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DELO POLICIJE V POSAVJU V LETU 2004 
 
 

KRIMINALITETA 
 
Za obravnavano kriminaliteto na območju PU Krško je značilno, da se je po padcu števila 
kaznivih dejanj v letu 2002, v letu 2003 trend zopet obrnil navzgor, v letu 2004 pa je bilo 
obravnavanih največ kaznivih dejanj doslej. 

 
Preglednica: število obravnavanih kaznivih dejanj, preiskanost in povzročena škoda v Posavju 

 
 
Podane so bile kazenske ovadbe za 2.439 (2.273) kaznivih dejanj ali za 7,30% več kot 
preteklo leto. Ob tem je bila preiskanost 61,79% (60,23%), kar je druga najboljša skupna 
preiskanost kaznivih dejanj v R Sloveniji, kjer znaša povprečna preiskanost 39,47%. 
 
S temi kaznivimi dejanji je bilo oškodovanih 1.178 (1.223) oseb ali 3,68% manj kot v letu 
2003, med temi 783 (763) moških, 395 (460) žensk , 28 (28) otrok ter 28 (51) tujcev. 
 
Oškodovanci so bili v sedmih (15) primerih hudo telesno poškodovani, v stosedmih (113) 
primerih lahko telesno poškodovani,  v petih (1) pa so umrli. 
 

Vrste in količine zaseženih mamil v letih 2003 in 2004 
 

Vrsta/količina/leto 2003 2004 
heroin 60.666,56 85.432,36 g  
kokain 7,55 g 1,50 g 
konoplja 49.623,12 g 20.445,61 g 
hašiš 0 g 73,3 g  
tablete MDBA 8 tablet 26 tablet 
metadon tablete 80 tablet in 155 mll 58 tablet in 52 mll  
benzodiaz-epini 120 tablet 747 tablet  
rastline konoplje 76 133  

 
Iz poglavja  kaznivih dejanj zoper življenje in telo je bilo podanih skupno 128 (164) 
kazenskih ovadb, kar pomeni 21,95 % manj kazenskih ovadb kot v letu poprej. Največji upad  
je opazen pri kaznivem dejanju ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru – za 42 
%.  
 
Kazniva dejanja iz poglavja zoper spolno nedotakljivost so v porastu za 35,71 %, skupno jih 
je bilo obravnavanih 14 (9) - od tega 4 (2) posilstva in 3 kazniva dejanja spolnega nasilja. 
 
Za  10 % so v porastu kazniva dejanja zoper premoženje, saj jih je bilo evidentiranih 1.383 
(1.245) - največji porast je pri vlomih, ki jih je bilo 203 (134) ali za 51,48 % več (ob 33,99% 

Leto 
ovadbe 

Število 
obravnavanih k.d. 

Število preiskanih 
k.d. Delež preiskanosti Škoda v MIO 

SIT 
2000 2.027 1.440 71,0 % 411,7 
2001 2.324 1.643 70,9 % 703,3 
2002 2.161 1.459 67,5 % 663,9 
2003 2.273 1.369 60,3 % 337,7 
2004 2.439 1.507 61,8 % 400,7 
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(20,90%) preiskanosti)). Kazniva dejanja zoper pravni promet so v povečanju za 11,45 % - 
v glavnem kazniva dejanja ponarejanje listin 477 (428) na mejnih prehodih. 
 
V letu 2004 je bilo obravnavano 98 (76), ali za 28,95% več, gospodarskih kaznivih dejanj. 
 
Več kaznivih dejanj so obravnavale naslednje policijske enote: 
 
PMP Dobova  86 (63) ali 36,5 % več (največ do sedaj) 
PP Krško  861 (726) ali 18,6 % več (največ do sedaj) 
PMP Obrežje  370 (323) ali 14,5 % več 
SKP PU  193 (181) ali 6,6 % ali več 
PP Sevnica  395 (387) ali 2,1 % več (največ do sedaj) 
 

Število kaznivih dejanj na 10.000 prebivalcev – kriminalitetno število 
 

Kazniva dejanja RS Posavje 
Vsa kazniva dejanja  440,9 353,5 
K.d. zoper življenje in telo 14,1 18,5 
Huda in posebno huda telesna poškodba 1,7 1,3 
Lahka telesna poškodba 10,4 12,6 
Umor 0,4 0,1 
Spolni delikti 2,2 2,0 
Premoženjska kriminaliteta 332,2 200,4 
Vlomi 114,4 29,4 
Tatvine 133,3 110,3 
Ropi 2,0 0,8 
K.d., ki so jih storili mladoletniki 17,0 17,4 

 
 

JAVNI RED 
 

Število kršitev  javnega reda po enotah obravnave 
 

Zakon o prekrških zoper JRM Policijska enota/leto 
2003 2004 

Indeks 

PP Sevnica 353 333 94 
PP Krško 597 492 82 
PP Brežice 316 385 122 
PPP Krško 37 29 78 
PMP Obrežje 3 10 333 
PMP Dobova 8 4 50 
PU KRŠKO 1.314 1.249 95 

 
V letu 2004 so policisti obravnavali 1249 (1314) kršitev določil zakona o prekrških zoper 
javni red in mir, ali za 5 % manj kot leto prej.   
 
Med posameznimi kršitvami določil zakona o prekrških zoper javni red in mir so izstopale 
kršitve prepiranja in vpitja na javnem kraju 493 (485) + 2 %,  motenje nočnega miru 301 
(407) - 26 % in nedostojno vedenje do  PUO  198 (178) + 11 %. 
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Največ kršitev je na javnih krajih oziroma cestah in trgih 413 (340) + 21 %, sledijo kršitve v 
stanovanjih 396 (539), ki pa jih je bilo v letu 1004 za 27% manj. V gostinskih lokalih je bilo 
storjenih 277 (250) kršitev,  kar je 11% več kot v letu 2003. 
 

Število kršiteljev po starosti(Zakon o prekrških zoper JRM) 
 

Starost kršiteljev 2003 2004 Indeks 

Nad 18 do 24 let 244 304 125 
Nad 24 do 34 let 258 258 100 
Nad 34 do 44 let 306 272 89 
Nad 44 do 54 let 228 199 87 
Nad 54 do 64 let 99 90 91 

 
 

PROMETNA VARNOST 
 
Na območju PU Krško je bilo v letu 2004 obravnavanih 1.183 (1.137) prometnih nesreč,  kar 
predstavlja 4 % porast v primerjavi z letom 2003.  
 
Alkohol kot sekundarni vzrok je bil ugotovljen pri 133 povzročiteljih prometnih nesreč, kar je 
za 5% boljše kot leta 2003, ko je alkohol bil ugotovljen pri 140 povzročiteljih. Vinjeni vozniki 
so bili povzročili 4 prometne nesreče z smrtnim izidom, 56 prometnih nesreč s telesno 
poškodbo in 74 prometnih nesreč z materialno škodo. Povprečna stopnja alkoholiziranosti  
povzročiteljev  je  manjša kot leto prej in znaša 1,44 (1.57) g/kg.   
 
Otroci in mladoletniki so bili udeleženi v 63 (57) prometnih nesrečah, kar predstavlja 11% 
porast. Povzročili so 25 (20) prometnih nesreč, kar predstavlja 25% porast. Posledice 
prometnih nesreč so bile na splošno blažje.  
 

Ukrepi policije v prometu 
 

Ukrep/leto 2003 2004 Indeks 
Izredni tehnični pregledi  13 19 146 
Odvzete registrske tablice 428 401 94 
Odvzem vozniškega dovoljenja 1.245 1.346 108 
Izključitev vozila iz prometa 472 473 100 
Prometna nesreča kot UZ      927 1.037 112 
Pridržani do iztreznitve     35 46 131 
Ugotavljanje alkoholiziranosti 7.827 9.612 123 
Ugotavljanje alkoholiziranosti – pozitiven 1.341 1.646 123 
Odrejen str. pregled na mamila - pozitiven 21 15 71 
Odrejen str. pregled na mamila - odklonjen 76 110 145 
Odrejen str. pregled na mamila -  negativen 7 14 200 
Odrejen strokovni pregled  (alkohol) 172 217 125 
Zaseg motornega kolesa ali  KzM 11 2 18 
Privedba k sodniku 16 7 59 
Predlogi za napotitev na kont.  zdravstveni pregled 1 - - 
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Prometne nesreče po občinah od 1.1.2000 do 31.12.2004 (vrste prometnih nesreč) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Posledice prometnih nesreč po občinah od 1.1.2000 do 31.12.2004 (posledice v prometnih nesrečah) 
 
Občina/ 
posledice Mrtvi Hudo telesno poškodovani Lahko telesno poškodovani Brez poškodbe 

  00 01 02 03 04 00 01 02 03 04 00 01 02 03 04 00 01 02 03 04 
Brežice  8 2 2 2 2 21 27 10 24 16 90 88 107 121 145 733 665 656 682 693 
Krško 10 4 4 4 4 30 50 22 12 19 58 86 88 190 210 519 482 506 722 755 
Sevnica 3 2 4 2 3 25 23 11 14 14 36 44 47 66 98 226 267 236 353 309 
SKUPAJ 21 8 10 8 9 76 100 43 50 49 184 218 242 377 453 1478 1414 1398 1757 1757 
 
 
 

Občina/PN S smrtnim izidom S telesno poškodbo Z materialno škodo Skupaj 

  00 01 02 03 04 00 01 02 03 04 00 01 02 03 04 00 01 02 03 04 
Brežice    7 2 2 2 2 83 79 90 106 117 360 332 320 329 336 450 413 412 437 455 
Krško 7 4 4 4 3 63 96 79 130 144 360 322 330 325 338 430 422 413 459 485 
Sevnica 1 2 4 2 3 45 51 47 56 79 172 184 163 184 161 218 237 214 242 243 
SKUPAJ 15 8 10 8 8 191 226 216 292 340 892 838 813 838 835 1098 1072 1039 1138 1183
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MEJNE ZADEVE 
 
Leto 2004 je zaznamovalo za 18 % manj odkritih ilegalnih migrantov, ki so na nedovoljen 
način vstopili v državo, vendar pa so policisti na mejnih prehodih odkrili za 278 % več oseb, 
ki so se poskušale ali pa so se izmaknile mejni kontroli. V kolikor v ilegalno migracijo 
vključimo osebe, ki so na nedovoljen način vstopile v državo, osebe, ki so se poskušale 
izmakniti mejni kontroli ali pa so se izmaknile mejni kontroli na mejnem prehodu in osebe, ki 
so na mejnih prehodih zlorabile listine, se je nedovoljena migracija povečala za 10 %.  
 
Promet motornih vozil čez mejne prehode je bil v upadu za slabih 13 %, vlakov pa v upadu za 
slabe 3 %. Na mejnih prehodih je bilo odkrito za 9 % manj zlorabljenih listin za prestop 
državne meje, dočim je te listine zlorabilo za 9 % več oseb. Policisti in cariniki na mejnih 
prehodih so v obravnavanem obdobju odkrili večje količine tihotapljenja prepovedanih drog. 
 

Potniki po mejnih prehodih 
 

MP - leto 2000 2001 na '00 2002 na '01 2003 na '02 2004 na '03
SKUPAJ 16.020.085 16.025.412 0,0%15.266.091 -4,7%15.748.153 3,2% 14.018.287 -11,0%
Dobova 678.932 795.668 17,2% 868.597 9,2% 684.884 -21,2% 549.816 -19,7%
Obrežje 9.672.346 9.587.008 -0,9% 9.499.790 -0,9%10.270.900 8,1% 9.828.366 -4,3%
Orešje 163.911 188.822 15,2% 185.296 -1,9% 160.488 -13,4% 153.063 -4,6%
Rigonce 1.775.941 1.624.297 -8,5% 1.330.622 -18,1% 1.181.880 -11,2% 1.105.336 -6,5%
Slovenska Vas 3.728.955 3.829.617 2,7% 3.381.786 -11,7% 3.412.388 0,9% 2.303.180 -32,5%
Stara Vas 31.184 - 40.421 29,6%
Rakovec 5.432 - 16.307 200,2%
Planina 997 - 8.249 -
Nova vas - - 13.549 -
 

Prevozna sredstva na mejnih prehodih 
 

Prevozno sredstvo - leto 2000 2001 na '00 2002 na '01 2003 na '02 2004 na '03
SKUPAJ motorna vozila 4.964.083 4.867.530 -1,9%4.567.726 -6,2%4.632.681 1,4% 4.054.397 -12,5%
Osebni avtomobili 4.634.474 4.519.604 -2,5%4.198.474 -7,1%4.231.840 0,8% 3.655.543 -13,6%
Avtobusi 30.441 33.767 10,9% 33.617 -0,4% 41.256 22,7% 44.105 6,9%
Tovorni avtomobili 299.168 314.159 5,0% 335.635 6,8% 359.585 7,1% 354.749 -1,3%
SKUPAJ vlaki 13.649 14.644 7,3% 16.290 11,2% 16.741 2,8% 16.287 -2,7%
Tovorni vlaki 3.504 3.692 5,4% 4.657 26,1% 4.506 -3,2% 4.735 5,1%
Potniški vlaki 10.145 10.952 8,0% 11.633 6,2% 12.235 5,2% 11.552 -5,6%

 
 
Na državni meji je bilo zaseženo največ heroina (85,4 kg ali  za 41 % več kot leto prej) in 3.5 
kg marihuane (za 93 % manj kot leto prej). Zaseženo je bilo tudi 747 tablet benzodiazepinov 
(2003 – 120), 18,95 g biljke kanabisa (2003 – 18,10 g), 58 tablet metadon – heptanona (2003 
– 80 g) in 150 tablet ostalih drog v medicini (2003 – 120 tablet). 
  
Na področju orožnega prava so bile na državni meji zaseženo 16 kosov vojaškega orožja (19), 
3 kosi različnega hladnega orožja (10), 1.230 kosov različnega streliva (7.618), 5 kosov 
plinskega orožja (10) in dva dela orožja (1).  
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V letu 2004 se je število zaseženih prevoznih sredstev na mejnih prehodih povečalo za 120 % 
(2004 – 33; 2003 – 15). Vsa zasežena prevozna sredstva so bila višjega cenovnega razreda in 
praviloma ukradena v državah EU. Eno od prevoznih sredstev je bilo tudi motorno kolo. 
 
V letu 2004 se je promet potnikov in prevoznih sredstev čez mejne prehode zmanjšal, in sicer 
potnikov za 11 %, motornih vozil za dobrih 12 % in vlakov za slabe 3 %. Povečal se je le 
promet avtobusov, in sicer za 7 % in promet tovornih vlakov za 5 %. Promet osebnih vozil se 
je zmanjšal za slabih 14 %, promet tovornih vozil za dober 1 %, promet potniških vlakov pa 
za slabih 6 %. Največ potnikov je prestopilo na MP Obrežje (9.828.3660 ali 4 % manj), na 
MP Slovenska vas pa se je število potnikov najbolj zmanjšalo, in sicer za slabih 33 %. Tujih 
potnikov je bilo 10.398.164 (- 10 %) oz. 74 % vseh potnikov, domačih pa 3.620.123 (- 14 %). 
V zvezi prometa motornih vozil, vlakov in potnikov glej tabele št. 28, 29 in 30. 
 

 
V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO - PREVENTIVA 

 
Policisti in kriminalisti policijske uprave Krško so tudi v letu 2004 precej aktivnosti namenili 
odpravljanju vzrokov  varnostno negativnih pojavov v Posavju, pri čemer so sodelovali z 
lokalnimi skupnostmi ter različnimi organi in organizacijami. Policijske postaje so občinam 
tudi letos poslale pobudo za ustanavljanje varnostnih sosvetov kot oblike odkrivanja in 
analiziranja negativnih pojavov na področju varnosti in možnosti skupnega odpravljanja 
vzrokov deviantnosti. Do sedaj še ni ustanovljenega nobenega posvetovalnega organa s 
področja varnosti. 
 
Policija sodelovala oz. izvedla v sodelovanju z drugimi naslednje preventivne aktivnosti po 
področjih: 
 
VRSTNIŠKO NASILJE 

• izvedena je bila ena gledališka predstava na temo vrstniškega nasilja v sodelovanju s 
podjetjem Pro Fortis – predstava je bila polno zasedena in dobro sprejeta, 

• po šolah so bila opravljena predavanja v akciji Zberi pogum in povej (učiteljskim 
zborom, staršem in učencem) in razdeljeni preventivni materiali, ki jih je zagotovil 
GPU (koledarčki, razglednice, majice, svinčniki) – sodelovala je kriminalistka SKP s 
področnim VPO. 

 
VARNOST STAREJŠIH OBČANOV 

• VPO so obiskali vse domove ostarelih oz. domove upokojencev in razdelili brošuro Ne 
pozabite na varnost, ki so jo delili tudi na pogovorih pri terenskem delu. 

 
PROMETNA VARNOST 

• v nekaterih osnovnih šolah je bilo izvedeno predavanja na temo Varna vožnja, uporaba 
homologiranih sedežev in varnostnih pasov za ciljno skupino 2. razred osnovne šole; 
na temo je bil razpisan likovni natečaj, najboljši izdelki so bili nagrajeni s praktičnimi 
nagradami, 

• na vseh treh PP je bila v mesecu maju in juniju izvedena preventivna akcija Policijska 
izkušnja kot nasvet, namenjena ciljni skupini voznikov skuterjev, 

• v vseh osnovnih šolah na območju PP Brežice je bila skupaj z ZŠAM in SPV izvedena 
preventivna akcija Učna ura v prometu, namenjena cilji skupini 4. razredov devetletke; 
akcija je bila sestavljena iz več sklopov, in sicer: reševanje testa, praktična udeležba v 
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prometu kot pešec, potnik na avtobusu, vedenje na avtobusu, predstavitev policijske 
opreme, izdelava likovnih in pisnih izdelkov, ki so bili nagrajeni, 

• občina Krško je policistom PP Krško donirala dve kolesi za potrebe dela po mestnih 
ulicah; PP je delo organizirala tako, da kolesa pretežno uporabljata VPO, ki imata za 
bolj pristno delo z ljudmi tudi interes, 

• na območju PU Celje in PU Krško je PP Krško skupaj z OŠ Jurij Dalmatin Krško v 
mesecu maju že 3.  izvedla preventivno akcijo S kolesom po Sloveniji; ciljna skupina 
so bili učenci 6. razredov osnovne šole; tudi zaradi dobrega sodelovanja s PU Celje je 
več kot 80 kolesarjev uspešno prekolesarilo relacijo od Logarske doline, preko Celja in 
Šmarja do Krškega; akcija je bila v odmorih popestrena s svetovalnim delom na 
področju vrstniškega nasilja, zlorabe drog in prometne varnosti, 

• v mesecu aprilu je bil v sodelovanju z MC Krško, občino Krško, šolami, AMZS in 
SPV RS PP Krško izvedla preventivno akcijo Pohodi plin počasi; akcija je bila dobro 
obiskana in je v javnosti ugodno odmevala, 

• ob začetku šolskega leta so VPO in drugi policisti obiskali vse osnovne šole in pri 
svetovalnem delu razdelili pobarvanke Varno na poti v šolo in domov ter razglednice 
Rdečega križa Slovenije; komisija na PU je izžrebala 9 nagrajencev, ki bodo prejeli 
praktične nagrade policije, 

• v sodelovanju s PU Novo mesto so VPO v mesecu novembru obiskali gostinske 
lokale, pri tem razdelili letake Odpovejte se vožnji pod vplivom alkohola ter svetovali 
in opozarjali gostince na pomen varne vožnje. 

 
MUZEJSKI VLAK V SEVNICI 

• policisti PP Sevnica (predvsem VPO) so sodelovali pri 10. jubilejnem muzejskem 
vlaku v Sevnici, kjer je sodelovali okoli 700 otrok iz vse Slovenije; organizator 
projekta so je društvo Zagon, v sodelovanju z občino Sevnica in slovenskimi 
železnicami, policistom PU Krško so pomagali še policisti PU Ljubljana in PU Celje; 
policija se je predstavila s stojnicami (svetovanje opozarjanje, preventivni materiali 
ipd.), konjenico, službenimi psi, Pro Vido ipd. 

 
ALKOHOL IN PREPOVEDANE DROGE 

• PP Brežice je v sodelovanju s Centrom za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od 
drog ZD Brežice ter zdravstvenim inšpektoratom izvedla preventivno akcijo, z 
namenom opozoriti ciljno skupino osnovnošolcev in dijakov na probleme alkohola 
med mladimi, pri čemer so sodelovali tudi z gostinci; izveden je bil nagradni kviz, 

• SKP in VPO enkrat letno obiščejo osnovne šole in izvedejo predavanje na temo 
prepovedanih drog, 

• v mesecu decembru bo PP Krško v sodelovanju z MC Krško ponovno izvedla 
preventivni projekt Nam se rola brez drog in alkohola; akcija ima dobro udeležbo in 
dober odziv v medijih. 

 
ZDRAVO IN VARNO ŽIVLJENJE ROMOV 

• PP Krško je na svojem območju v sodelovanju z občino Krško, ZD Krško in 
komunalnim podjetjem sodelovala pri preventivnem projektu v romskem naselju 
Gorica 40, kjer prebiva 35 družin (150 oseb); vsebina: preventiva pred boleznimi, 
ravnanje z odpadki, ZVCP, motenje posesti, alkohol v prometu ipd. 

 
PIROTEHNIČNI IZDELKI 

• vse PP so prejele plakate in dopisnice, namenjene preventivni aktivnostim na področju 
preprečevanja negativnih posledic uporabe pirotehničnih izdelkov (Bodi zvezda). 



 8

SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO 
• komandirji PP so vsem občinskim svetom poslali informacijo o varnosti v prvem 

polletju 2004 in jo osebno tudi predstavili županom na sestankih, na katerih je 
sodeloval tudi direktor PU,  

• pri preventivnem delu v Posavju gre izpostaviti dobro sodelovanje z lokalnimi 
skupnostmi, Centrom za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog ZD 
Brežice, Mladinskim centrom Krško in Brežice, CSD, osnovnimi šolami v Posavju 
ter ZŠAM, sodelovanje pa dobro poteka tudi s SPV in SPV RS, 

• PP Sevnica je organizirala v krajevni skupnosti Blanca projekt Razgovor s 
policistom, kjer je v dogovoru s KS in osnovno šolo enkrat mesečno na razpolago 
VPO za pogovor, svetovanje, opozarjanje ipd. 

 
DELO Z ŽRTVIJO 

• policisti, pretežno VPO, redno obiskujejo žrtve kaznivih dejanj, pri čemer je opazno, 
da obisk ni več samo formalno dodatno zbiranje obvestil, ampak gre predvsem za 
svetovanja in opozarjanje na ustreznejše ravnanje v prihodnje, pojasnjevanje 
policijskih  in drugih postopkov in pristojnosti ipd. 

 
 

SPREJEM KLICEV NA POSEBNO TEL. ŠTEVILKO »113« 
 
OKC PU je v letu 2004 na interventno številko 113 sprejel 15275 (15205) klicev, kar 
predstavlja  neznaten porast.  
 
Od skupnega števila klicev je bilo  interventnih 5150  oz. 34 %  (v letu 2003 je bilo 
interventnih 5321 oz. 35 %),  985 (1044) klicev je bilo opredeljenih kot pomembnih in  156 
(268) pa kot nujnih. 
 
Reakcijski čas policijskih patrulj za nujne interventne klice  na področju kriminalitete znaša 
11 (11) minut, mejnih zadev in tujcev 8 (7) minut, prometne varnosti  11 (9) minut, javnega reda 
in miru 11 (13) minut, dogodkov in pojavov 13 (15) minut,  orožja in streliva  8 (7) minut in ostalih 
zadev 6 (14) minut Povprečni reakcijski čas policije za nujne interventne dogodke na območju PU 
Krško znaša 12,21 (13,45) minute.  
 
Najboljši reakcijski čas pri vseh interventnih dogodkih dosegajo patrulje PPP Krško in sicer 
14 (12) minut, sledi PP Krško s 15 (15) minutami, PP Brežice s 15 (15) in PP Sevnica z 17 
(18) minutami. Povprečni reakcijski čas  policije za vse interventne dogodke na območju PU 
Krško znaša 18,16  (18,8) minut.    
 

 
UPORABA PRISILNIH SREDSTEV 

 
Policisti PU Krško so pri izvajanju uradnih nalog v letu 2004 uporabili prisilna sredstva v 212 
pojavih (leto prej 171).  
 
Prisilna sredstva je uporabilo 288 policistov (leto prej 251). Med uporabo so se 4 policisti 
lažje telesno poškodovali (leto prej 4), 3 policisti so dobili vidne zunanje znake poškodb (leto 
prej 1). Ostalih 281 policistov pri uporabi ni bilo poškodovanih (leto prej 246).  
 
Prisilna sredstva so bila uporabljena proti 231 osebam (leto prej 185). Pri uporabi prisilnih 
sredstev je bilo 5 oseb lažje telesno poškodovanih (leto prej 0), 17 oseb je dobilo vidne 
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zunanje znake poškodb (leto prej 21), medtem ko huje telesno poškodovan ni bil nihče (leto 
prej nič).  

 
PRITOŽBE 

 
V letu 2004 je bilo zoper policiste v PU Krško podanih skupno 52  pritožb, kar pomeni upad 
števila za 11 pritožb (ali 17,5 %) glede na leto 2003 - 63 pritožb.  
 
Po starem pravilniku je bilo sprejetih in obravnavanih 15 pritožb, ki so bile vse neutemeljene, 
med njimi 14 za postopke v cestnem prometu in ena na področju dela po meji. Po 26.02.2004 
je bilo sprejetih 37 pritožb za reševanje po novem pravilniku.  
 
Pri predstojnikih policijskih enot je bilo doslej rešenih 11 pritožb, ena je bila ocenjena za 
utemeljeno zaradi nestrokovnosti policista; 10 pritožb je bilo s sklepom zavrženih zaradi 
zamude roka, neodzivanja pritožnika ali ponavljanja iste pritožbe. Štiri pritožbe so bile 
obravnavane na senatu za pritožbe in vse so bile ocenjene kot neutemeljene. Dve pritožbi sta 
bili odstopljeni drugemu pristojnemu organu v reševanje, devet pa jih je v reševanju. 
 
Med razlogi za pritožbe so na vrhu pooblastila pri nadzoru prometa, kot je izdaja plačilnega 
naloga in preizkus alkoholiziranosti, med ostalimi razlogi pa prevladujejo očitki o 
nekorektnosti, nestrokovnosti in neprofesionalnem odnosu med postopkom. Prisilna sredstva 
so kot razlog navedena  le dvakrat (fizična sila in sredstva za vklepanje), obakrat so bila 
uporabljena zakonito in strokovno.  
 
 


