migranta). 
 
Na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb so nam hrvaški varnostni organi vrnili 
21 (11) oseb. Tujim varnostnim organom je bilo na podlagi mednarodnih sporazumov vrnjeno 
146 (131) tujcev. Izmed prijetih ilegalnih migrantov, ki so na nedovoljen način prestopili 
zunanjo mejo, je bilo hrvaškim varnostnim organom vrnjeno 120 (128) tujcev ali 54,3 % (59,8 
%) vseh oseb, ki so na nedovoljen način prestopile zunanjo mejo oz. 88,2 % (77,6 %), če od 
skupnega števila obravnavanih za nedovoljen prestop državne meje na zunanji meji 
odštejemo 85 oseb (49) za katere ni bilo pogojev za vrnitev, in sicer 14 državljanov držav 
članic EU, 16 oseb vrnjenih od hrvaških varnostnih organov in 55 prosilcev za mednarodno 
zaščito. 
 
V skladu s 50. členom Zakona o tujcih, je bilo iz države odstranjeno 46 tujcev (11). 
 
2.1.5  Varovanje določenih oseb in objektov 

 
V letu 2008 so bili dvakrat zbrani podatki, ki so bili potrebni za izdelavo ocene ogroženosti 
ministra za gospodarstvo, kateri je prebival na območju mesta Brežice. 
 
 
2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 
 
2.2.1 V skupnost usmerjeno policijsko delo 
 
Zaradi zahtev varovanja zunanje meje EU je kadrovsko področje splošnih policijskih nalog 
precej bolj obremenjeno, vendar se na operativnem področju izvajajo naloge v skupnost 
usmerjenega policijskega dela v skladu z usmeritvami. V mesecu februarju preteklega leta je 
bil izveden delovni posvet starešin in vodij policijskega okoliša, ki izvajajo naloge na področju 
v skupnost usmerjenega policijskega dela na PU Krško. Obravnavan je bil vsebinski načrt v 
skupnost usmerjenega policijskega dela ter načrt porabe odobrenih sredstev. Policijske 
enote so prevzele preventivne materiale po razdelilniku (v skladu z možnostmi in glede na 
potrebe).  
 
Pri operativnem delu so enote realizacijo dela izvajale predvsem pri projektih: Otrok–policist 
za en dan in Policist Leon svetuje. Načrtovane naloge so bile realizirane v okviru vseh 
pričakovanj.  
 
Še vedno se ugotavlja pomanjkanje usposabljanja za VPO na temo pedagoškega dela z 
odraslimi (andragoška znanja) in splošna osveščenost policistov, da je policija del lokalne 
skupnosti in zatorej je filozofija v skupnost usmerjenega policijskega dela odgovornost vseh, 
na vseh nivojih policijske organiziranosti. 
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2.2.2 Operativno komunikacijska dejavnost 
 
OKC PU Krško je v letu 20087 prejel 19.258 (19.011) klicev na telefonsko številko 113, kar je 
za 1,3 % več kot v letu 2007. Število interventnih klicev, ki zahtevajo prihod policijske patrulje 
na kraj dogodka, se je povečalo s 5.344 na 5.639, kar predstavlja 5,5 % porast in 29,3 % 
vseh klicev na interventno številko 113. 
 
Na kraje različnih dogodkov je bilo napotenih 5.129 (5.183) policijskih patrulj. Povprečni 
reakcijski čas policije v Posavju je bil 18 minut in 57 sekund (18 minut in 52 sekund), za 
nujne interventne dogodke pa 12 minut in 54 sekund (10 minut in 48 sekund). 
 
O dogodkih je OKC v 565 primerih (178) obveščal predstojnike in v 930 (1.210) primerih 
policijske enote; državni tožilec je bil obveščen v 417 (360) primerih, preiskovalni sodnik pa v 
337 (376) primerih. V 332 (331) primerih je bil o dogodkih obveščen regijski center za 
obveščanje, v 97 primerih vzdrževalci cest in v 127 primerih vlečne službe. OKC je opravil še 
904 obveščanj drugih subjektov. 
 
Reakcijski čas OKC-ja za dogodke je bil v povprečju 1 minuta in 49 sekund (1 minuta in 41 
sekund), za nujne dogodke pa 1 minuta in 14 sekund (1 minuta 0 sekund). 
 
Varnostna služba je evidentirala 2.160 obiskovalcev v objektu PU Krško, od tega 1.476 
delavcev policije, 272 tehničnega osebja in 412 drugih obiskovalcev. 
 
2.2.3 Forenzična in kriminalističnotehnična dejavnost 
 
Opravljenih je bilo 490 (279) ogledov kraja kaznivega dejanja, kar pomeni 75,6 % porast. Tu 
so zajeti tudi ogledi raznih dogodkov kot so sumljive smrti, samomori, delovne nesreče, itd., 
kjer posledica ni nastala s kaznivim dejanjem oziroma posledica ni vzrok kaznivega dejanja.  
 
Za 41,7% se je povečala udeležba kriminalističnega tehnika na ogledih krajev kaznivih dejanj 
in dogodkov, in sicer 285 (201) za potrebe policijskih enot v PU Krško. Izdelanih je bilo 165 
(206) poročil o kriminalistično tehničnih ugotovitvah, in sicer s področja daktiloskopije 8 (6), s 
področja pisav in dokumentov 77 (148), s področja kemijskih preiskav 76 (48), s področja 
fizikalnih preiskav 4 (4). Izdelanih je bilo 19,9 % poročil manj, kot v preteklem letu, vzrok 
česar je upad preiskav zaseženih listin. Opravljenih je bilo 117 (130) preliminarnih testiranj, 
kar predstavlja 10,0 % manj kot preteklo leto. Na PU Krško je bilo v letu 2008 
daktiloskopiranih 502 (419) osumljencev, kar je za 19,8 % več kot v preteklem letu.  
 
Ocena same kvalitete ogledov, glede na število zavarovanih sledi s kraja kaznivih dejanj v 
letu 2008 je v povprečju dobra, kar kaže tudi statistični podatek o vseh zavarovanih sledeh 
1.734 (1.767) in je v primerjavi s preteklim letom sicer 1,8 % v upadu, kljub povečanju števila 
ogledov. 
 
2.2.4 Analitska dejavnost 
 
Naloge so bile realizirane v skladu z načrtom, tako da je bila analitična podpora osnova za 
nadaljnje delo in stalen spremljevalec načrtovanja in organiziranja dela na vseh področjih 
dela. 
 
Opravljene so bile analize porabe finančnih sredstev in voznega parka ter analize po 
temeljnih področjih dela: prometna varnost, kriminaliteta, javni red in mir, mejne zadeve in 
tujci. Z namenom racionalizacije stroškov vzdrževanja vozil je bila opravljena analiza in 
ocena stanja vozil, na tej osnovi pa je bilo iz uporabe dano 8 vozil. V teku leta je bilo 
zamenjanih 7 najemniških vozil (finančni najem) in prevzetih 32 novih vozil (od tega 28 iz 
naslova Phare programa). 
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Opravljena je bila analiza obremenjenosti policijskih postaj na področju splošnih policijskih 
nalog in mejnih zadev in analize razporejanja starešin. Opravljene analize so bile podlaga za 
načrtovanja in usmerjanje dela PU in policijskih enot. 
 
2.2.5 Nadzorna dejavnost 
 
PU Krško je v letu 2008 v skladu s Pravili za izvajanje nadzora v policiji opravila 15 nadzorov 
nad delom delavcev. Nad delom policijskih enot je bilo izvedenih 6 strokovnih nadzorov in 1 
splošni nadzor, medtem ko nadzorov nad delom notranje organizacijskih enot v PU Krško 
nismo izvajali.  
 
Na področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete so bili izvedeni trije strokovni nadzori, po 
1 strokovni nadzor pa je bil opravljen na naslednjih delovnih področju: zagotavljanje varnosti 
cestnega prometa, informacijsko telekomunikacijski sistem policije in finančno materialno 
poslovanje. 
 
Po sklepu direktorja PU so bili izvedeni nadzori nad delom policistov, ki varujejo zunanje 
meje EU, nad delom policistov kontrolorjev na vseh mejnih prehodih v PU Krško ter nad 
delom policistov iz policijskih postaj s splošnim in prometnim delovnim področjem. Skupna 
ocena izvedenih nadzorov nad delom delavcev je, da so policisti večinoma dobro opravljali 
svoje delo, slabše pa poznajo predpise, ki opredeljujejo varovanje zunanjih meja EU. Manjša 
odstopanja so bila ugotovljena tudi pri uporabi vzdrževanju materialno tehničnih sredstev in 
vozil. 
 
Splošna ocena strokovnih nadzorov je, da delo v policijskih enotah poteka dobro in da enote 
izpolnjujejo zastavljene cilje. Pomanjkljivosti so bile ugotovljene pri vnosih podatkov v 
informacijski sistem in pri organizaciji dela policijskih patrulj na terenu, katere pa na 
operativno delo enot niso vplivale. Pri splošnem nadzoru na PMP Obrežje pa je bilo 
ugotovljeno, da delo skoraj v celoti poteka zelo dobro.  
 
Vodstvom policijskih postaj so bili odrejeni konkretni ukrepi za odpravo pomanjkljivosti in 
nepravilnosti. 
 
2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov 
 
Za spremljanje zakonite in strokovne uporabe prisilnih sredstev ter odpravljanje nepravilnosti 
pri delu na podlagi pravilnika o policijskih pooblastilih sta bili v letu 2008 ustanovljeni 2 (2) 
komisiji, ki sta raziskovali okoliščine uporab prisilnih sredstev ter podali oceno strokovnosti in 
zakonitosti uporabe prisilnih sredstev. V obeh primerih je komisija podala mnenje, da je bila 
uporaba prisilnih sredstev strokovna in zakonita. V preostalih 351 (271) primerih so oceno 
zakonitosti in strokovnosti uporab prisilnih sredstev podali predstojniki posameznih policijskih 
enot. V vseh primerih je bila uporaba ocenjena kot strokovna in zakonita. 
 
V letu 2008 je bilo zaradi kaznivih dejanj, preprečitve nadaljevanja prekrškov, vožnje pod 
vplivom alkohola ali drugih razlogov pridržanih 975 (435) oseb ali 124,1 % več. Porast je 
rezultat nove zakonske določbe 238/b člena Zakona o varnosti vestnega prometa. Prisilna 
sredstva so policisti uporabili zoper 602 (467) oseb. Zoper kršitelje so večinoma uporabili 
najmilejši prisilni sredstvi – sredstva za vklepanje in vezanje ter fizično silo, kar pomeni, da 
sta bili pri uporabi policijskih pooblastil spoštovani načeli postopnosti in sorazmernosti. 
Opozorilni streli in strelno orožje v letu 2008 ni bilo uporabljeno. Pri uporabi prisilnih sredstev 
je bilo v letu 2008 lahko telesno poškodovanih 11 policistov, kršitelji pa so bili lahko telesno 
poškodovani v dveh primerih, v devetdesetih primerih pa so zadobili t.i. vidne zunanje znake. 
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Število primerov napada na uradno osebo oz. policiste, ko ta opravlja naloge varnosti, se je v 
letu 2008 zmanjšalo. Evidentiranih je 8 (9) kaznivih dejanj v katerih je bilo napadenih 12 (19) 
policistov.  
 
2.2.7 Reševanje pritožb 
 
V letu 2008 je bilo v vseh policijskih enotah PU Krško sprejetih in obravnavanih 39 (26) 
pritožb zoper delo policistov. Od tega je bilo v policijskih enotah pri vodji organizacijske enote 
uspešno rešenih 16 pritožb, 7 pritožb pa je bilo pri vodji organizacijske enote neuspešno 
reševano. V 18 primerih obravnavanih pritožbah pri vodji organizacijske enote so bili 
postopki policistov ocenjeni kot skladni s predpisi, v treh pa neskladno s predpisi, kar pomeni 
da je 14,3 % pritožb, obravnavanih pri vodji organizacijske enote, ocenjeno kot neskladno s 
predpisi. V senatih za pritožbe je bilo reševanih 8 pritožb, od tega je bila 1 pritožba ocenjena 
kot utemeljena, vse ostale so bile ocenjene kot neutemeljene.  
 
S sklepom po 9.členu Pravilnika o reševanje pritožb sta bili zavrženi 2 pritožbi, 9 pritožb pa je 
bilo predčasno zaključenih po 12. členu tega Pravilnika. V reševanju so še 3 pritožbe, vse za 
obravnavo na senatih. 
 
Največ pritožb je s področja dela po cestno prometnih predpisih 18 (10), kjer je beležen 
največji porast števila glede na lansko leto. Na področju dela po javnem redu in miru je 
beležen upad s 17 na 8 pritožb, na področju dela po državni meji s 8 na 4, na področju dela 
po kaznivih dejanjih pa je število ostalo nespremenjeno 3 pritožbe. 
  
Po organizacijskih enotah je največ pritožb na PPP Krško 11 (3), nato PP Brežice 10 (8), 
sledi PP Krško 7 (9), nato PP Sevnica 5 (2), PMP Obrežje 3 (3) in PMP Dobova 3 (0). 
 
Pri pritožbenih razlogih je uporaba pooblastil v enem letu narasla s 16 na 22, uporaba 
prisilnih sredstev je beležena petkrat (vse skladno s predpisi), drugi razlogi pa so porasli s 27 
na 39. Med njimi je najpogostejši razlog za podajo pritožbe neprofesionalni odnos (11), nato 
nestrokovnost (10) in nekorektnost (7), med pooblastili pa izdaja obvestila o prekršku (10), 
preizkušanje alkoholiziranosti voznikov (3) ter mejna kontrola (2). 
 
2.2.8 Notranje preiskave 
 
V letu 2008 je bil predkazenski postopek voden zoper 8 (9) policistov v 6 (10) zadevah s 
strani Specializirane skupine Vrhovnega državnega tožilstva za pregon organiziranega 
kriminala.  
 
Zoper enega policista je bila vložen obtožni predlog zaradi suma storitve kaznivega dejanja. 
 
Kot je razvidno iz podatkov v preglednici so še vedno najbolj izpostavljena kazniva dejanja 
šestindvajsetega poglavja Kazenskega zakonika Kazniva dejanja zoper uradno dolžnost in 
javna pooblastila, kjer izstopa kaznivo dejanje po 270. členu. 
 
Ker niso bili ugotovljeni vsi znaki, da je bilo storjeno kaznivo dejanje smo na VDT posredovali 
7 poročil po 147/3 členu KZ. 
 
Zaradi suma storitve kaznivega dejanja sta bila uvedena 2 (0) disciplinska postopka, od tega 
je bil 1 postopek zaključen z ugotovitvijo, da delavcu ni mogoče izreči sankcije. V drugem 
primeru je bilo ugotovljeno, da ni mogoče zbrati dovolj dokazov, da je bila storjena 
disciplinska kršitev na delovnem mestu.  
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2.2.9 Disciplinski postopki 
 
Ob pregledu stanja zadev na področju kršenja delovno pravne zakonodaje ugotavljamo, da 
smo v začetku leta 2008 zaključili 1 (0) postopek iz leta 2007, postopek je bil zaradi 
zastaranja ustavljen. 
 
V letu 2008 so vodje organizacijskih enot oziroma notranje organizacijskih enot PU Krško 
podali skupno 13 (2) pobud zaradi suma kršitve delovno pravne zakonodaje zoper 
zaposlene. Na prvi stopnji vodenja disciplinskih postopkov je bilo zaključenih 11 postopkov, 
zaradi pritožbe se na disciplinskem organu druge stopnje rešuje 1 zadeva (0), 1 zadeva pa 
še ni zaključena in se bo zaključila v letu 2009. 
 
Pri svojem delu so senati za vodenje disciplinski postopkov izrekli 2 opomina, v štirih 
primerih kršitev ni bila dokazana, 1 postopek pa je bil po odločitvi komisije za pritožbe 
spremenjen v ostalih primerih je bil postopek ustavljen zaradi zastaranja. 
 
Po mnenju vodij senatov je ugotovljeno, da vodje organizacijskih enot premalo argumentirajo 
domnevne delavčeve kršitve, zaradi česar je težko zadovoljivo in pričakovano v smislu 
generalne prevencije zaključiti postopke.  
 
Istočasno sta bili v letu 2008 podani 2 pobudi za redno prenehanje delovnega razmerja, 
zaradi ponavljajočih istovrstnih kršitev delovnih obveznosti. Pri tem je v enem primeru 
delavcu prenehalo delovno razmerje, postopek se nadaljuje pred pristojnim sodiščem za 
socialne in delovna pravna razmerja.  
 
V drugem primeru je Komisija za pritožbe in kadrovska razmerja pri Vladi RS odločila, da je 
ukrep delodajalca prestrog in razveljavila odločitev zaradi formalno pravnih razlogov. 
 
2.2.10 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost 
 
Informacijska in telekomunikacijska dejavnost je bila usmerjena v zagotavljanje nemotenega 
delovanja informacijsko-telekomunikacijskega sistema in opreme policije, zagotavljanja 
obstoječih in uvajanja novih storitev vezanih na izvajanje schengenskega akcijskega načrta 
ter posodobitvi sistema varovanja in dostopa do osebnih in tajnih podatkov. 
  
Na PMP Obrežje so bile dodeljene in postavljene nove delovne postaje za mejno kontrolo, 
kakor tudi za »Focal point office«. Izvedena je bila tudi zamenjava strežnika z uvedbo 
domene informacijsko-telekomunikacijskega sistema policije, konec leta jim je bil vključen 
nov sistem enotne prijave. Na Mejnem prehodu Slovenska vas, PP Brežice in PPP Krško je 
bil uveden sistem enotne prijave, ob ustanovitvi Enote vodnikov službenih psov PU Krško pa 
so bile dostavljene in vključene nove delovne postaje. 
 
Na Mejnem prehodu Rigonce in Mejnem prehodu Orešje je bila vključena informacijska 
oprema na obnovljeno strukturirano ožičenje. 
 
Nadgrajene in posodobljene so bile tudi nekatere aplikacije, ki so uporabnikom bolj prijazne 
(e-portali).  
 
Vsem uporabnikom informacijskega sistema in opreme je bila nudena vsakodnevna pomoč 
pri uporabi aplikacij, kakor tudi razni posegi v sistem, kot so izbrisi in popravki v aplikaciji 
fonetični indeks oseb. 
 
Na področju telekomunikacijskega sistema je bila instalirana in vključena telekomunikacijska 
oprema na Mejnem prehodu Rigonce in Mejnem prehodu Orešje, z namenom pocenitve 
klicanja v mobilna omrežja pa so bili vključeni GSM vmesniki po centralah. 
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Posodobljeno je bilo pristopno širokopasovno omrežje ADSL, z namenom pridobitve večjih 
prenosnih zmogljivosti na policijskih enotah PMP Obrežje, PP Brežice, PPP Krško in PMP 
Dobova. V ta namen je bilo nadgrajeno širokopasovno pristopno omrežje z optično 
povezavo. 
 
Zaradi razširitve in uvajanja digitalnega radijskega sistema TETRA so bile izvedene vse 
potrebne programske nadgradnje sistema. Na novo dobavljena motorna kolesa so bile 
montirane radijske postaje TETRA, kakor tudi v novo dobavljene avtomobile. Uporabnikom 
pa je bilo dodeljenih več novih prenosnih terminalov za sistem TETRA. 
 
Redno so se izvajala vmesna preverjanja in kalibracija alkotestov, laserskih merilnikov in 
CO2 testerjev ter ostale elektronske opreme za nadzor državne meje. Opravljeni so bili tudi 
preventivni tehnični pregledi sistemov protipožarnega varovanja. 
 
V sklopu prenove OKC PU Krško je bilo za potrebe prestavitve določenih delovnih mest, 
posodobljeno strukturirano ožičenje. 
 
Na področju video nadzornega sistema je bil le-ta nadgrajen z novim digitalnim sistemom na 
PMP Obrežje, medtem ko se bo nadgradnja na PMP Dobova izvedla v začetku leta 2009 po 
pridobljenem soglasju Slovenskih železnic d.d. V teku so tudi aktivnosti in sodelovanje pri 
pripravi vzpostavitve varnostnega območja II. stopnje na OKC PU Krško. 
 
2.2.11 Kadrovske in organizacijske zadeve 
 
V upravi je na podlagi Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest MNZ sistemiziranih 677 
delovnih mest. Na dan 31.12.2008 je bilo zasedenih 610 delovnih mest, kar znaša 90,1 % 
zasedenost. 
 
V letošnjem letu smo zaposlili 2 policista, 2 administratorki ter 1 kadrovsko delavko. Delovno 
razmerje je prenehalo 31 uslužbencem. 
 
V Urad za varnost in zaščito - skupino za mobilno varovanje objektov je bilo za obdobje 
šestih mesecev napotenih 20 uslužbencev. Zaradi predsedovanja EU so bili na GPU 
napoteni trije uslužbenci, na PU Ljubljana – Sektor kriminalistične policije je bil napoten 1 
uslužbenec, na GPU Uprava kriminalistične policije sta bila napotena 2 uslužbenca, 1 
uslužbenec je bil napoten v učno skupino Specialne enote GPU. 50 policistov za nadzor 
državne meje je bilo začasno napotenih na izobraževanje na splošne postaje drugih 
policijskih uprav. Policisti so bili napoteni na PP Ljubljana – Moste, Center, Šiška, Bežigrad, 
Vič, PP Kranj, PP Domžale, PP Grosuplje, PP Hrastnik, PP Vrhnika, PP Trbovlje … Znotraj 
Policijske uprave Krško je bilo opravljenih 5 stalnih premestitev. 
 
Delo po podjemni pogodbi sta opravljali 2 kandidatki, in sicer dela ena administratorka na 
PPP Krško in druga na PP Krško. 
 
Izvedeni so bili usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi javnih uslužbencev na tipičnih 
delovnih mestih št. 6 (policijski inšpektorji), št. 14 (policisti), št. 18 (policisti PPP), št. 6 
(policijski inšpektorji) in št. 24 (policist mejne policije).  
 
Sektor za varnost in zdravje pri delu Urada za organizacijo in kadre GPU je izvedel cepljenje 
uslužbencev PU Krško proti klopnemu meningoencefalitisu, hepatitisu B in proti gripi. 2 
delavca smo napotili na preventivni zdravstveni pregled, organizirana pa je bila tudi skupna 
krvodajalska akcija. 
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2.2.12 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  
 
Aktivnosti na tem področju so bile v prvem polletju prilagojene aktivnostim predsedovanja 
Slovenije Evropski uniji (predvsem skupne oblike usposabljanj, ki jih organizira Policijska 
akademija).  
 
Program individualnih oblik usposabljanja v letu 2008 je bil delno spremenjen in prilagojen 
trenutnim potrebam policijske uprave, vendar je bil izpolnjen skoraj v celoti. Cilj usposabljanja 
je bil dvigniti strokovni nivo zaposlenih in usposobiti zaposlene s tehnično opremo, ki jo 
uporabljajo pri svoje delu. Usposabljanj zaposlenih za obravnavo in varovanje tajnih 
podatkov se je udeležilo 543 zaposlenih s področja varovanja tajnih podatkov in 
usposabljanju s področja varstva pred požarom. Obeh usposabljanj se je udeležila večina 
zaposlenih PU Krško.  
 
V študijskem letu 2007/2008 so vsi 3 policisti 2. letnika in 1 policist 1. letnika VPŠ uspešno 
zaključili izobraževanje. V septembru in oktobru 2008 so 3 študentje 2. letnika VPŠ uspešno 
diplomirali in nadaljujejo z delom v policijskih enotah v PU Krško. S študijem na VPŠ v 
študijskem letu 2008/2009 nadaljujejo z izobraževanjem 1 policist 2. letnika in 2 policista 1. 
letnika. 
 
V letu 2008 se je raznih oblik organiziranih usposabljanj udeležilo 1.082 delavcev PU Krško. 
Skupnih oblik usposabljanj, ki jih je organizirala GPU Policijska akademija v sodelovanju z 
notranje organizacijskimi enotami GPU se je udeležilo 286 delavcev PU Krško. Usposabljanj, 
ki jih je organizirala PU Krško pa se je udeležilo 796 delavcev. Poleg tega so v policijskih 
enotah potekala tudi teoretična in praktična usposabljanja za izvajanje policijskih pooblastil. 
Udeležba na teoretičnem delu je bila 75,0 %, na praktičnem delu pa 73,4 %. 
 
V jesenskem delu sta bili organizirani in izvedeni 2 vaji v streljanju za vse policiste PU Krško 
po programu izvajanja vaj v streljanju, ki ga je pripravila Policijske akademije. Povprečna 
udeležba na streljanju je bila 453 udeležencev na vajo oz. 72,9 % vseh policistov. Na prvi 
vaji je bilo neuspešno 56 policistov, na drugi pa 9. V mesecu aprilu je bila izvedena dodatna 
vaja v streljanju za 65 policistov in policistk, ki pri streljanju dosegajo slabše rezultate. 
 
Kriminalisti oddelka za organizirano kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije PU Krško so 
v prvem polletju izvedli štiri vaje v streljanju po programu izvajanja vaj v streljanju, ki ga je 
pripravila Uprava kriminalistične policije GPU, medtem ko v drugem polletju vaj v streljanju 
zaradi operativne problematike niso izvajali. Policisti Posebne policijske enote PU Krško v 
letu 2008 vaj v streljanju zaradi izvrševanja nujnih operativnih nalog niso izvajali. 
 
Usposabljanje vodnikov službenih psov, policistov ostrostrelcev in policistov Posebne 
policijske enote je potekalo po programih brez posebnosti. Vsa omenjena usposabljanja so 
potekala po programu in so se jih policisti redno udeleževali. 
 
2.2.13 Finančno materialne zadeve 
 
Z namenom zagotovitve racionalne in gospodarne uporabe finančnih in materialno tehničnih 
sredstev in opreme policije ter zagotavljanje pogojev za delo policije, so bile aktivnosti 
usmerjene v smotrno načrtovanje in razporejanje dodeljenih pravic porabe proračunskih 
sredstev upoštevajoč nove obveznosti – nov poslovni objekt PP Brežice, preselitev PP 
Krško, visoke cen naftnih derivatov na svetovnem in domačem trgu, zasegi vozil v skladu z 
novim Zakonom o varnosti v cestnem prometu, zaseg vozil na podlagi zadetkov v 
schengenskem informacijskem sistemu na upravnih enotah oz. podjetjih, ki izvajajo 
registracijo vozil in povečan zaseg vozil na mejnih prehodih. 
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Z internim finančnim načrtom Policije so bile PU Krško dodeljene pravice porabe po 
posameznih proračunskih postavkah in projektih. Zaradi novo prevzetih obveznosti so bila 
porabljena sredstva na proračunski postavki Materialni izdatki – projekt splošen v višini 
661.661,12 evrov, kar je za 25,8 % več kot leta 2007. Na proračunski postavki Mejni prehodi 
na zunanji meji EU so bila porabljena sredstva v višini 186.849,03 evrov, kar je za 15,8 % 
več kot leta 2007. Na proračunski postavki Posebna sredstva za nadzor prometa je bilo 
porabljenih 27.275,42 evrov, kar je za 63,3 % več kot leta 2007, in na proračunski postavki 
Posebna sredstva za izvajanje kriminalistične dejavnosti 10.259,10 evrov, kar je za 113,0 % 
več kot leta 2007. 
 
Prvotno dodeljen in odobren finančni načrt je po posameznih proračunskih postavkah glede 
na dinamiko porabe zadoščal za plačila obveznosti le do meseca septembra, tako da so se 
od septembra dalje vse aktivnosti in plačila obveznosti PU Krško usklajevala s finančno 
službo GPU, katera je sprotno dodeljevala dodatna finančna sredstva za plačilo najnujnejših 
nastalih obveznosti. Vse obveznosti PU Krško v letu 2008 so bile plačane. 
 
Skladno z novim stanjem naprav v novih objektih na PP Brežice in PP Krško (plinsko 
ogrevanje - peči, klimatsko ventilacijski sistemi, hladilni agregati in moduli itd…), ter ostalimi 
obstoječimi napravami in objekti je bil izdelan plan rednega letnega tekočega vzdrževanja z 
namenom zagotavljati nemoteno delovanje omenjenih naprav. V skladu z izdelanim planom 
in z razpoložljivimi sredstvi je bil plan tekočega vzdrževanja objektov in opreme realiziran 
glede na določene termine rednih pregledov za posamezno opremo. Tako so bili v skladu s 
planom tekočega vzdrževanja realizirani pregledi in servisi gasilnih aparatov, hidrantnega 
omrežja, diesel agregatov, klima naprav, hladilnih agregatov in modulov, avto dvigala v 
mehanični delavnici PU Krško ter ostala potrebna popravila na opremi in objektih PU Krško. 
 
Iz naslova investicijskega vzdrževanja je bila dokončana rekonstrukcija osebnega dvigala v 
objektu PU Krško, izvedeno dodatno strukturirano ožičenje novega prostora za vodje izmen 
na OKC PU Krško (predvidena preselitev), sanacija ravne strehe nad prostori Operativno 
komunikacijskega centra PU Krško in barvanje požarnih stopnic na objektu PU Krško. Prav 
tako je bilo izvedeno dodatno mehansko varovanje objekta PPP Krško (nova vhodna vrata z 
dvoriščne strani in izdelava, ter montaža treh okenskih kovinskih mrež). Na PP Sevnica 
potekajo aktivnosti za adaptacijo dežurne sobe, rekonstrukcije lesenega stopnišča v objektu, 
sanacije obstoječe stropne plošče in zamenjavo oken (dopolnitev projektne dokumentacije). 
Adaptacije bodo predvidoma izvedene v letu 2009.  
 
Iz naslova varstva pri delu je bilo s strani Urada za logistiko GPU nabavljeno in dostavljeno 
nekaj zaščitne opreme (čelade, halje, rokavice, kombinezoni, čevlji, itd …), vzpostavljene so 
bile določene evidence po posameznih policijskih enotah, izvedeno je bilo usposabljanje za 
delo z nevarnimi snovmi in sprotno usposabljanje zaposlenih pri delu z živili za delavce 
Službe za operativno podporo PU Krško. Prav tako je izvedeno usposabljanje na PU Krško 
za vse čistilke za varno in pravilno uporabo novih čistilnih sredstev zaradi novo izbranega 
dobavitelja čistilnih sredstev s strani Urada za logistiko GPU. 
 
Opravljen je bil posnetek dejanskega stanja tlorisnih površin na MP Orešje, Rigonce in 
Slovenska vas, na podlagi katerega je bil pripravljen in podpisan usklajen dogovor o 
plačevanju skupnih obratovalnih stroškov med uporabniki: Carinske uprave RS, Policijo in 
Ministrstvom za javno upravo.  
 
Potekale so aktivnosti v zvezi z lastništvom objektov in zemljišč, ki so nam dani v uporabo; 
garažni prostori PP Sevnica (s strani pravne službe MNZ podan predlog na MORS kateri 
mora pripraviti in podati dokumentacijo na Vlado RS za izdajo sklepa o prenosu pravice 
upravljanja navedenega garažnega prostora na MNZ - Policijo), ureditev zemljiškoknjižnega 
stanja funkcionalnega zemljišča med Občino Krško in PU Krško, katero bi se po novi varianti 
uredilo predvidoma skupaj z eventualnim nakupom ali zamenjavo dodatnih pisarniških in 
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skladiščnih prostorov na naslovu Krško, Cesta krških žrtev št. 57 za potrebe PU Krško – v 
skladu z dogovorom na sestanku med Občino Krško in predstavniki Urad za logistiko GPU 
ter PU Krško, ureditev etažne lastnine poslovno stanovanjskega objekta na Bizeljskem 
(postopek je v fazi ponovitve, ker mora elaborat v skladu z zakonodajo izdelati pooblaščeni 
izvajalec – že izdelani elaborat je izdelal izvajalec kateri ni imel ustreznih pooblastil) in 
postopki za odprodajo državnega premoženja (prečrpavališče goriva Stara vas), katerega 
postopek je trenutno v fazi priprave pogodbe s strani MNZ RS. 
 
Koncem leta 2008 so se začela pripravljalna dela za izgraditev novega Mejnega prehoda 
Rigonce (izpraznitev kontejnerjev – pisarniška oprema, prestavitev instalacij za nemoteno 
delo mejne policije v nadomestnem kontejnerju itd.). 
 
Na osnovi izdelane prioritetne lestvice prosilcev najema službenih stanovanj je petim 
prosilcem dodeljeno adaptirano stanovanje, v postopku dodelitve pa je še sedem službenih 
stanovanj, ki so trenutno v fazi prenove, katero izvaja Uprava za logistiko GPU. Prostih 
preostane 12 službenih stanovanj za katera je bilo s strani PU Krško podana ocena, da se le 
ta še ne vključijo v plan odprodaje državnega premoženja v letu 2009. Za navedena 
službena stanovanja je bil podan predlog na Upravo za logistiko GPU za izvedbo prenove na 
podlagi izvedenega Javnega razpisa. 
 
Z namenom racionalizacije stroškov vzdrževanja vozil je bila opravljena analiza in ocena 
stanja vozil iz katere je razvidno, da 14 vozil od 132 vozil izpolnjuje kriterij izločitve. Slednja 
se bodo ob večjih popravilih izločila iz uporabe. V letu 2008 je bilo odpisanih 11 vozil, katere 
smo dostavili v skladišče v Ljubljani, 4 vozila pa so izločena iz uporabe. V letu 2008 je bilo 
PU Krško dodeljenih 13 novih vozil (8 Škoda, 1 VW Touareg, 2 intervencijski vozili VW in 2 
intervencijski vozili Renault Master).  
 
Povprečna starost voznega parka je 3,4 let, od skupno 132 vozil je 69 vozil dodeljenih iz 
naslova Phare programa odnosno Schengen Facility programa (2 vozili sta bili popolnoma 
poškodovani v prometnih nesrečah), v najemu pa je 16 vozil. Najvišjo povprečno starost 5,3 
let imajo tovorna vozila. 
 
V mesecu aprilu je bil s strani Službe za operativno podporo PU Krško izveden strokovni 
nadzor na področju materialno finančnega poslovanja in informacijsko telekomunikacijskega 
sistema na PMP Dobova, medtem ko je bil v Službi za operativno podporo PU Krško izveden 
strokovni nadzor finančno materialnega poslovanja s strani revizorke MNZ. 
 
V skladu z navodili in potrebami so bila izvedena tudi vsa dela in naloge v zvezi z 
predsedovanjem Slovenije EU , akcije EURO 2008 in akcije Blanca 2008. 
 
V mesecu decembru je bila v skladu z navodili MNZ in GPU izvedena redna letna inventura. 
 
2.2.14 Mednarodno sodelovanje 
 
Na dvostranski ravni se je inšpektor Sektorja uniformirane policije PU Krško udeležil 10 
delovnih srečanj (10) s predstavniki PU zagrebačka in PU krapinsko-zagorska (1 je bilo z 
obema PU hkrati), katerih cilj je bil predvsem preprečevanje nedovoljenih migracij, 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje čezmejne kriminalitete ter izvajanje meddržavnih 
sporazumov in protokolov iz policijskega področja, predvsem sporazuma o vračanju. Na teh 
delovnih srečanjih je bila tema tudi opravljanje mejne kontrole na mejnih prehodih, izvajanje 
sporazuma o policijskem sodelovanju, še posebej protokola o mešanih patruljah in 
neškodljivem tranzitu ter izvajanje sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju. Policisti 
PP Krško in PP Brežice so sodelovali pri 143 mešanih patruljah z obeh strani državne meje s 
Hrvaško, od tega 71 na ozemlju Hrvaške. 
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Pri preverjanju raznih podatkov in informacij so se policisti posluževali tujega uradnika na 
Focal point office na Obrežju, kakor tudi policistov v trilateralnem centru Vrata Megvarje. V 
posameznih primerih preverjanja motornih vozil pa tudi nemških varnostnih organov v 
Kontaktstelle Freilassing. Preverjanja pristnosti hrvaških dokumentov je potekalo tudi preko 
hrvaških varnostnih organov na Postaji granične policije Bregana in Postaji granične policije 
Zagreb Glavni kolodvor. 
 
Na MP Obrežje je deloval Focal point office, v katerem je bilo 9 misij (5) s skupno 12 tujimi 
policijskimi uradniki (5). 
 
2.2.15 Odnosi z javnostmi 
 
Delo na področju odnosov z javnostmi se je nadaljevalo v smislu dobrega sodelovanja 
policije z javnostmi. 
 
Tiskovni predstavnik PU (vodja Operativno komunikacijskega centra) v delovnih dneh (v 
odmevnejših primerih pa tudi izven rednega delovnega časa) pripravlja sporočila za javnost o 
dogodkih in pojavih na območju Policijske uprave Krško in jih po elektronski pošti interneta 
(e-mail) posreduje 70 naslovnikom na območju države. Javnosti je bilo v sodelovanju s 
strokovnimi službami (Sektor kriminalistične policije PU Krško in Sektor uniformirane policije 
PU Krško) posredovano nekaj tematskih in drugih prispevkov z napotki za varno obnašanje 
tako na področju samozaščite pred vlomi, tatvinami kot tudi na področju prometne varnosti, 
izvajanje prometno varnostnih akcij, ipd. 
 
Operativno komunikacijski center se šestkrat dnevno vsak dan javlja v radijske programe z 
informacijami o kroniki, stanju in prevoznosti cest ter stanju na mejnih prehodih. 
 
Policijska uprava je izvedla 2 novinarski konferenci, kjer je predstavila opravljeno polletno in 
letno delo, z dodatkom nekaterih uspehov na področju kriminalitete. Ob umoru in poskusu 
umora v povezavi z družinskim nasiljem je bila isti dan organizirana izjava za medije kot 
oblika novinarske konference. 
 
Najbolj medijsko odmeven dogodek je bila nesreča na prelivnih poljih HE Blanca, kjer je 
življenje izgubilo 13 oseb, med njimi vidni predstavniki družabnega in političnega življenja. 
Dogodek je bil v državnem in svetovnem merilu med medijsko bolj odmevnimi. Prve 
informacije o dogodku je prevzel predstavnik za odnose z javnostmi GPU, nato pa se je 
prenos informacij prepustil tiskovnemu predstavniku, vodji operativno komunikacijskega 
centra PU Krško. Aktivnosti so bile ves čas usklajevane s sektorjem za odnose z javnostmi 
GPU. Na samem kraju dogodka je bilo med 3. in 8. julijem 2008 organiziranih 10 novinarskih 
konferenc (po 2 na dan). Prvih dveh se je udeležil vodja sektorja uniformirane policije, ostale 
je prevzel tiskovni predstavnik. Novinarske konference je formalno skliceval regijski štab za 
civilno zaščito, a ker nimajo urejenega instituta tiskovnega predstavnika, je obvestila o 
novinarskih konferencah in javne objave pošiljal tiskovni predstavnik po svoji adremi 
(dodatno še z objavami na spletni strani policije). Slednje je bilo potrebno zagotoviti, ker se je 
med novinarji pojavilo negodovanje zaradi slabe obveščenosti.  
 
Poročanje in delo z mediji je bilo v dogodku sprejeto dobro, šibka točka je bilo sodelovanje z 
mediji v prvih urah po dogodku (očitek, da ni bilo pravočasnih oziroma nikakršnih informacij, 
ne za novinarje, ne za svojce). 
 
Povečan pritisk medijev je bil zaradi čakalnih dob tudi ob božičnih in novoletnih praznikih, 
veliki noči ter ob začetku in koncu letnih dopustov. 
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2.2.16 Dejavnost specializiranih policijskih enot 
 
V letu 2008 je bila Posebna policijska enota PU Krško zaradi izvajanja nalog na območju PU 
Krško aktivirana šestkrat. PPE sestav I. je bil aktiviran v dveh primerih zaradi varovanja 
malega nogometa in v enem primeru za varovanja lokalnega rokometnega derbija. PPE 
sestav II, pa je bil aktiviran v enem primeru zaradi varovanja potovanja navijačev (EURO 
2008), v enem primeru zaradi iskanja pogrešanih oseb (Blanca) in v enem primeru zaradi 
varovanja postopkov inšpekcijskih služb (romsko naselje). Zaradi pomoči drugim PU je bil 
PPE Krško sestav I aktiviran enkrat (nogomet). V drugih primerih pa je bil aktiviran PPE PU 
Krško sestav 2, kjer je bil namen aktiviranja predvsem: štirinajstkrat zaradi varovanja 
potovanja navijačev in samih nogometnih tekem in štirikrat zaradi varovanja javnih shodov. 
 
Usposabljanja na območju PU Krško so se izvedla v sestavu II. Udeležba na usposabljanjih 
je bila 81,5 %. Pri pregledu odsotnosti je bilo ugotovljeno, da so razlogi bili v vseh primerih 
opravičeni, saj so policisti bili odsotni predvsem zaradi drugih policijskih nalog oziroma 
izobraževanj 
 
 
 
 
 

       Andrej Zbašnik 
 

DIREKTOR UPRAVE 
POLICIJSKI SVETNIK 
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PRILOGA 1 – STATISTIČNI PODATKI 

 
PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE 

 
 

Kazniva dejanja, za katera je policija vložila kazensko ovadbo ali poročilo  
v dopolnitev kazenske ovadbe 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Kazniva dejanja 2.439 2.223 2.258 1.938 2.061
Preiskana k. d.  1.507 1.314 1.409 1.219 1.358
Delež preiskanih k. d. (v %) 61,8 59,1 62,4 62,9 65,9
K. d., ki jih je odkrila policija 714 671 618 557 690
Delež odkritih k. d. (v %) 29,3 30,2 27,4 28,7 33,5

 
 

Kazniva dejanja po enotah 
 

Kazniva dejanja Preiskana k.d.
Delež 

preiskanih k. d. 
(v %) 

K. d., ki jih je 
odkrila policija 

Delež odkritih 
k. d. (v %) 

Enota 

2007 2008 porast/upad 
(v %) 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

PMP Dobova  38 39 2,6 38 39 100,0 100,0 38 38 100,0 97,4
PMP Obrežje  276 319 15,6 275 317 99,6 99,4 276 315 100,0 98,7
PP Brežice  487 543 11,5 254 294 52,2 54,1 53 68 10,9 12,5
PP Krško  620 627 1,1 306 319 49,4 50,9 50 74 8,1 11,8
PP Sevnica  381 329 -13,6 226 188 59,3 57,1 45 46 11,8 14,0
SKP Krško  136 203 49,3 120 200 88,2 98,5 95 149 69,9 73,4
Služba direktorja - 1 … - 1 … 100,0 - - … 0,0

Skupaj  1.938 2.061 6,3 1.219 1.358 62,9 65,9 557 690 28,7 33,5
 

 
Zaključni dokumenti obravnavanih kaznivih dejanj 

 

Vrsta zaključnega dokumenta 2007 2008 Porast/upad  
(v %) 

Kazenske ovadbe  1.723 1.835 6,5 
Poročila o dopolnitvi kazenske ovadbe  331 423 27,8 
Poročila o dejanjih brez pravne podlage za pregon 625 713 14,1 
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Struktura ovadenih osumljencev 

 

2007 2008 Porast/upad
(v %) 

  
št. 

osumljencev delež (v %) št. 
osumljencev delež (v %)    

skupaj  941 100,0 1.041 100,0 10,6

moški  795 84,5 885 85,0 11,3

Spol  

ženske  146 15,5 156 15,0 6,8

skupaj  941 100,0 1.041 100,0 10,6
14 do 17 let  50 5,3 54 5,2 8,0

18 do 20 let  58 6,2 64 6,1 10,3

21 do 30 let  286 30,4 289 27,8 1,0

31 do 40 let  231 24,5 270 25,9 16,9

41 do 50 let  189 20,1 205 19,7 8,5

51 let in več  127 13,5 158 15,2 24,4

Starost  

neznano  - … 1 0,1 …

skupaj  941 100,0 1.041 100,0 10,6
Bolgarija 38 4,0 64 6,1 68,4

Bosna in 
Hercegovina  33 3,5 40 3,8 21,2

Hrvaška  46 4,9 61 5,9 32,6

Slovenija  579 61,5 591 56,8 2,1

Srbija  115 12,2 90 8,6 -21,7

Državljanstvo 

druge države  130 13,8 195 18,7 50,0

Pravne osebe  skupaj 8 100,0 11 100,0 …
 
 

Vrste kriminalitete 
 

Vrsta kriminalitete 2004 2005 2006 2007 2008 

Celotna 2.439 2.223 2.258 1.938 2.061
  Splošna 2.331 2.111 2.085 1.856 1.944
  Gospodarska 108 112 173 82 117
Organizirana 22 14 30 11 22
Mladoletniška 120 73 112 111 62
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Kazniva dejanja zoper življenje in telo 
 

Število k. d.  Št. preiskanih k. d.  Delež preiskanih  
k. d. (v %) 

Vrsta kaznivega dejanja 
2007 2008 porast/upad 

(v %) 2007 2008 2007 2008 

Uboj - skupaj  1 1 0,0 - 1 0,0 100,0
  dokončan  1 1 0,0 - 1 0,0 100,0
Umor - skupaj  1 - … 1 - 100,0 …
  dokončan  1 - … 1 - 100,0 …
Posebno huda telesna 
poškodba  - 2 … - 2 … 100,0

Huda telesna poškodba  3 1 … 3 1 100,0 100,0
Lahka telesna poškodba  82 62 -24,4 81 59 98,8 95,2
Druga k. d. zoper življenje  
in telo 16 13 … 16 13 100,0 100,0

Skupaj  103 79 -23,3 101 76 98,1 96,2
 
 

Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 
 

Število k. d.  Št. preiskanih  
k. d.  

Delež preiskanih  
k. d. (v %) 

Vrsta kaznivega dejanja 
2007 2008 porast/ 

upad (v %) 2007 2008 2007 2008 

Posilstvo - skupaj  - 3 … - 3 … 100,0
  dokončano  - 2 … - 2 … 100,0
  poskus  - 1 … - 1 … 100,0
Spolno nasilje  1 - ... 1 - 100,0 …
Sp. napad na os. ml. od 15 let  4 5 … 4 5 100,0 100,0
Prikazovanje, izdelava, posest in 
posredovanje pornografskega 
gradiva 

1 - … 1 - 100,0 …

Skupaj  6 8 … 6 8 100,0 100,0
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Kazniva dejanja zoper premoženje 
 

Število k. d.  Št. preiskanih  
k. d.  

Delež preiskanih 
k. d. (v %) 

Vrsta kaznivega dejanja 
2007 2008 porast/upad  

(v %) 2007 2008 2007 2008 

Poškodovanje tuje stvari  156 131 -16,0 74 60 47,4 45,8
Tatvina - skupaj  718 680 -5,3 211 189 29,4 27,8
  vlom  101 98 -3,0 31 28 30,7 28,6
  drzna tatvina  7 6 … 3 3 42,9 50,0
  tatvina motornega vozila  5 1 … 1 1 20,0 100,0
  druge tatvine  605 575 -5,0 176 157 29,1 27,3
Rop  4 6 … 1 4 25,0 66,7
Roparska tatvina  1 4 … 1 4 100,0 100,0
Zatajitev  37 59 59,5 12 28 32,4 47,5
Klasična goljufija  66 91 37,9 59 85 89,4 93,4
Druga k. d. zoper premoženje 40 44 10,0 35 42 87,5 95,5

Skupaj  1.022 1.015 -0,7 393 412 38,5 40,6
 

 
Kazniva dejanja mladoletnikov 

 
Vrsta kaznivega dejanja 2007 2008 

Lahka telesna poškodba  6 2 
Posilstvo  - 1 
Spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let  1 - 
Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami... 1 1 
Omogočanje uživanja prepovedanih drog...  1 1 
Tatvina  44 18 
Velika tatvina  10 7 
Rop  - 1 
Goljufija  1 - 
Druga k. d. mladoletnikov  47 31 

Skupaj 111 62 
 

 
Kazniva dejanja organizirane kriminalitete 

 
Vrsta kaznivega dejanja 2007 2008 

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države  7 18 
Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksplozivov  1 - 
Velika tatvina  1 - 
Izsiljevanje  - 3 
Druga kazniva dejanja organizirane kriminalitete  2 1 

Skupaj 11 22 
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Kazniva dejanja gospodarske kriminalitete 
 

Število k. d. Škoda (v 1.000 evrov) 
Vrsta kaznivega dejanja 

2007 2008 porast/upad 
(v %) 2007 2008 porast/upad 

(v %) 

Goljufija  7 35 … 5,0 26,9 442,9
Poslovna goljufija  34 41 20,6 265,8 365,6 37,6
Ponareditev ali uničenje poslovnih listin  15 8 … - - …
Zloraba položaja ali zaupanja pri 
gospodarski dejavnosti  - 2 … - - …
Poneverba in neupravičena uporaba 
tujega premoženja  3 1 … 5,7 7,9 37,4
Izdaja nekritega čeka in zloraba bančne 
ali kreditne kartice 4 - … 10,8 - …
Davčna zatajitev  - 5 … - - …
Druga k. d. gospodarske kriminalitete  19 25 … 61,5 86,3 40,2

Skupaj  82 117 42,7 348,8 486,7 39,5
 
 

Druge oblike kriminalitete 
 

Število k. d. Število ovadenih osumlj. 
Vrsta kaznivega dejanja 

2007 2008 porast/upad
(v %) 2007 2008 porast/upad

 (v %) 

Neupravičena proizvodnja in promet s 
prepovedanimi drogami, nedovoljenimi 
snovmi v športu in predhodnimi sestavinami 
za izdelavo prepovedanih drog 

21 25 … 19 26 …

Omogočanje uživanja prepovedanih drog 
ali nedovoljenih snovi v športu  6 2 … 7 2 …

Zloraba 
prepovedanih 
drog  

Skupaj  27 27 0,0 26 28 7,7
Nedovoljena 
proizvodnja in 
promet orožja 
ali eksploziva 

                                                                       

6 6 0,0 8 6 …

Prepovedano 
prehajanje 
meje ali 
ozemlja države  

                                                                       

13 26 … 32 67 109,4

Ponarejanje 
denarja  

                                                                       53 60 13,2 7 13 …

Dajanje podkupnine  - 1 … - 1 …Korupcijska 
kazniva 
dejanja  Skupaj  - 1 … - 1 …

Tihotapstvo                                                                         1 - … 1 - …

Izsiljevanje  2 10 … 2 17 …
Ogrožanje varnosti  143 150 4,9 142 149 4,9
Povzročitev splošne nevarnosti  4 13 … 1 12 …
Protipraven odvzem prostosti  1 1 0,0 3 1 …

Druge oblike 
ogrožanja 
varnosti  

Skupaj  150 174 16,0 148 179 20,9
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Zasežene prepovedane droge 
 

Vrsta zasežene prepovedane droge 2007 2008 Porast/upad (v %) 

grami  0,9 1.379,7 … Amfetamin  
tablete 2,0 - … 

Benzodiazepini  tablete 132,5 340,0 156,6 
Ekstazi  tablete 19,0 6,0 … 

grami 134,7 18,1 -86,6 Heroin  
mililitri 0,2 - … 

Kokain  grami 252,4 - … 
Konoplja - rastlina  kosi 81,0 15,0 -81,5 
Konoplja - rastlina (marihuana) grami 44.793,0 1.411,4 … 
Konoplja - smola (hašiš)  grami 13,8 10,2 -26,3 
Metadon  mililitri - 215,0 … 

 
 

Preiskovalna dejanja in drugi ukrepi pri preiskovanju kaznivih dejanj 
 

  2007 2008 Porast/upad (v %) 

Ogled kraja kaznivega dejanja 279 490 75,6 
Hišna preiskava  36 56 55,6 
Osebna preiskava  1 3 … 
Zaseg predmetov  668 775 16,0 
Policijsko zaslišanje  13 26 … 

 
 
 
VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 

PREMOŽENJA 
 

Kršitve predpisov o javnem redu 
   

 2004 2005 2006 2007 2008 

Kršitve zakona o prekrških zoper JRM 1.267 1.079 1.095 1.168 1.260
Kršitve drugih predpisov* 1.170 1.380 1.860 1.195 1.719
Skupaj 2.437 2.459 2.955 2.363 2.979

*Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 

 
Kršitve predpisov o javnem redu po enotah 

   
Kršitve zakona o prekrških 

zoper javni red in mir Kršitve drugih predpisov* Skupaj 

Enota 
2007 2008 

porast/ 
upad 
(v %) 

2007 2008 
porast/ 
upad 
(v %) 

2007 2008 
porast/ 
upad 
(v %) 

EVSP** PU Krško - 8 … - 2 … - 10 …
PMP Dobova  5 2 … 206 293 42,2 211 295 39,8
PMP Obrežje 13 13 0,0 477 907 90,1 490 920 87,8
PP Brežice  372 360 -3,2 265 277 4,5 637 637 0,0
PP Krško  479 601 25,5 116 147 26,7 595 748 25,7
PP Sevnica 261 252 -3,4 100 76 -24,0 361 328 -9,1
PPP Krško  38 24 -36,8 31 17 … 69 41 -40,6
SKUPAJ  1.168 1.260 7,9 1.195 1.719 43,8 2.363 2.979 26,1
*Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene.  ** Enota vodnikov službenih psov 
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Kršitve predpisov o javnem redu 
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Struktura kršiteljev predpisov o javnem redu 

  
 2007 2008 Porast/upad v % 
Spol    
  moški 1.400 1.796 28,3 
  ženske 309 513 66,0 
  Neznano 425 346 -18,6 
Starost    
  14 do17let 63 60 -4,8 
  18 do 24 let 402 470 16,9 
  25 do 34 let 475 607 27,8 
  35 do 44 let 374 519 38,8 
  45 do 54 let 221 407 84,2 
  55 do 64 let 107 179 67,3 
  64 let in več 67 67 0,0 
  neznano 425 346 -18,6 
Državljanstvo    
  slovensko 977 1.065 9,0 
  tuje 732 1.242 69,7 
  neznano 425 348 -18,1 
Pravne osebe 14 9 … 

 
Kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru 

   
Kršitve 2007 2008 Porast/upad (v %) 

Izzivanje ali spodbujanje k pretepu 170 170 0,0
Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje 220 245 11,4
Nedostojno vedenje do uradne osebe 141 151 7,1
Nasilje v družini 199 195 -2,0
Motenje nočnega miru s hrupom 26 33 26,9
Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati 37 28 -24,3
Neupoštevanje odredbe uradne osebe 107 125 16,8
Prenočevanje na javnih krajih 11 18 …
Druge kršitve 257 295 14,8
Skupaj 1.168 1.260 7,9

 
Kraj kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru 

  
Kraj 2007 2008 Porast/upad (v %) 

Cesta, ulica, trg 332 402 21,1 
Stanovanje 348 411 18,1 
Gostinski objekt 196 182 -7,1 
Javni shod, prireditev 8 20 … 
Drugi kraji 284 245 -13,7 
Skupaj 1.168 1.260 7,9 
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Kršitve drugih predpisov o javnem redu 
 

Predpisi 2007 2008 Porast/upad (v %)
Zakon o tujcih 681 1.244 82,7
Zakon o nadzoru državne meje 122 103 -15,6
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 83 76 -8,4
Zakon o osebni izkaznici 3 14 …
Zakon o prijavi prebivališča 74 45 -39,2
Zakon o zaščiti živali 44 44 0,0
Zakon o orožju 36 69 91,7
Zakon o javnih zbiranjih 29 40 37,9
Zakon o omejevanju porabe alkohola 63 50 -20,6
Zakon o zasebnem varovanju 3 1 …
Zakon o osebnem imenu 2 5 …
Drugi predpisi 55 28 -49,1
Skupaj 1.195 1.719 43,8

 
Zaseženo in najdeno orožje 

 
Zaseženo orožje 

Vrsta orožja 
2007 2008 porast/upad (v %) 

Plinsko orožje kosi 4 5 … 
Hladno orožje kosi 21 54 157,1 
Lovsko orožje kosi 9 - … 
Zračno orožje kosi 1 - … 
Pištola kosi 10 75 … 
Puška kosi 13 122 … 
Drugo orožje kosi 1 - … 
Del orožja kosi 6 1 … 
Bomba kosi 5 2 … 
Ostro strelivo kosi 992 908 -8,5 
Lovsko strelivo kosi 1.019 15 -98,5 
Plinsko strelivo kosi 10 4 … 
Manevrski naboji kosi - 56 … 
Eksploziv grami 1.565 - … 
Vžigalnik kosi 2 49 … 
Vžigalna vrvica metri 4 - … 
Minsko-eksplozivno sredstvo kosi 3 96 … 
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Kršitve javnega reda in postopki policije po zakonu o prekrških 
  

Postopki 

Kršitve 
zakonov o 

javnem redu 
in miru 

Kršitve 
zakona o 

tujcih 

Kršitve 
zakona o 
nadzoru 

državne meje

Kršitve 
drugih 

predpisov o 
javnem redu 

Skupaj 

2007 214 93 35 125 467
2008 159 90 29 98 376

Opozorilo  

porast/upad (v %) -25,7 -3,2 -17,1 -21,6 -19,5
2007 400 466 66 98 1.030
2008 463 1.005 53 88 1.609

Plačilni nalog  

porast/upad (v %) 15,8 115,7 -19,7 -10,2 56,2
2007 410 75 9 10 504
2008 524 135 14 6 679

Posebni plačilni 
nalog*  

porast/upad (v %) 27,8 80,0 … … 34,7
2007 95 36 4 124 259
2008 77 - - 168 245

Odločba v hitrem 
postopku  

porast/upad (v %) -18,9 … … 35,5 -5,4
2007 49 11 8 35 103
2008 37 14 7 12 70

Obdolžilni 
predlog  

porast/upad (v %) -24,5 … … … -32,0
2007 - - - 64 64
2008 - - - 104 104

Predlog 
drugemu 
prekrškovnemu 
organu porast/upad (v %) … … … 62,5 62,5

    *Posebni plačilni nalog je bil uveden z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-1D), ki je začel veljati 10. 11. 2006. 

 
 

Kršitve zakonodaje ter vložena pravna sredstva v hitrem postopku in predlogi za uklonilni 
zapor po zakonu o prekrških 

 

Postopki 

Kršitve 
zakonov o 

javnem redu 
in miru 

Kršitve 
zakona o 

tujcih 

Kršitve 
zakona o 
nadzoru 

državne meje 

Kršitve 
drugih 

predpisov o 
javnem redu 

Skupaj 

2007 55 - 4 22 81
2008 68 8 3 21 100

Zahteva za sodno 
varstvo zaradi izdanega 
plačilnega naloga 

porast/upad (v %) 23,6 … … … 23,5
2007 55 - - 23 78
2008 48 - - 19 67

Zahteva za sodno 
varstvo zaradi odločbe 
v hitrem postopku  

porast/upad (v %) -12,7 … … … -14,1
2007 109 - - 1 110
2008 95 - - 7 102

Ugovor zaradi izdanega 
posebnega plačilnega 
naloga*  

porast/upad (v %) -12,8 … … … -7,3
2007 14 - - 43 57
2008 14 - - 66 80

Predlog za uklonilni 
zapor  

porast/upad (v %) 0,0 … … 53,5 40,4
 

 



 30

Ukrepi policistov zaradi prekrškov 
 

Vrsta ukrepa 2007 2008 Porast/upad (v %) 

do 48 ur  82 11 -86,6
do 24 ur  1 - …
do streznitve  131 121 -7,6
pridrž. zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola - 502 …

pridržanje s privedbo  12 9 …

Pridržane osebe  

privedba  14 18 …

hišne  6 8 …Opravljene 
preiskave  osebne - 1 …

na sodišče  343 271 -21,0Privedbe z odredbo  
upravnemu organu - 1 …

neuspešne hišne preiskave  7 7 0,0
intervencije  1.493 1.644 10,0

Drugo  

prepoved približevanja dol. kraju oz. 
osebi  21 24 …

 
 

Nesreče in drugi dogodki 
 

Dogodek 2007 2008 Porast/upad (v %) 

Onesnaženje in ogrožanje okolja  2 - … 
Nesreča na vodah - 1 … 
Utopitve  1 - … 
Nesreča v zračnem prometu - 1 … 
Nesreče in izredni dogodki v železniškem 
prometu 3 - … 
Samomori  16 14 … 
Poskusi samomora  16 16 0,0 
Požari  19 23 … 
Delovne nesreče  24 36 50,0 
Iskanje pogrešanih oseb  4 15 … 

 
 
 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
 

Kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa 
  

Predpisi 2007 2008 Porast/upad (v %) 
Zakon o varnosti cestnega prometa 21.978 21.613 -1,7 
Zakon o delov. času in obveznih počitkih …* 991 972 -1,9 
Zakon o prevozih v cestnem prometu 4 15 … 
Zakon o prevozu nevarnega blaga 16 36 125,0 
Zakon o javnih cestah - 46 … 
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu - 2 … 
Skupaj 22.989 22.684 -1.3 

*Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o z zapisovalni opremi v cestnih 
prevozih. 
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Kršitve prometne zakonodaje in postopki policije po zakonu o prekrških 
 

Postopek 2007 2008 Porast/upad (v %)
Opozorilo 4.565 2.962 -35,1
Plačilni nalog 15.832 17.270 9,1
Posebni plačilni nalog* 475 611 28,6
Odločba v hitrem postopku 45 128 184,4
Obdolžilni predlog 2.070 1.708 -17,5
Predlog drugemu prekrškovnemu organu 2 5 …
* Posebni plačilni nalog je bil uveden z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-1D), ki je začel veljati 
10. 11. 2006.  

 
Kršitve zakonodaje in vložena pravna sredstva v hitrem postopku in podani predlogi za 

uklonilni zapor po zakonu o prekrških 
 

Pravno sredstvo in predlog za uklonilni zapor 2007 2008 Porast/upad (v %)
Zahteva za sodno varstvo zaradi izdanega plačilnega naloga 549 538 -2,0
Zahteva za sodno varstvo zaradi odločbe v hitrem postopku 18 52 188,9
Ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga* 55 61 10,9
Predlog za uklonilni zapor 51 10 -80,4

   * Ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga je bil uveden z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-1D), ki     
je začel veljati 10. 11. 2006. 

 
Najpogostejši ukrepi policistov pri nadzoru cestnega prometa 

  
Vrsta ukrepa 2007 2008 Porast/upad (v %) 

 Odrejen alkotest 19.001 21.124 11,2
pozitiven 1.546 1.471 -4,9
negativen 17.325 19.568 12,9
odklonjen 128 81 -36,7

 Odrejen strokovni pregled zaradi alkohola 115 81 -29,6
pozitiven 30 34 13,3
negativen 9 7 …
odklonjen 73 37 -49,3

 Odrejen strokovni pregled zaradi prepovedanih drog 68 71 4,4
pozitiven 20 24 …
negativen 11 10 …
odklonjen 34 36 5,9

 Pridržanje  43 514 …
      po ZVCP-1E - 502 …
      po ZP-1 43 12 -72,1
 Začasni odvzem vozniškega dovoljenja 1.143 1.089 -4,7
 Zaseg motornega vozila - 36 …
     po ZVCP-1E - 26 …
     po ZP-1 - 10 …
 Privedba na oddelke za prekrške na okrajnih sodiščih 6 1 …

 
Prometne nesreče in posledice 

 
Prometne nesreče Posledice 

Leto vse nesreče 
nesreče s 
smrtnim 
izidom 

nesreče s 
telesnimi 
poškod. 

nesreče z 
mater. škodo mrtvi hudo telesno 

poškod. 

lahko 
telesno 
poškod. 

2004 1.183 8 340 835 9 49 454
2005 719 6 218 495 7 38 252
2006 774 7 235 532 7 40 274
2007 758 6 260 492 6 40 289
2008 565 6 203 356 7 29 249
Porast/upad 
2008/2007  
(v %) 

-25,5 0,0 -21,9 -27,6 … -27,5 -13,8
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Mrtvi v prometnih nesrečah 
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Prometne nesreče in posledice na območju policijskih enot 

  
Prometne nesreče Posledice 

Območje Leto vse 
nesreče 

nesreče s 
smrtnim 
izidom 

nesreče s 
telesnimi 
poškod. 

nesreče z 
mater. 
škodo 

mrtvi 
hudo 

telesno 
poškod. 

lahko 
telesno 
poškod. 

2007 314 4 92 218 4 16 97
2008 210 1 60 149 1 7 71PP Brežice porast/upad 
(v %) -33,1 … -34,8 -31,7 … … -26,8

2007 303 1 106 196 1 14 133
2008 233 2 92 139 3 16 122PP Krško porast/upad 
(v %) -23,1 … -13,2 -29,1 … … -15,8

2007 141 1 62 78 1 10 59
2008 122 3 51 68 3 6 66PP Sevnica porast/upad 
(v %) -13,5 … -17,7 -12,8 … … 11,9

2007 758 6 260 492 6 40 289
2008 565 6 203 356 7 29 249Skupaj porast/upad 
(v %) -25,5 0,0 -21,9 -27,6 … -27,5 -13,8

 
 

Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč in povprečna stopnja alkoholiziranosti 
 

Vsi povzročitelji Alkoholizirani 
povzročitelji Delež (v %) Povprečna stopnja 

alkohola (g/kg) Nesreče 
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Smrtne 6 7 3 3 … … 1,19 1,46
S telesno poškodbo 248 196 46 31 18,5 15,8 1,53 1,73
Z materialno škodo 502 352 57 52 11,4 14,8 1,74 1,49
Skupaj 756 555 106 86 14,0 15,5 1,64 1,58

 
 

Posledice prometnih nesreč glede na vrsto ceste 
 

Mrtvi Hudo telesno poškodovani Lahko telesno 
poškodovani 

Vrsta ceste 
2007 2008 

porast/
upad 
(v %) 

2007 2008 
porast/ 
upad 
 (v %) 

2007 2008 
porast/ 
upad  
(v %) 

Hitra cesta  - - … 1 3 … 17 22 …
Glavna cesta  - 2 … 3 5 … 39 35 -10,3
Regionalna cesta  3 1 … 15 5 … 83 58 -30,1
Lokalna cesta  2 1 … 4 4 … 24 15 …
Naselje z uličnim sistemom  1 - … 8 8 … 60 63 5,0
Naselje brez uličnega sistema - 3 … 9 4 … 66 56 -15,2
Skupaj  6 7 … 40 29 -27,5 289 249 -13,8

 



 33

Posledice prometnih nesreč glede na vzrok 
 

Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani 

Lahko telesno 
poškodovani 

Vzroki 
2007 2008 

porast/ 
upad 
(v %) 

2007 2008 
porast/
upad 
(v %) 

2007 2008 
porast/
upad 
(v %) 

Neprilagojena hitrost  1 7 … 20 12 … 102 67 -34,3
Nepravilna stran/smer  1 - … 7 4 … 47 57 21,3
Neupoštevanje prednosti  3 - … 6 4 … 63 50 -20,6
Nepravilno prehitevanje  - - … 1 1 … 9 11 …
Nepravilni premiki z vozilom  - - … 1 - … 9 8 …
Neustrezna varnostna razdalja - - … 1 3 … 31 42 35,5
Nepravilno ravnanje pešcev  1 - … 2 3 … 3 4 …

 
 

Posledice prometnih nesreč glede na vrsto udeležencev 
 

Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani 

Lahko telesno 
poškodovani 

Udeleženci 
2007 2008 

porast/
upad 
(v %) 

2007 2008 
porast/
upad 
(v %) 

2007 2008 
porast/
upad  
(v %) 

Vozniki osebnih 
avtomobilov 2 2 0,0 14 7 … 159 139 -12,6

Potniki - 2 … 6 9 … 69 64 -7,2
Pešci 2 3 … 3 3 … 12 6 …
Vozniki motornih koles 2 - … 9 8 … 15 9 …
Kolesarji - - … 5 1 … 14 13 …
Drugi udeleženci - - … 3 1 … 20 18 …
Skupaj 6 7 … 40 29 -27,5 289 249 -13,8

 
 

Prometne nesreče s pobegi 
 

 2007 2008 Porast/upad (v %) 
Vse prometne nesreče 64 46 -28,1 
Prometne nesreče z mrtvimi in telesno 
poškodovanimi 11 5 … 

Neraziskane nesreče z mrtvimi in telesno 
poškodovanimi 4 1 … 

 
 
 
 

NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 
 

Potniki po kategorijah mejnih prehodov 
 

Vrsta meje 2007 2008 Porast/upad (v %) 
Skupaj 12.408.133 12.476.708 0,6 
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Promet potnikov čez državno mejo 

1.703.400

3.277.233

9.130.900
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10.000.000

Drž. tretjih držav Drž. Rep. Slovenije Drž. EU

2007 2008
 

     * v letu 2007 so bili državljani EU šteti med tuje potnike (v tabeli »D3D«). 
 

Državljanstvo tujcev, zavrnjenih na mejnih prehodih 
 

Državljanstvo 2007 2008 Porast/upad (v %) 
Hrvaške 1.489 1.614 8,4 
Bosne in Hercegovine 538 451 - 16,2 
Srbije 576 408 - 29,2 
Makedonije 285 311 9,1 
Turčije 122 52 - 57,4 
Rusija 7 15 … 
Kosova - 14 … 
Črne Gore 5 12 … 
Moldavije 6 10 … 
Druga državljanstva 79 70 - 11,4 
Skupaj  3.107 2.957 - 4,8 

 
 

Zaseženo orožje in vozila ter poskusi prenosa prepovedanih drog čez državno mejo 
 

Vrsta orožja, vozila, prepovedane droge  2007 2008 
Zaseženo orožje skupaj kos 16 235 
   plinsko kos 1 2 
   hladno kos 15 42 
   pištola kos - 70 
   puška kos - 121 
Bomba kos - 2 
Zaseženo strelivo* kos 7 346 
Zasežena vozila št. 61 82 

            * Ostro, lovsko, in plinsko strelivo ter manevrski naboji. 

 
Poskusi prenosa prepovedanih drog čez državno mejo 

 
Vrsta prepovedanih drog  2007 2008 

Amfetamin g 0,2 1.371,6 
Benzodiazepini tableta 113,5 340 
Ekstazi tableta 19 6 
Heroin g 60 - 
Kokain g 252,4 - 
Marihuana g 15.177,1 26,3 
Hašiš g 0,7 10,2 

g - 37 Ostale droge (ne v medicini) 
tableta - 110 

Ostale droge (v medicini) ml 
tableta 

-
698

69 
1.102 
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Vizumi in dovoljenja izdana na mejnih prehodih 
 

 2007 2008 Porast / upad (v %) 
Vizumi - skupaj 49 55 12,2
   Vstopni 47 54 14,9
   Tranzitni 2 1 …
Dovoljenja za vnos ali tranzit orožja preko državne meje 84 63 - 25,0

 
 

Zlorabe dokumentov na mejnih prehodih 
 

 2007 2008 Porast / upad (v %)
Ponarejena in prenarejena vozniška dovoljenja 139 181 30,2
Ponarejene in prenarejene ostale listine 58 71 22,4
Ponarejeni in prenarejeni potni listi 67 46 - 31,3
Ponarejena in prenarejena bivalna in delovna dovoljenja 82 41 - 50,0
Ponarejene in prenarejene osebne izkaznice 34 34 0,0
Ponarejeni in prenarejeni žigi mejne kontrole 64 30 - 53,1
Ponarejena in prenarejena prometna dovoljenja 9 16 …
Ponarejeni in prenarejeni vizumi 12 13 …
Uporaba tuje potne listine 10 3 …
Skupaj 475 502 5,7

 
 

Izvorna država uporabljenih ponarejenih in predrugačenih dokumentov na mejnih prehodih 
 

Država 2007 2008 
Bolgarija 69 82
Srbija 70 70
Italija 40 44
Francija 11 36
Romunija 17 29
Slovenija 54 24
Švica 26 16
Makedonija 17 16
Nemčija 23 11
Združeno kraljestvo (VB) 4 11
Hrvaška 21 10
Druge 123 86
Skupaj 475 435

 
 

Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi zlorab listin na mejnih prehodih 
 

Državljanstvo 2007 2008 
Srbije 113 77 
Bolgarije 42 56 
Moldavije 3 10 
Makedonije 34 28 
Hrvaške 32 31 
Bosne in Hercegovine 28 26 
Turčije 25 16 
Romunije 14 28 
Kosova - 24 
Združenega kraljevstva 2 11 
Druga državljanstva 42 37 
Skupaj 335 344 
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Nedovoljeni prehodi čez državno mejo 
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Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenih prehodov čez državno mejo 
 

Državljanstvo 2007 2008 Porast / upad (v %) 
Turčije 21 41 95,2 
Kosova - 37 … 
Srbije 85 35 - 58,8 
Bosne in Hercegovine 29 23 - 20,7 
Albanije 1 18 … 
Makedonije 13 17 … 
Slovenije 8 13 … 
Hrvaške 11 10 … 
Češke republike - 5 … 
Črne Gore 1 3 … 
Druga državljanstva 45 19 - 57,8 
Skupaj 214 221 3,2 

 
 

Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenega prebivanja 
 

Državljanstvo 2007 2008 
Bosne in Hercegovine 84 84
Hrvaške 59 257
Srbija 51 69
Makedonije 29 49
Črne Gore 4 6
Kosova - 6
Ruske federacije 1 3
Ukrajine 1 5
Turčije 1 6
Brazilije - 2
Druga državljanstva 42 3
Skupaj 272 490
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Tujci, vrnjeni oziroma sprejeti na podlagi mednarodnih sporazumov 
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Tujci, vrnjeni na podlagi mednarodnih sporazumov, glede na državno mejo 
 

Osebe, ki so jih tuji varnostni organi 
vrnili slovenskim policistom 

Osebe, ki so jih slovenski policisti 
vrnili tujim varnostnim organom Država 

2007 2008 2007 2008 
Italija - - 3 19
Avstrija - - - 6
Hrvaška 11 21 128 120
Madžarska - - - 1
Skupaj 11 21 131 146

 
 

V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO 
 

Metode preventivnega dela po področjih 
 

Preprečevanje 
kriminalitete Zagotavljanje JRM

Zagotavljanja 
varnosti cest. 

prometa 

Zagotavljanje 
varnosti na 

področju meje Metode preventivnega dela/zapisi 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Delo v posvetovalnih telesih - 2 - 6 1 1 - -
Izobraževanje otrok in odraslih 14 8 22 28 52 79 1 -
Izvajanje preventivnih projektov in 
drugih aktivnosti 30 35 22 75 42 69 - 2

Neformalno druženje in povezovanje 16 13 12 21 10 11 5 6
Svetovanje in opozarjanje 144 199 107 77 74 123 - 8
SKUPAJ 204 257 163 208 179 283 6 16
Porast/ upad ( v %) 26,0 27,6 58,1 …
 

 
Preventivne dejavnosti 
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OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 
 

Interventni klici na številko 113 v letih 1997 do 2008 
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Interventni klici na številko 113 
 

Vsi klici Interventni klici Enota 2007 2008 2007 2008 
PU Krško 19.011 19.258 5.344 5.639 
Delež klicev v % 100,0 100,0 27,7 29,3 

 
 

Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj po policijskih postajah 
 

Vsi klici interventni klici (mm:ss) Nujni interventni klici (mm:ss) Enota 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
PP Brežice 16:46 17:54 15:21 10:22 11:26 10:36
PP Krško 18:13 19:11 17:46 11:33 10:40 10:37
PP Sevnica 19:26 19:52 18:45 11:25 9:46 17:26
PPP Krško 15:42 16:52 16:22 11:32 10:49 13:31
PU Krško 17:39 18:52 18:57 11:11 10:48 12:54

 
 
 

FORENZIČNA IN KRIMINALISTIČNOTEHNIČNA DEJAVNOST 
 

Preiskave in strokovna mnenja 
 

Preiskave in poročila Laboratorij 
2007 2008 

Porast/ upad
(v %) 

Fizikalni 4 4 0,0
Kemijski 48 76 36,5
Biološki - - …
Za pisave in dokumente 148 77 -52,0
Daktiloskopski 6 8 ...
Skupaj 206 165 -19.9
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Najpogostejše preiskave sledi 
 

Preiskave 
Vrste sledi 

2007 2008 
Porast/ upad 

(v %) 
Obuvala 255 195 -23,5
Papilarne črte 120 78 -35,0
Prepovedane droge 130 117 -10,0
Požari, eksplozije 180 183 1,6
Onesnaženje vode 23 15 …
Barve, laki 50 30 -40,0
Sumljivi dokumenti 495 368 -25,6
Rokopis 32 26 -18,7
Denar - - …
Strelno orožje 78 215 275,6
Orodje 70 101 44,2
Žarnice, kolesa 15 9 …
Zemlja, steklo 7 4 …
Ključavnice 17 25 …
Biološke sledi 295 368 24.7
Skupaj 1.767 1.734 - 1.8

 
 

Kriminalističnotehnična opravila 
 

Število Kriminalistično-tehnična opravila 
2007 2008 

Porast/ upad 
(v %) 

Ogledi krajev kaznivih dejanj, dogodki, 279 490 75,6
Izdelava poročil 206 165 -19,9
Identificiranje osumljencev 31 32 3,2
Testiranje prepovedanih drog 130 117 -10,0
Izdelava fotografij - - ...
Fotografiranje in daktiloskopiranje osumljencev 419 502 19,8

 
 
 

NADZORNA DEJAVNOST 
 

Nadzori nad delom delavcev 
 

PU Nadzori nad delom delavcev 
notranje organizacijskih enot PU 

Nadzori nad delom 
delavcev PU in PP 

Krško - 15 
Skupaj - 15 

 
 

Splošni, strokovni in ponovni nadzori nad delom policijskih enot 
 

Nadzori delavcev GPU 
nad delom PU 

Nadzori delavcev PU 
nad delom notranje 
organizacijskih enot 

Nadzori delavcev PU 
nad delom PP 

PU 

splošni strokovni ponovni strokovni ponovni splošni strokovni ponovni 

Krško - - - - - 1 6 - 
Skupaj - - - - - 1 6 - 
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Strokovni in ponovni nadzori nad delom policijskih enot po delovnih področjih 
 

 
 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA POLICIJSKIH POOBLASTIL IN OGROŽANJA POLICISTOV 
 

Osebe, katerih identiteto je ugotavljala policija 
 

Zakonska podlaga 2007 2008 Porast/upad (v %) 

Zakon o policiji  2.248 2.126 -5,4 
Zakon o nadzoru državne meje  238 222 -6,7 

  
 

Osebe, pridržane po zakonu o policiji, zakonu o prekrških in zakonu o kazenskem postopku 
 

Čas pridržanja 2007 2008 Porast/upad (v %) 
do 24 ur (43/1ZPol)  1 - … 
do 48 ur (43/2 ZPol)  82 111 35,4 
do 12 ur (109/2 ZP-1)  131 121 -7,6 
do 12 ur (110/2 ZP-1)  12 9 … 
od 6 –12 ur (ZVCP-1E) - 502 … 
do 6 ur (157/2 čl. ZKP)  114 102 -10,5 
do 48 ur (157/2 čl. ZKP) 95 130 36,8 
Skupaj  435 975 124,1 

  
 

Nadzori nad delom 
notranje 

organizacijskih enot 
PU 

Nadzori nad delom 
PP Delovno področje 

strokov. ponovni strokov. ponovni 

Skupaj 

Odkrivanje in preiskovanje kriminalitete - - 3 - 3
Vzdrževanje javnega reda, zagotavljanje 
splošne varnosti ljudi in premoženja - - - - -

Zagotavljanje varnosti cestnega prometa - - 1 - 1
Zagotavljanje varnosti državne meje - - - - -
Nadzor nad izvajanjem predpisov o tujcih in 
nedovoljenimi migracijami - - - - -

Preventivna dejavnost - - - - -
Operativno obveščanje in poročanje - - - - -
Kriminalistična tehnika - - - - -
Pooblastila - - - - -
Pisarniško poslovanje in varstvo podatkov - - - - -
Informacijsko telekomunikacijski  
sistem policije - - 1 - 1

Analitična dejavnost - - - - -
Organizacijske zadeve - - - - -
Kadrovske zadeve - - - - -
Izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje - - - - -

Finančno materialno poslovanje - - 1 - 1
Informiranje in obveščanje javnosti - - - - -
Pritožbe, notranje preiskave in pomoč 
policistom - - - - -

Priprave na izredna stanja in vojno - - - - -
Nadzori in strokovna pomoč - - - - -
Skupaj - - 6 - 6
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Uporaba prisilnih sredstev 
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Uporaba prisilnih sredstev in opozorilnega strela 
 

Vrsta prisilnega sredstva 2007 2008 Porast/upad (v %) 

Sredstva za vklepanje in 
vezanje 273 353 29,3 

Plinski razpršilec 2 13 … 
Fizična sila 177 234 32,2 
Palica 5 - … 
Službeni pes - 2 … 
Strelno orožje 2 - … 
Opozorilni strel 2 - … 

Skupaj 461 602 30,6 
 
 

Uporaba posameznih vrst prisilnih sredstev in opozorilnega strela po enotah 
 

  SV PR FS PAL SP SO OS Skupaj
2007 - - - - - - - -EVSP PU KK 
2008 4 - 4 - 2 - - 10
2007 5 - 5 - - - - 10PMP Dobova 
2008 5 - 2 - - - - 7
2007 71 - 2 - - - - 73PMP Obrežje 
2008 60 - 3 - - - - 63
2007 81 2 45 1 - 2 1 132PP Brežice 
2008 89 3 45 - - - - 137
2007 88 - 82 2 - - 1 173PP Krško 
2008 138 9 110 - - - - 257
2007 21 - 34 2 - - - 57PP Sevnica 
2008 36 - 42 - - - - 78
2007 7 - 9 - - - - 16PPP Krško 
2008 18 1 26 - - - - 45
2007 - - - - - - - -PU Krško 
2008 - - 2 - - - - 2
2007 - - - - - - - -SKP Krško 
2008 3 - - - - - - 3
2007 273 2 177 5 - 2 2 461Skupaj 
2008 353 13 234 - 2 - - 602

 
Legenda: FS - fizična sila, SV - sredstva za vklepanje, PAL - palica, PS - plinska sredstva, PR - plinski razpršilec, SP - službeni pes,  
KON -  konjenica, PUV - prisilno ustavljanje vozil, SO - strelno orožje, OS - opozorilni strel, EVSP – enota vodnikov službenih psov.   
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Posledice uporabe prisilnih sredstev pri policistih in kršiteljih 
 

Policisti Kršitelji  
2007 2008 Porast (v %) 2007 2008 Porast (v %) 

Vidni zunanji znaki*  - - … 46 90 95,7 
Lahka telesna poškodba 15 11 … 4 2 … 
Smrt - - … 1 - … 
Skupaj 15 11 … 51 92 80,4 
*Policija od 1. 10. 2003, zaradi ugotavljanja morebitnega grdega ravnanja in spremljanja posledic, ki nastanejo zaradi uporabe posameznega 

prisilnega sredstva, evidentira vsako prasko, odrgnino ali drugo manjšo površinsko poškodbo, ki je nastala zaradi uporabe prisilnega sredstva. 

 
 

Kazniva dejanja napadov na policiste 
 

 2007 2008 Porast/upad (v %) 
Kazniva dejanja  
(čl. 302, 303, 304 in 305 KZ) 9 8 … 

Napadeni policisti 19 12 … 
 

 
REŠEVANJE PRITOŽB 

 
Pritožbe zoper policiste 

 

  2007 2008 Porast / upad  
(v %) 

Sprejete pritožbe  25 39 56,0 
  nerešene pritožbe  3 4 … 
  rešene pritožbe  22 35 59,1 
Pritožbe, obravnavane pri vodji organizacijske enote 15 23 … 
  uspešno zaključen postopek  12 16 … 
  neuspešno zaključen postopek  3 7 … 
  delež neuspešno zaključenih (v %)  20,0 30,4 52,2 
  ravnanje, skladno s predpisi  13 18 … 
  ravnanje, neskladno s predpisi  2 3 … 
  delež ravnanj, neskladnih s predpisi (v %)  13,3 14,3 … 
  ni ocene  - 2 … 
Zavržene pritožbe  - 2 … 
Predčasno zaključen postopek  4 9 … 
Pritožbe, obravnavane na seji senata  6 8 … 
  neuspešno zaključen postopek pri vodji org. enote  3 7 … 
  sum storitve kaznivega dejanja  3 1 … 
  utemeljene  1 1 … 
  neutemeljene  5 6 … 
  delež utemeljenih (v %)  16,7 14,3 … 
  ni ocene  - 1 … 
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Pritožbe zoper policiste po delovnih področjih 
 

Kriminaliteta  Javni red in mir Cestni promet  Državna meja in tujci
  

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Sprejete pritožbe  3 3 17 8 10 18 8 4
  rešene pritožbe  3 3 17 8 10 18 8 4
Pritožbe, obravnavane pri vodji 
organizacijske enote - 3 10 6 9 18 7 4
  ravnanje, skladno s predpisi  - 2 8 6 9 16 5 4
  ravnanje, neskladno s predpisi  - 1 2 - - 2 2 -
  delež ravnanj, neskladnih s    

predpisi (v %)  … 33,3 20,0 0,0 0,0 11,1 28,6 0,0

Predčasno zaključen postopek  3 - 1 - 1 - 1 -
Pritožbe, obravnavane na seji 
senata  - - 7 2 3 9 - 2
  utemeljene  - - - - 1 4 - -
  neutemeljene  - - 7 2 2 5 - 2
  delež utemeljenih (v %)  … … … … 33,3 44,4 … …

 
  

Pritožbeni razlogi 
 

Uporaba 
pooblastil  

Uporaba prisilnih 
sredstev Drugi razlogi  Skupaj  

  
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Pritožbe, obravnavane pri vodji 
organizacijske enote 16 22 - 5 27 39 43 66
  ravnanje, skladno s predpisi 14 19 - 5 21 35 35 59
  ravnanje, neskladno s    
  predpisi 2 3 - - 6 4 8 7
  delež ravnanj, neskladnih s  
  predpisi (v %) 12,5 13,6 … … 22,2 10,3 18,6 10,6
Pritožbe, obravnavane na seji 
senata 9 7 4 2 15 15 28 24
  utemeljene 2 1 - - 2 3 4 4
  neutemeljene 7 6 4 2 13 12 24 20
  delež utemeljenih (v %) 22,2 14,3 … … 13,3 20,0 14,3 16,7
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NOTRANJE PREISKAVE 
 

Prijave kaznivih dejanj, odstopljenih Specializiranemu oddelku VDT 
 

Člen KZ 
Število K. D.  odstopljenih v 
obravnavo pecializiranemu 

oddelku VDT 

Število osumljenih 
uradnih oseb 

134. 1 1 
224. 1 1 
261. 1 1 
270. 3 5 
Skupaj: 6 8 

 
 

Prijave kaznivih dejanj, odstopljenih Specializiranemu oddelku VDT 
 

Člen KZ 
Število obvestil po 147/3 ZKP, 

odstopljenih v obravnavo 
Specializiranemu oddelku 

Število osumljenih 
uradnih oseb 

Prvo polletje 2008 3 3 
Drugo polletje 2008 4 4 
Skupaj: 7 7 

 
 
 

KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE ZADEVE 
 

Sistemizirana in zasedena delovna mesta po enotah PU Krško 
  

Sistemizirana delovna mesta Zasedena delovna mesta 

 uniform. 
policisti 

neuniform. 
policisti 

delavci 
brez 

statusa 
policista 

skupaj uniform. 
policisti 

neuniform. 
policisti 

delavci 
brez 

statusa 
policista 

skupaj 

Vodstvo uprave 1 - 1 2 1 - 1 2
Služba direktorja - 6 3 9 - 5 4 9
SUP 23 - 1 24 12 - 1 13
SKP - 21 2 23 - 18 2 20
OKC 4 16 - 20 4 14 - 18
SOP - 6 19 25 - 5 18 23
Skupaj NOE PU 28 49 26 103 17 42 26 85
PP Brežice 174 - 5 179 160 - 5 165
PP Krško 65 - 7 72 60 - 6 66
PP Sevnica 24 - 3 27 21 - 3 24
PPP Krško 31 - 4 35 26 - 5 31
PMP Obrežje 135 - 3 138 124 - 3 127
PMP Dobova 115 - 3 108 108 - 4 112
Skupaj PE 544 - 25 559 499 - 26 525
Skupaj PU KK 572 49 51 672 516 42 52 610

 
 



 45

FINANČNO MATERIALNE ZADEVE 
 

Poraba sredstev policijske uprave po proračunskih postavkah letu 2008 (v evrih) 
 

Vrsta PP Razpoložljiva 
sredstva 

Poraba 
 

Struktura 
porabe 
(v %) 

Delež porabe 
razpoložljivih sredstev 

( v %) 
PP 5572 661.661,81 661.661,12 71,6 99,9
PP 5861 186.855,01 186.849,03 20,3 99,9
PP 1226 27.280,00 27.275,42 3,0 99,9
PP 1236 10.260,00 10.259,10 1,1 99,9
PP 7805 2.363,45 2.027,27 0,2 85,8
P 139 21.469,37 21.469,37 2,3 100,0
Projekti 13.726,84 13.726,84 1,5 100,0
Skupaj 923.616,48 923.268,15 100,0 99,9
 

 
 

Poraba sredstev policijske uprave po proračunskih postavkah in projektih brez lastne 
dejavnosti v letu 2008 (v evrih) 

 
Vrsta MS Razpoložljivo 

2007 
Poraba 
2007 

Delež porabe 
(v %) 

Razpoložljivo 
2008 

Poraba 
2008 

Delež porabe 
(v %) 

Indeks porabe
08/07 

PP 5572 526.019,73 526.019,73 100,0 661.661,81 661.661,12 99,9 126
PP 5861 161.387,47 161.387,47 100,0 186.855,01 186.849,03 99,9 116
PP 1226 17.410,00 16.699,95 95,9 27.280,00 27.275,42 99,9 163
PP 1236 5.000,00 4.816,34 96,3 10.260,00 10.259,10 99,9 213
PP 7805 1.647,80 1.401,77 85,1 2.363,45 2.027,27 85,8 145
Projekti 14.396,18 13.995,92 97,2 13.726,84 13.726,84 100,0 98
Skupaj 725.861,18 724.321,18 99,8 902.147,11 901.798,78 99,9 125

 
 
 

Prevozna sredstva 
 

  2006 2007 2008 

Najeta belo modra vozila 9 9 14 
Najeta osebna civilna patruljna vozila 2 2 2 
Prevozna sredstva v lasti policije 94 121 116 
Skupaj 105 132 132 

 
 

Povprečna starost prevoznih sredstev 
 

Vključno z najetimi vozili Starost v letu 2006
( v letih ) 

Starost v letu 2007
( v letih ) 

Starost v letu 2008 
( v letih ) 

Kriterij izločitve
( v letih ) 

Vsa prevozna sredstva 5,3 5,8 3,4 -
intervencijska vozila 6,0 7,0 2,6 8
motorna kolesa 5,4 6,4 3,3 8
osebna civilna vozila 5,1 3,9 4,4 8
osebna patrulna vozila 3,7 4,2 2,9 6
terenska vozila 4,8 5,8 3,9 12
tovorna vozila 6,8 7,8 5,3 -
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ODNOSI Z JAVNOSTMI 
 

Delo na področju odnosov z javnostmi 
 

 2007 2008 Porast/upad 
Tiskovne konference, kratki sestanki (brifingi), fototermini 
Sporočila, obvestila, informacije za javnost  
Pisni in ustni odgovori na vprašanja novinarjev  
Pisni in ustni odgovori na vprašanja državljanov  
Demantiji na prispevke v medijih 

4 
265 
73 
2 
- 

13 * 
  316 ** 

342 
42 
1 

… 
119,2 
468,5 

… 
… 

 * v številki je zajetih tudi 10 novinarskih konferenc ob nesreč na HE Blanca, v času od 3. do 8. julija 2008 (obrazložitev v besedilnem delu). 
 ** v številki niso zajeta dnevna poročanja OKC na radijskim hišam s kroniko in stanjem cest vsak dan (6 javljanj dnevno, skupaj v letu 2.190  
 javljanj). 


