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1.  ZNAČILNOSTI DELA PU KRŠKO V LETU 2007 

 
Policijska uprava Krško je v mesecu aprilu dobila v uporabo novo policijsko postajo Brežice, 
v jeseni pa prenovljeno policijsko postajo Krško. 
 
Zaradi slednje se je bilo potrebno za čas adaptacije organizacijsko in prostorsko prilagoditi, 
tako da se je PPP preselila v star objekt PP Brežice, PP Krško (vodstvo in policisti na 
splošnih policijskih nalogah) so prevzeli njihove prostore v objektu PU, medtem ko se je 
mejna skupina PP Krško pridružila PPP v starem objektu PP Brežice. Na takšen način se je 
zagotovilo nemoteno izvajanje policijskih nalog. O spremembah je bila obveščena javnost. 
 
Z namenom boljše izkoriščenosti kadrovskih potencialov in nadaljnjega osebnega razvoja na 
vodstvenih delovnih mestih so bile opravljene nekatere kadrovske spremembe na delovnih 
mestih komandirjev PPP in PMP Obrežje. V letu 2007 je PU Krško zaradi odhoda v pokoj 
dobila nove vodje SUP in OKC, dan je bil predlog za razporeditev na delovno mesto novega 
vodje SKP (stari se upokojil s 30.12.2007). 
 
Upokojevanje delavcev na SKP (vodja, vodja oddelka, kriminalistka) je zahtevalo 
organizacijske prilagoditve, ki bodo zaključene v letu 2008.  
 
Na področju splošnih policijskih nalog se še vedno izkazuje potreba po novih silah. Policijska 
postaja Brežice, ki je zadolžena za dve tretjini zelene meje na območju PU Krško, je pridobila 
nove policiste za nadzor državne meje. 
 
Sodelovanje z drugimi organi in službami se je izboljšalo, predvsem s preiskovalnim 
oddelkom carine. 
 
 
 
 
 
 
V Krškem, 4. 2. 2008      
 
 

Andrej Zbašnik 
 

DIREKTOR UPRAVE 
POLICIJSKI SVETNIK 
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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 v letu 2007 obravnavanih 1.938  (2.258) kaznivih dejanj ali 
14,17 % manj 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 1.723  (1.938) ali 11,1 % manj  kazenskih ovadb. Nadalje je bilo poslanih 331 
(375) poročil v dopolnitev kazenske ovadbe ali 11,7 % manj kot leto prej in 625 (709) poročil 
o dejanjih brez pravne podlage (dejanja, kjer na podlagi zbranih obvestil ni bilo podlage za 
kazenski pregon) kar je 11,8 % manj kot leto prej. 
 
Za obravnavano kriminaliteto na območju PU Krško je značilno, da se je trend rasti zaznanih 
kaznivih dejanj ustavil  in sicer gre za kazniva dejanja, ki jih je policija odkrila z lastno 
dejavnostjo. Prav tako se je zmanjšalo število podanih kazenskih ovadb kakor tudi poročil v 
dopolnitev kazenskih ovadb ter poročil o dejanjih brez pravne podlage.  
 
Ob tem je bila skupna preiskanost  62,9 % (62,4%), kar je boljše kot preteklo leto in je med 
prvimi tremi 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 - 59,3% 
(50,7%), ki je preiskanost v primerjavi z predhodnim letom izboljšala. Prav tako je 
preiskanost izboljšala PP Krško  49,4 % (45,8 %). PP Brežice je preiskanost  poslabšala 52,2 
% (58,8%). Prav tako je slabša preiskanost v SKP in sicer znaša 88,2 (97,3 %).  
 
S kaznivimi dejanji, ki jih je obravnavala PU Krško, je bila povzročena škoda v višini  
1.388,27  (1.980,89) milijona  EUR . 
 
S temi kaznivimi dejanji je bilo oškodovanih 1557 (1771)  oseb, kar je 12,08 % manj glede na 
preteklo leto.  
 
Ovadenih je bilo  941  (1.026) ali 8,3 % manj oseb, od tega je bilo 795  (853)  moških in  146  
(173)   žensk. Mladoletnikov je bilo  50 (64)  delež mladoletnih storilcev pa se je zmanjšal  na 
5,3 % (6,2%).  
 
Med ovadenimi je bilo  579 (675) državljanov R Slovenije in  362 (351) tujcev. Ovadenih je 
bilo 8 (5) pravnih oseb. 
 
Več kaznivih dejanj so obravnavale naslednje policijske enote: 
 

• PMP Obrežje         276 (229) ali 20,5% več; 
• PP Sevnica           381 (347) ali 9,8% več. 

 
Manj kaznivih dejanj so obravnavale naslednje policijske enote: 
 

• PMP Dobova      38 (63) ali 39,71% manj; 
• PP Brežice     487 (517) ali 5,8% manj; 
• PP Krško     620 (841) ali 26,3  % manj; 
• SKP PU             136  (259) ali 47,5 % manj. 
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V letu 2007 je bilo obravnavanih  1.856 (2.086)  ali za 11,02 % manj kaznivih dejanj splošne 
kriminalitete.  
 
Kazniva dejanja zoper življenje in telo so glede na preteklo leto v porastu. Tako je bilo 
obravnavanih 103 (83)  kaznivih dejanj, kar je za 24,1  % več. Največ je bilo kaznivih dejanj 
lahke telesne poškodbe 82 (72) kar je za 13,9 % več. V porastu so tudi druga kazniva 
dejanja zoper življenje in telo 16 (8) in sicer Ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali 
prepiru in sicer gre za 100 % porast.  Obravnavana sta bila 2  (0) umora od katerih je eden 
še vedno neraziskan.  
 
Skupaj je v zvezi kaznivih dejanj iz tega poglavja 5 oseb umrlo, 6 je bilo hudo telesno 
poškodovanih, 112 pa lahko telesno poškodovanih. Navedena kazniva dejanja izvirajo iz 
družinskih konfliktov in konfliktov med mladimi. 
 
Največji upad je pri kaznivih dejanjih  iz poglavja zoper spolno nedotakljivost in sicer je bilo 
obravnavanih skupaj 6 (28) kaznivih dejanj kar je 78,6 % manj.  Tako so bila obravnavana 4 
(23) kazniva dejanja Spolni napad na osebo mlajšo od 15 let kar je za 82,6 % manj.  
Posledica padca je prijetje osebe v letu 2006, ki je bila osumljena večjega števila opisanih 
kaznivih dejanj.  
 
Zoper premoženje je bilo obravnavanih 1.026 (1.183) kaznivih dejanj, kar je za 13,3 % 
manj. Skupna preiskanost  premoženjske kriminalitete se je zmanjšala in znaša 38,7 % (39,7 
%). Manj je bilo tatvin 617 (723), prav tako je bilo manj vlomov, in sicer za 41,6 % 101 (173). 
Preiskanost vlomov  je prav tako padla na 30,7 % (32,4 %).   
 
Med odmevnejše primere sodi rop v hotelu, ki je bil uspešno preiskan; uspešno je bil 
preiskan vlom v tehnično trgovino v sklopu trgovskega centra, kjer so storilci z vlomom 
poskušali prikriti namestitev skiming naprav na POS terminale. Na začetku leta so izstopale 
tatvine barvnih kovin, ki so se umirile po privedbi skupine odkritih osumljencev.  
 
Iz tega poglavja izstopajo še kazniva dejanja  poškodovanja tuje stvari  156 (121), klasične 
goljufije 66 ( 60) in  tatvine motornega vozila 5 (1). 
 
Obravnavanih je bilo 111 (112) kaznivih dejanj mladoletnikov. Manj je bilo tatvin 44 ( 48) in 
lahkih telesnih poškodb 6 (10). Po eden mladoletnik je bil  ovaden zaradi storitve kaznivega 
dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z mamili ter kaznivega dejanja omogočanje 
uživanja mamil.  Za kaznivo dejanje velike tatvine je bilo ovadenih 10 ( 26) mladoletnikov. 
 
S področja gospodarske kriminalitete je bilo obravnavanih 82 (172)  ali 52,3 manj kaznivih 
dejanj. Upad je zaznan pri vseh kaznivih dejanjih, razen pri kaznivem dejanju poslovne 
goljufije in kaznivem dejanju ponareditev ali uničenje poslovnih listin. Zmanjšanje števila 
obravnavanih kaznivih dejanj v SKP Krško je posledica kadrovskih in organizacijskih 
dejavnikov. 
 
V prvem polletju je bila obravnavana kriminalna združba, ki se je ukvarjala z goljufijami pri 
prodaji štirikolesnikov. Ovadenih je bilo 6 oseb za 11 kaznivih dejanj. Materialna škoda je 
znašala 57.167 EUR.  
 
Ovaden je bil uslužbenec upravne enote, ki je pri svojem delu vodenja in odločanja v 
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji zlorabil svoj položaj na področju predpisov o 
gradnji. 
 
Skupna povzročena materialna škoda na področju gospodarske kriminalitete je znašala  
348.810,00 EUR.  
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Pri preiskovanju organizirane kriminalitete je bil v preteklem letu 2007 večji poudarek 
kaznivim dejanjem s področja ilegalnih migracij.  V prvem polletju je bila v sodelovanju s 
hrvaškimi varnostnimi organi ovadena kriminalna združba, ki je deloval na območju 
Slovenije, Hrvaške in Srbije. Ukvarjala se je s prevozi manjših količin orožja, ponarejenih 
dokumentov in  trgovino z belim blagom ter pomočijo osumljencem hudih kaznivih dejanj, ki 
so bili iskani z mednarodnimi tiralicami. Podanih je bilo 7 kazenskih ovadb zoper 14 oseb 
(del kriminalne združbe je bil obravnavan na območju Hrvaške). Skupno je bilo za kaznivo 
dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države podanih 20 (21) kazenskih 
ovadb. Ugotovitve kažejo, da čez območje PU Krško kriminalne združbe vozijo ilegalne 
pribežnike. Občasno kot prevoznike v notranjosti  in vodiče za ilegalno sprovajanje 
uporabljajo osebe iz območja PU. 
 
S področja  zlorab prepovedanih drog je bilo skupno obravnavanih 27 (52) kaznivih dejanj - 
48,1 % manj kot preteklo leto.   
 
Obravnavanih je bilo 7 (12) kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali 
eksplozivov. Spremljanje področja ne kaže, da bi se osebe iz območja PU Krško 
organizirano ukvarjale s preprodajo, nabavo in tihotapstvom  večjih količin orožja, streliva in 
eksplozivnih snovi. Občasno se zaseže oziroma najde posamezne kose orožja pri 
samomorih, hišnih preiskavah in izrečenih grožnjah.  
 
Beležen je upad kaznivih dejanj ponarejanja denarja  - 53 ( 108) - za 50,9 %. Pri tem  je bilo 
ovadenih 7 (5) oseb.  
 
Obravnavani sta bili 2 (3) kaznivi dejanji izsiljevanja. Izstopajo kazniva dejanja ogrožanja 
varnosti, ki so v porastu 128 ( 119).  
 
V letu 2007 je bilo izrečenih 7 (2) groženj policistom. 
  
Na mejnih prehodih in v notranjosti  so policisti zasegli skupno 63 (38) vozil. Velika večina 
vozil je bila zaseženih na PMP Obrežje in sicer 61 (dve v notranjosti). Vsa zasežen vozila  so 
bila ukradena, večina jih je imela manipulirane številke šasije. Večina zaseženih vozil je bila 
ukradena na območju EU, nekaj pa na območju JV Balkana. Od začetka uporabe 
schengenskega informacijskega sistema je bilo 26 neposrednih zadetkov po 100. členu 
Schengenske konvencije.  
 
 
2.1.2  VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI 

LJUDI IN PREMOŽENJA 
 
V letu 2007  si je policijska uprava prizadevala za učinkovito načrtovanje in organiziranje dela 
policije, kar je prispevalo k razmeroma 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 se je posvečalo 
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 v upravnih enotah ter učinkovitemu izvajanju zakona o zaščiti 
živali in izvajanju ukrepov varovanja okolja.  
 
Policisti so obravnavali 2363 (2955) kršitev predpisov o javnem redu ali 20 % manj kot v  letu 
2006. Kršitev zakona o prekrških zoper javni red in mir je bilo 1168 (1095) ali 6,7 % več, 
kršitev drugih predpisov o javnem redu pa 1195 (1860) ali 35,8 % manj kot v primerjalnem 
obdobju 2006. Med kršitvami drugih predpisov o javnem redu je bilo največ kršitev, 681 
(1291),  določil zakona o tujcih ki so sicer v upadu za 47,5 % - predvsem zaradi vstopa 
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Romunije in Bolgarije v EU. Sledijo kršitve določil zakona o nadzoru državne meje 122 (130), 
ki so v tudi v upadu,  in sicer za 6,2 %, in kršitve določil zakona o prijavi prebivališča 74 (122) 
ali 39,3 % manj kot v istem obdobju leta 2006. V manjšem upadu so obravnavane kršitve 
določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, katerih je bilo zaznanih 83 
(95) ali 12,6 % manj, manj je bilo zaznanih tudi kršitev zakona o orožju in sicer 36 (43) ali 
16,3 % manj.  
 
Obravnavana je bila ena (2) množična kršitev javnega reda, v katerih je bilo udeleženih pet 
ali več kršiteljev, in sicer v romskem naselju, kjer so kršitelji s predmeti (steklenicami, 
kamenjem in fizično silo) napadli policiste. Za prijetje osumljencev  je bila sklicana posebna 
policijska enota.  
 
Poudarek na izvajanju določil zakona o omejevanju porabe alkohola se odraža v precejšnjem 
porastu ukrepov - zaznanih 63 (36) ali 75 % več kršitev. Intenzivno so se ugotavljale kršitve 
določil zakona o zaščiti živali, ugotovljenih je bilo 44 (43) kršitev.  
 
Organizatorji so na policijskih postajah prijavili 235 (264) ali za 11% manj javnih prireditev kot 
v letu 2006 in 1 (2) javni shod. Nedovoljenih prireditev ali shodov ni bilo evidentiranih. Večje 
število policistov za zagotavljanje javnega reda na poti do prireditev in na prireditvenih 
prostorih je bilo angažiranih na rokometnih ligaških tekmah in speedway dirkah. Intenzivno 
se je ugotavljalo kršitve določil zakona o javnih zbiranjih - zabeleženo enako število kršitev 
kot  leta 2006 in sicer 29 (29). 
 
Stalno se je izvajal nadzor nad 8 (4) subjekti zasebnega varovanja, ki izvajajo naloge 
varovanja na območju PU Krško. Izvedenih je bilo 105 (74) nadzorov varnostnikov glede 
posedovanja službene izkaznice, 36 (74) nadzorov glede nošenja delovne obleke. V 17 (16) 
primerih je bil izveden nadzor nad nošenjem strelnega orožja. Pri izvajanju nadzorov nad 
varnostnimi subjekti sta bili ugotovljeni 2 (3) kršitvi zakona o zasebnem varovanju in podana 
dva predloga drugemu prekrškovnemu organu. Varnostne službe so v letu 2007 pri 
opravljanju nalog zadržale na kraju 26 (31) ali 19 % manj oseb. Pri izvajanju varnostnih nalog 
so varnostniki v 9 (9) primerih uporabili fizično silo. Štirje (0) primeri uporabe prisilnih 
sredstev so bili ocenjeni kot nezakoniti in so policisti ukrepali po določilih zakona o varstvu 
javnega reda in miru.  
 
V skladu s predpisi so policijske enote v 15 (13) 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. 
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2.1.3  ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
 
V letu 2007 je bilo delo policistov na področju prometne varnosti prilagojene prometno 
varnostnim razmeram. Poleg rednih aktivnosti so bili organizirani in izvedeni vsi planirani 
poostreni nadzori, usmerjeni v tiste dejavnike, ki so po ugotovitvah periodičnih analiz najbolj 
vplivali na prometno varnost. Policisti so seznanjali vzdrževalce cest o pomanjkljivostih na 
cestno prometni signalizaciji in cestni infrastrukturi ter se redno udeleževali obravnav  komisij 
za tehnične prevzeme cest.  
 
Obravnavanih je bilo 21.978 (23.916) ali 8% manj kršitev zakona o varnosti cestnega 
prometa. Prometna varnost se je v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta nekoliko 
izboljšala. Policisti so v navedenem obdobju obravnavali 758 (774) ali za 2% manj prometnih 
nesreč. V prometnih nesrečah je umrlo 6 (7) udeležencev. 
 
Število hudo telesno poškodovanih udeležencev prometnih nesreč se statistično ni 
spremenilo - 40 (40). Število lahko telesno poškodovanih udeležencev je v rahlem porastu, in 
sicer se je lahko telesno poškodovalo 289 (274) udeležencev oziroma 5% več udeležencev.  
 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili: 

• neprilagojena hitrost,  
• nepravilni premiki z vozilom,  
• nepravilna stran oziroma smer vožnje,  
• neupoštevanje pravil o prednosti in  
• neustrezna varnostna razdalja.  

 
V letu 2007 je bilo zopet zaznati upad števila obravnavanih prometnih nesreč v katerih so bili 
udeleženi tujci - 196 (213) - kar predstavlja 8% upad glede na leto 2006. Povzročili so 122 
(134) prometnih nesreč ali za 9% manj. 
 
Odrejenih je bilo več alkotestov in več strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom 
prepovedanih substanc ter manj strokovnih pregledov zaradi vožnje pod vplivom alkohola. 
 
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 nevarnega 
blaga.  Na podlagi izdanih soglasij so sodelovali pri zavarovanju 94 (57) izrednih prevozov. 
 
Policija je sodelovala v postopkih odločanja upravnih enot pri izdajanju odločb 
organizatorjem športnih prireditev na cesti, izvedla predhodne terenske oglede in določila 
oblike varovanja.  
 
Policisti so fizično urejali promet na cestah in križiščih ob zgostitvah, ob prireditvah na cesti 
in drugih dogodkih, ki so zahtevali začasno spremembo prometne ureditve – v nekaterih 
primerih tudi tam, kjer obstoječa prometna ureditev v pristojnosti upravljavca cest ni 
zagotavljala ustrezne varnosti. 
 
Pretočnost prometa v teh primerih je bila odvisna predvsem od prepustnosti cest, manj pa od 
prizadevanj policistov. Urejanje prometa je postajalo vse težje zaradi povečanega števila 
vozil in pomanjkanja parkirnih mest ter vse pogostejših zastojev na cestah, še zlasti ob 
dnevnih zgostitvah in med turistično sezono. Poseben problem so zimske vozne razmere, v 
katerih je bilo potrebno stalno sodelovanje policije z drugimi organizacijami (obveščanje, 
izločanje vozil iz prometa ipd.). 
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2.1.4  NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH  
 
Število potnikov, ki so prestopili državno mejo na mejnih prehodih, se je od prejšnjega leta 
povečalo z 11.903.100 na 12.408.133 ali za 4 %: 
 

• na MP Obrežje je državno mejo prestopilo 8.573.038 potnikov (7.871.054),  
• na MP Dobova – železnica 436.693 (534.463),  
• na MP Slovenska vas 2.497.233 (2.513.880),  
• na MP Rigonce 730.415 (792.250),  
• na MP Orešje 95.222 (107.439),  
• na MP Planina v Podbočju 7.582 (7.390),  
• na MP Rakovec 11.870 (15.116),  
• na MP Stara vas 38.308 (41.853) in  
• na MP Nova vas ob Sotli 17.772 (19.655).  

 
Potniki so državno mejo prestopili v skupno 4.604.687 motornih vozilih (4.359.331) in 15.390 
vlakih (18.062). Med motornimi vozili je bilo 4.125.659 osebnih avtomobilov (3.918.660), 
58.744 avtobusov (52.140) in 420.284 tovornih vozil (388.531). Med vlaki je bilo 9.488 
potniških (12.543) in 5.902 tovornih (5.519).  
 
Obravnavano je bilo 681 (1.296) ali 47 % manj kršitev zakona o tujcih in 122 (128) ali 5 % 
manj kršitev zakona o nadzoru državne meje. Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 3.107 
(6.655) ali 53 % manj tujcev, ki niso izpolnjevali zakonskih pogojev za vstop v državo.  
 
Na mejnih prehodih je bilo obravnavano 335 oseb (298), ki so zlorabili 475 listin (502). Med 
osumljenci je prevladovalo 113 državljanov Srbije, med listinami pa je bilo največ zlorab 
vozniških dovoljenj, potnih listin in zelenih kart. Največ zlorabljenih listin je bilo izdanih v Srbiji 
(70). Policisti PU Krško so od skupnega števila odkritih zlorabljenih listin v R. Sloveniji 
obravnavali 47 % vseh listin (43 %). 
 
Na mejnih prehodih je bilo odkrito in zaseženo 61 ukradenih motornih vozil (48). 
 
Od vzpostavitve schengenskega informacijskega sistema dne 1. 9. 2007 je bilo opravljeno 
2.351.192 preverjanj. Pri preverjanjih je bilo 1.349 zadetkov, od tega za listine 50, osebe 
1.250 in 49 za vozila. 
 
Število prijetih oseb, ki so na nedovoljen način prestopile državno mejo, se je zmanjšalo za 
25 %, in sicer iz 286 na 214.  
 
Med obravnavanimi kršitelji je bilo največ državljanov Srbije (40 %), Bosne in Hercegovine 
(14 %) in Turčije (10 %). Odstotek filtracije je bil 93 % (81 %). Pri varovanju državne meje so 
bile uporabljene vse oblike policijskega dela. V varovanje je bilo vključeno tudi vozilo z 
optoelektronsko napravo za opazovanje, s pomočjo katere je bilo odkrito in prijeto 24 
ilegalnih migrantov (31) in 4 osebe (7), ki so jim nudile neposredno pomoč pri nedovoljenem 
prestopu državne meje.  
 
Pri nudenju pomoči ali poskusu pomoči tujcu pri nedovoljenem vstopu, tranzitu ali prebivanju 
je bilo obravnavano 63 oseb (76) ali 18 % manj kot leto prej. 34 oseb (44) je bilo osumljeno 
storitve KD po 311. členu KZ RS, 29 oseb (32) pa je bilo obravnavano zaradi storitve 
prekrška po 99. členu zakona o tujcih.  
 
Na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb so nam hrvaški varnostni organi vrnili 
11 (8) oseb. Tujim varnostnim organom je bilo vrnjeno 131 (296) tujcev ali 61 % vseh oseb 
(84 %), ki so na nedovoljen način prestopile državno mejo oz. 79 % (90 %), če od skupnega 
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števila obravnavanih za nedovoljen prestop državne meje odštejemo 49 oseb za katere ni 
bilo pogojev za vrnitev. 
 
V skladu s 50. členom zakona o tujcih, je bilo iz države odstranjeno 11 tujcev (38). 
 
 
2.1.5  VAROVANJE DOLOČENIH OSEB IN OBJEKTOV 

 
Zbrani so bili podatki, ki so bili potrebni za izdelavo ocene ogroženosti ministra za 
gospodarstvo. 
 
V službi varovanja objekta je bil dan večji poudarek določbam hišnega reda v objektih MNZ, 
predvsem na področju evidentiranja vstopanja in izstopanja iz objekta ter nadzora nad 
parkiranjem službenih vozil izven delovnega časa. 
 

2.2  DRUGE DEJAVNOSTI 
 
2.2.1  V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO 
 
Načrtovane naloge so  bile realizirane. 
 
Na območju PU Krško je bil decembra 2006 ustanovljen Svet za sobivanje z romsko 
skupnostjo v občini Krško (na podlagi zakona o lokalni samoupravi). Član sveta je tudi 
komandir PP Krško. Lokalne skupnosti sicer ocenjujejo sodelovanje s policijo kot korektno in 
zgledno in ne vidijo potrebe po drugačni obliki sodelovanja. Interes po sosvetu se poveča v 
primeru varnostnih eskalacij, a po ureditvi razmer le-tega ni več.  
 
 
2.2.2  OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 
 
Operativno komunikacijski center PU Krško je v letu 2007 prejel 19.011 klicev na telefonsko 
številko 113, kar je več kot v letu 2006 (18.696). Število interventnih klicev, ki zahtevajo 
prihod policijske patrulje na kraj dogodka, se je povečalo iz 4.994 na 5.344. 
 
Na kraje različnih dogodkov je bilo napotenih 5.183 (5.126) policijskih patrulj. Povprečni 
reakcijski čas policije v Posavju je bil 18:52 minute (17:39), za nujne interventne dogodke pa 
10:48 (11:11). 
 
O dogodkih je OKC obveščal 178 predstojnikov in 1.210 primerih policijske enote. V 376 
primerih preiskovalnega sodnika in 360 primerih državnega tožilca. V 331 primerih je bil o 
dogodkih obveščen regijski center za obveščanje in v 339 primerih drugi organi in 
organizacije (npr. vzdrževalci cest, vlečne sužbe …). 
 
Reakcijski čas OKC-ja za dogodke je bil v povprečju 01:41 (01:35), za nujne dogodke pa 1 
minuto (01:05). 
 
 
2.2.3  FORENZIČNA IN  KRIMINALISTIČNOTEHNIČNA DEJAVNOST 
 
Opravljenih je bilo  279 (219) ogledov kraja kaznivega dejanja - 21,8 % porast.  
 
Predvsem v drugi polovici leta se je povečala prisotnost kriminalističnega tehnika na ogledih 
krajev kaznivih dejanj, ki je bila v prvi polovici zaradi aktivnosti pri hujših kaznivih dejanjih 
slabša. Izdelanih je bilo 206 (131)  strokovnih mnenj - 57.2  % več kot v preteklem letu. 
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Opravljenih je bilo 130 (140) preliminarnih testiranj, daktiloskopiranih pa 419 (356)  
osumljencev - 17.6 % več kot v preteklem letu. 
 
Ocena same kvalitete ogledov, glede na število zavarovanih sledi s kraja kaznivih dejanj, je v 
povprečju dobra. Statistični podatek o vseh zavarovanih sledeh je v primerjavi z preteklim 
letom v porastu za 21.0% - 1767 (1460). Kvantiteta sledi kaže tudi kvaliteto - podanih je bilo 
206 strokovnih mnenj.  
 
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. Opravljena je bila analiza in ocena stanja vozil  in na tej osnovi je bilo iz uporabe  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). 
 
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 DEJAVNOSTI 
 
PU Krško je v letu 2007 opravila 15 nadzorov nad delom delavcev in 7 nadzorov nad delom 
organizacijskih enot. Nad delom policijskih enot je bilo izvedenih 6 strokovnih nadzorov in 1 
splošni nadzor. 
 
Največ (3) nadzorov je bilo na področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete, dva nadzora 
sta bila izvedena na področju organizacijskih zadev, po 1 nadzor je bil opravljen na področju 
vzdrževanja javnega reda in zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja, operativnega 
poročanja in obveščanja in pooblastil. 
 
Ugotovljeno je bilo, da so enote delale dobro, v skladu s predpisi in navodili. Bile so 
pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki pa na operativno delo enot niso vplivale. Vodstvom 
policijskih postaj so bili odrejeni konkretni ukrepi za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti. 
 
 
2.2.6  SPREMLJANJE IZVAJANJE 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 2007 ustanovljeni 2 (2) 
komisiji, ki sta raziskovali okoliščine uporab prisilnih sredstev ter podali oceno strokovnosti in 
zakonitosti uporabe prisilnih sredstev. V enem primeru je komisija podala mnenje o 
nestrokovni, a zakoniti uporabi prisilnih sredstev. V  preostalih 234 (191) - ali 66 % več - 
primerih so oceno zakonitosti in strokovnosti uporab prisilnih sredstev podali predstojniki 
posameznih policijskih enot.  
 
V letu 2007 je bilo zaradi kaznivih dejanj, preprečitve nadaljevanja prekrškov ali drugih 
razlogov pridržanih 435 (474) oseb ali 8,2 % manj. Prisilna sredstva so uporabili zoper 265 
(216) - ali 23 % več - osebam. Zoper kršitelje so večinoma uporabili najmilejši prisilni sredstvi 
– sredstva za vklepanje in vezanje ter fizično silo, kar pomeni, da sta bili pri uporabi 
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policijskih pooblastil spoštovani načeli postopnosti in sorazmernosti. V 2 dveh (1) primerih je 
bil uporabljen opozorilni strel,  ko so bili podani pogoji za uporabo strelnega orožja, v enem 
primeru v nadaljevanju tudi strelno orožje – pištola s čimer je bilo osumljencu odvzeto 
življenje in preprečeno nadaljnje ogrožanje varnosti oz.  življenja ljudi.  
 
Število primerov napada na uradno osebo oz. policiste, ko ta opravlja naloge varnosti, se je v 
letu 2007 znatno povečalo, zabeleženih je 19 (6) primerov ali 116,7 % več kot v primerjalnem 
obdobju leta 2006. V napadih je bilo poškodovanih 15 (4) policistov.  
 
 
2.2.7  REŠEVANJE PRITOŽB 
 
V letu 2007 je bilo v vseh policijskih enotah PU Krško sprejetih in obravnavanih 26 (53) 
pritožb zoper delo policistov - upad za 51%. Od tega je bilo v policijskih enotah pri vodji 
organizacijske enote uspešno rešenih 12 pritožb, 3 pa niso bile uspešno rešene. V 13 
obravnavanih pritožbah pri vodji OE so bili postopki policistov ocenjeni kot skladni s predpisi, 
v 2 pa neskladno s predpisi. V senatih za pritožbe je bilo obravnavanih 6 pritožb, od tega je 
bila ena pritožba ocenjena kot utemeljena. 
 
Največ pritožb je s področja javnega reda in miru – 10 (6). Manj pritožb je na področjih 
prometa – 7 (25), na področju dela po državni meji  -  4 (14) in dela po kaznivih dejanjih – 1 
(6). 
  
Po organizacijskih enotah je največ pritožb na PP Krško 10 (leto prej 8), PP Brežice 8 (leto 
prej 16), sledita PMP Obrežje 3 (leto prej 7) in PPP Krško 3 (leto prej 5), nato PP Sevnica 2 
(leto prej 7)in nazadnje PMP Dobova brez obravnavane pritožbe (leto prej 9) . 
 
Najpogostejša razloga za podajo pritožb sta nekorektnost – 11 in nestrokovnost – 9; med 
pooblastili pa izdaja obvestila o prekršku -  5, preizkušanje alkoholiziranosti voznikov - 3, 
uporaba fizične sila – 2 in  mejna kontrola -2. 
 
 
2.2.8  NOTRANJE PREISKAVE 
 
Predkazenski postopek je bil voden zoper devet (20) policistov v desetih zadevah (15). Za 
dva policista (1)  je bila vložena kazenska ovadba, oziroma poročilo po devetem odstavku 
148. člena zakona o kazenskem postopku za dve (1) kaznivi dejanji.  
 
Za sedem (14) kaznivih dejanj, s šestimi (19) osumljenimi policisti, na podlagi zbranih 
obvestil ni bilo podlage za kazensko ovadbo, zato so bila državnemu tožilstvu poslana 
poročila po desetem odstavku 148. člena zakona o kazenskem postopku.  
 
Pri nezaključenih predkazenskih postopkih in zbiranju obvestil oziroma dokazov sta v fazi 
preiskovanja še dve kaznivi dejanji  (2).  
 
Zaradi suma storitve kaznivega dejanja ni bilo uvedenega  (0) disciplinskega postopka, je pa 
bil izrečen pisni opomin enemu delavcu (1) v skladu z določili 83. člena Zakona o javnih 
uslužbencih. 
 
2.2.8.1  Disciplinski postopki 
 
V letu 2007 so predstojniki PE podali dve pobudi (1)  za uvedbo disciplinskega postopka. 
Predloga sta bila podana ob zaključku leta, zato v letu 2007 nista bila realizirana. 
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V skladu z določili 83. člena ZDR sta bila podana dva zahtevka za pisno opozorilo 
delodajalca. Zoper enega delavca teče postopek redne odpovedi, ki pa zaradi pritožbe ni 
postal pravnomočen v letu 2007 
 
2.2.9   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. 
  
V sklopu selitve PP Brežice v nov poslovni objekt je bila inštalirana in vključena nova 
informacijska oprema, ravno tako so bile ob preselitvi PPP Krško na novo lokacijo dodeljene 
nove delovne postaje. Nadgrajena in zamenjana je bila informacijska oprema na MMP 
Dobova in MP Slovenska vas, v teku je zamenjava na MP Rigonce in MP Orešje.  
 
Video nadzorni sistem in sistem tehničnega varovanja je bil instaliran in vključen na treh 
enotah. 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 preventivni tehnični pregledi sistemov protipožarnega varovanja, redni servisi 
napajalnih sistemov (UPS)  in sistemov rezervnega napajanja (agregati). 
 
 
2.2.10  KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE ZADEVE 
 
V upravi je na podlagi pravilnika o sistemizaciji delovnih mest sistemiziranih  671 delovnih 
mest.  Na dan 31. 12. 2007 je bilo stanje naslednje: 
 

NOE, OE Sistemizacija Dejanska 
zasedenost 

%  
zasedenosti 

VODSTVO, SD 11 9 82% 
SUP 24 11 46% 
OKC 20 18 90% 
SKP 23 20 87% 
SOP 24 23 96% 
PP BREŽICE 179 174 97% 
PP KRŠKO 72 69 96% 
PP SEVNICA 27 27 100% 
PPP KRŠKO 35 31 89% 
PMP OBREŽJE 138 138 100% 
PMP DOBOVA 118 117 99% 

SKUPAJ 671 637 95% 
 
 
2.2.11  IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE  
 
Izobraževanje po programu policist za varovanje zunanjih meja EU je v letu 2007 uspešno 
opravilo 24 kandidatov II. generacije, ki so se prijavili na razpis maja 2007. Vsi omenjeni so 
po uspešno končanem izobraževanju nadaljevali z delom na PP Brežice in PP Krško. V 
decembru 2007 je pričela z izobraževanjem nova generacija 30 kandidatov za policiste za 
varovanje zunanjih meja EU III. generacije. 
 
Načrtovane naloge s področja izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja so bile 
realizirane v celoti. Največji poudarek je bil dan usposabljanju policistov za učinkovito 
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varovanje zunanjih meja EU v skladu s Schengenskimi standardi, usposabljanju s področja 
varovanja tajnih podatkov in usposabljanju s področja varstva pred požarom. Obeh 
usposabljanj se je udeležila večina zaposlenih  PU Krško.  
 
Skupnih oblik usposabljanj, ki jih  je organizirala GPU PA v sodelovanju z NOE GPU, se je 
udeležilo 3002 zaposlenih iz PU Krško. PU Krško je tudi sama organizirala več usposabljanj, 
ki se jih je udeležilo 1.383 javnih uslužbencev. Poleg tega so v policijskih enotah potekala 
teoretična in praktična usposabljanja za izvajanje policijskih pooblastil.  
 
 
2.2.12  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 PPP 
Krško, adaptacija PP Krško. 
 
PU Krško ima v upravljanju 48 službenih stanovanj, pretežno na območju občine Brežice. Na 
osnovi izdelane prioritetne lestvice prosilcev najema službenih stanovanj  je trem prosilcem 
dodeljeno adaptirano stanovanje, v postopku dodelitev je 9 službenih stanovanj.  
 
OE PU so konec leta imele v uporabi  132 službenih vozil,  povprečna starost  je  3,9 l. Od 
skupnega števila vozil je 14 vozil najemniških. Iz naslova Phare programa  je 46 vozil, iz 
naslova  programa Schengen Facility 22 vozil, oboje  predstavlja 52 %  celotnega voznega 
parka. Več kot 80 % predstavljajo vozila znamke Škoda, Opel Astra, Renault, VW in Nissan.  
 
Iz naslova sredstev Schengen Facility smo dobili v uporabo detektorje CO2, povečevalne 
lupe z lastnim virom svetlobe, komplete za prisilno ustavljanje vozil »Stinger«, detektorje 
eksploziva in narkotikov, ročne baterijske svetilke in mikroskope. 
 
2.2.13  MEDNARODNO SODELOVANJE 
 
Na dvostranski ravni se je inšpektor SUP PU Krško udeležil 10 delovnih srečanj s 
predstavniki PU Zagrebačka in PU Krapinsko-zagorska (eno 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 (11). 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 139 mešanih patruljah z obeh strani državne meje z R. Hrvaško, od tega 67-
krat na ozemlju Rep. Hrvaške. 
 
Policisti PMP Obrežje in PMP Dobova so skorajda dnevno preverjali listine, osebe in vozila 
pri nemških varnostnih organih, pri italijanskih in hrvaških varnostnih organih, kakor tudi 
preko Vrat Megvarje. 
 
Na Obrežju je deloval Focal Point Obrežje, s 5 misijami (4) in 5 tujimi policijskimi uradniki (4). 
 
2.2.14  ODNOSI Z JAVNOSTMI 
 
Delo na področju odnosov z javnostmi se je nadaljevalo v smislu dobrega sodelovanja 
policije z javnostmi. 
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Tiskovni predstavnik PU (vodja OKC)  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 posreduje 56 naslovnikom na območju države. Javnosti je bilo v 
sodelovanju s strokovnimi službami posredovano tudi več 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 dvakrat dnevno (v jutranjem in popoldanskem času) poroča 
“v živo” na radijskih programih radia  Krka in Sraka  ter v jutranjem času RGL oz. Radio 
Aktual, ki posnetek posreduje tudi radiu Brežice in Studiu D iz Novega mesta, o  
informacijah, ki se nanašajo na prevoznost cest, čakalne dobe na mejnih prehodih  in na 
varnostne razmere na območju Posavja, prav tako pa posreduje podatke o dnevni in nočni 
kroniki na Val 202.  Dopolnjena je bila adrema. 
 
21. 12. 2007 so potekale aktivnosti ob uradnem vstopu v schengenske države, kjer bilo v 
nekaj dneh veliko vprašanj domačih in tujih novinarskih ekip. V noči na 21.12.2007 je tiskovni 
predstavnik preko noči gostil predstavnike 19 novinarskih hiš in medijev, ki so spremljali 
vstop v schengen. 
 
Več vprašanj medijev je bilo zaradi čakalnih dob tudi ob božičnih in novoletnih praznikih. 
 
 
2.2.15  DEJAVNOST SPECIALIZIRANIH POLICIJSKIH ENOT 
 
Posebna policijska enota je bila sklicana v 14 primerih (11).  Osem sklicev je bilo na območju 
PU Krško, v  šestih primerih je enota odšla izvajat naloge na območje drugih PU.   
 
V preteklem letu je bilo  na podlagi načrta strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja PPE 
PU Krško načrtovanih 5 usposabljanj v sestavu II, ki so bila izvedena v celoti.  Prav tako so 
se policisti PPE PU Krško in poveljstvo udeležili vseh usposabljanj, ki so bila načrtovana v 
Gorski policijski enoti PPE v letu 2007.  
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PRILOGA  – STATISTIČNI PODATKI 
 
 
 

PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE 
 

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

ovadbe 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Kazniva dejanja  2.273 2.439 2.223 2.258 1.938

Preiskana k. d.  1.369 1.507 1.314 1.409 1.219

Delež preiskanih k. d. (v %)  60,2 61,8 59,1 62,4 62,9

K. d., ki jih je odkrila policija 620 715 671 618 557

Delež odkritih k. d. (v %)  27,3 29,3 30,2 27,4 28,7 
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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 

2006 2007 porast/upad 
(v %) 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

PMP DOBOVA  63 38 -39,7 63 38 100,0 100,0 62 38 98,4 100,0

PMP OBREŽJE  229 276 20,5 227 275 99,1 99,6 224 276 97,8 100,0

PP BREŽICE  517 487 -5,8 304 254 58,8 52,2 67 53 13,0 10,9

PP KRŠKO  841 620 -26,3 385 306 45,8 49,4 52 50 6,2 8,1

PP SEVNICA  347 381 9,8 176 226 50,7 59,3 30 45 8,6 11,8

SKP KRŠKO  259 136 -47,5 252 120 97,3 88,2 182 95 70,3 69,9

SD   2 - - 2 - 100,0 - 1 - 50,0 -

SKUPAJ  2.258 1.938 -14,2 1.409 1.219 62,4 62,9 618 557 27,4 28,7 
 
 

Struktura ovadenih oseb 
 

2006 2007 Porast/upad 
(v %) 

  
št. 

osumljencev
delež 
(v %) 

št. 
osumljencev

delež 
(v %)     

skupaj  1.026 100,0 941 100,0 -8,3

moški  853 83,1 795 84,5 -6,8

Spol  

ženske  173 16,9 146 15,5 -15,6

skupaj  1.026 100,0 941 100,0 -8,3

14 do 17 let  64 6,2 50 5,3 -21,9

18 do 20 let  90 8,8 58 6,2 -35,6

21 do 30 let  297 28,9 286 30,4 -3,7

31 do 40 let  260 25,3 231 24,5 -11,2

41 do 50 let  178 17,3 189 20,1 6,2

51 let in več  137 13,4 127 13,5 -7,3

Starost  

neznano  - - - - -

skupaj  1.026 100,0 941 100,0 -8,3

BOLGARIJA  35 3,4 38 4,0 8,6

HRVAŠKA  56 5,5 46 4,9 -17,9

MAKEDONIJA 44 4,3 35 3,7 -20,5

SLOVENIJA  675 65,8 579 61,5 -14,2

SRBIJA  50 4,9 115 12,2 130,0

Državljanstvo 

druge države  166 16,2 128 13,6 -22,9

Pravne osebe  skupaj  5 100,0 8 100,0 60,0
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Vrste kriminalitete 

Vrsta kriminalitete 2003 2004 2005 2006 2007 

Celotna  2.273 2.439 2.223 2.258 1.938

Splošna  2.180 2.332 2.111 2.086 1.856

Gospodarska  93 107 112 172 82

Organizirana  23 22 14 30 11

Mladoletniška 90 120 73 112 111 
 

Kazniva dejanja zoper življenje in telo 

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

Vrsta kaznivega dejanja
2006 2007 

porast/
upad  
(v %) 

2006 2007 2006 2007 

Umor - skupaj  - 2 - - 1 - 50,0

- dokončan  - 2 - - 1 - 50,0

Huda telesna poškodba  3 3 0 3 3 100,0 100,0

Lahka telesna poškodba  72 82 13,9 69 81 95,8 98,8

Druga k. d. zoper 
življenje in telo 8 16 100,0 8 16 100,0 100,0

Skupaj  83 103 24,1 80 101 96,4 98,1 

 
Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 

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

Vrsta kaznivega 
dejanja 

2006 2007 
porast/u
pad (v 

%) 
2006 2007 2006 2007 

Posilstvo - skupaj  2 - - 2 - 100,0 -

- dokončano  1 - - 1 - 100,0 -

- poskus  1 - - 1 - 100,0 -

Spolno nasilje  1 1 0 1 1 100,0 100,0

Sp. napad na os. ml. 
od 15 let  23 4 -82,6 23 4 100,0 100,0

Druga k. d. zoper sp. 
ned.  2 1 -50,0 2 1 100,0 100,0

Skupaj  28 6 -78,6 28 6 100,0 100,0 
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Kazniva dejanja zoper premoženje 

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

Delež preiskanih k. 
d. (v %) 

Vrsta kaznivega dejanja 
2006 2007 porast/upad (v 

%) 2006 2007 2006 2007 

Poškodovanje tuje stvari  121 156 28,9 35 74 28,9 47,4

Tatvina - skupaj  896 718 -19,9 309 211 34,5 29,4

- vlom  173 101 -41,6 56 31 32,4 30,7

- drzna tatvina  7 7 0 3 3 42,9 42,9

- tatvina motornega vozila  1 5 400,0 1 1 100,0 20,0

- druge tatvine  715 605 -15,4 249 176 34,8 29,1

Rop  2 4 100,0 1 1 50,0 25,0

Roparska tatvina  2 1 -50,0 2 1 100,0 100,0

Zatajitev  53 37 -30,2 24 12 45,3 32,4

Klasična goljufija  60 66 10,0 55 59 91,7 89,4

Požig  2 - - 2 - 100,0 -

Druga k. d. zoper 
premoženje 47 44 -6,4 42 39 89,4 88,6

Skupaj  1.183 1.026 -13,3 470 397 39,7 38,7 
 

Kazniva dejanja mladoletnikov 

Vrsta kaznivega dejanja 2006 2007 

Lahka telesna poškodba  10 6 

Spolni napad na osebo, mlajšo 
od 15 let  - 1 

Neupravičena proizvodnja in 
promet z mamili  2 1 

Omogočanje uživanja mamil  - 1 

Tatvina  48 44 

Velika tatvina  26 10 

Rop  1 - 

Goljufija  1 1 

Druga k. d. mladoletnikov  24 47 

Skupaj 112 111  
 

Kazniva dejanja gospodarske kriminalitete 

Število k. d. Škoda (v 1000 EUR) 
Vrsta kaznivega dejanja 

2006 2007 porast/upad (v 
%) 2006 2007 porast/upad (v 

%) 

Goljufija  34 7 -79,4 133,2 5,0 -96,3

Poslovna goljufija  12 34 183,3 136,7 265,8 94,4
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Ponareditev ali uničenje 
poslovnih listin 10 15 50,0 2,6 0 -100,0

Zloraba položaja ali pravic  7 - - 91,7 - -

Poneverba  7 3 -57,1 142,5 5,7 -96,0

Pranje denarja  1 - - 0 - -

Izdaja nekritega čeka, 
zloraba kartice  17 4 -76,5 9,4 10,8 14,8

Zatajitev finančnih 
obveznosti  6 - - 548,0 - -

Druga k. d. gospodarske 
kriminalitete  78 19 -75,6 24,8 61,5 148,6

Skupaj  172 82 -52,3 1088,9 348,8 -68,0 
 
 

Kazniva dejanja organizirane kriminalitete 
 

Vrsta kaznivega dejanja 2006 2007 

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja 
države  2 7 

Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali 
eksplozivov - 1 

Neupravičena proizvodnja in promet z mamili  28 - 

Velika tatvina  - 1 

Druga kazniva dejanja organizirane kriminalitete - 2 

Skupaj 30 11 
 
 

Druge oblike kriminalitete 

Število k. d. Št. ovadenih osuml. 
Vrsta kaznivega dejanja 

2006 2007 porast/upad 
(v %) 2006 2007 porast/upad 

(v %) 

Neupravičena 
proizvodnja in 
promet z mamili  51 21 -58,8 87 19 -78,2

Omogočanje 
uživanja mamil  1 6 500,0 1 7 600,0

Zloraba 
prepovedanih 
drog  

Skupaj  52 27 -48,1 88 26 -70,5

Nedovoljena 
proizvodnja in 
promet orožja ali 
eksplozivov 

 

12 6 -50,0 12 8 -33,3

Prepovedano 
prehajanje meje 
ali ozemlja države 

 

19 13 -31,6 27 32 18,5

Ponarejanje 
denarja  

 
108 53 -50,9 4 7 75,0
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Tihotapstvo   1 - - 1 -

Izsiljevanje  3 2 -33,3 3 2 -33,3

Ogrožanje 
varnosti  119 128 7,6 116 127 9,5

Povzročitev 
splošne 
nevarnosti  5 4 -20,0 5 1 -80,0

Ugrabitev  1 - - 3 - -

Protipravni 
odvzem prostosti 3 1 -66,7 3 3 0

Druge oblike 
ogrožanja varnosti 

Skupaj  131 135 3,1 130 133 2,3 
 
 

Zasežene prepovedane droge 

Vrsta zasežene prepovedane droge 2006 2007 Porast/upad (v %) 

GRAMI  10,9 0,9 -91,6Amfetamin  

TABLETE - 2,0 -

Benzodiazepini  TABLETE 660,0 132,5 -79,9

Ekstazi  TABLETE 47,0 19,0 -59,6

GRAMI  91.567,1 134,7 -99,9Heroin  

MILILITRI - 0,2 -

Kokain  GRAMI  93,2 252,4 170,8

Konoplja - rastlina  KOSI  - 81,0 -

Konoplja - rastlina (marihuana) GRAMI  9.041,3 44.793,0 395,4

Konoplja - smola (hašiš)  GRAMI  5,2 13,8 168,5

Metadon  MILILITRI 809,0 - - 
   
 

Preiskovalna dejanja in drugi ukrepi pri preiskovanju kaznivih dejanj 

  2006 2007 Porast/upad 
(v %) 

Ogled kraja kaznivega dejanja 229 279 21,8 

Hišna preiskava  67 36 -46,3 

Osebna preiskava  9 1 -88,9 

Zaseg predmetov  682 668 -2,1 

Policijsko zaslišanje  13 13 0  
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VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 
PREMOŽENJA 

 
Kršitve predpisov o javnem redu* 

   
 2003 2004 2005 2006 2007 
Kršitve zakona o 
prekrških zoper JRM 1.314 1.267 1.079 1095 1168

Kršitve drugih 
predpisov* 1.253 1.170 1.380 1860 1195

Skupaj 2.567 2.437 2.459 2.955 2.363
 

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 
2006 2007 

Porast/ 
upad 
(v %) 

2006 2007 
Porast/ 
upad 
(v %) 

2006 2007 
Porast/ 
upad 
(v %) 

PMP DOBOVA  2 5 150,0 255 206 -19,2 257 211 -17,9
PMP OBREŽJE  17 13 -23,5 1.007 477 -52,6 1.024 490 -52,1
PP BREŽICE  304 372 22,4 357 265 -25,8 661 637 -3,6
PP KRŠKO  515 479 -7,0 118 116 -1,7 633 595 -6,0
PP SEVNICA  232 261 12,5 92 100 8,7 324 361 11,4
PPP KRŠKO  25 38 52,0 31 31 0 56 69 23,2
SKUPAJ  1.095 1.168 6,7 1.860 1.195 -35,8 2.955 2.363 -20,0
 * Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 

 
Kršitve predpisov o javnem redu 
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Struktura kršiteljev predpisov o javnem redu 

  

 2006 2007 Porast/upad 
v % 

Spol    
moški 1782 1400 -21,4 
ženske 545 309 -43,3 

Neznano 342 425 24,3 
Starost  
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 2006 2007 Porast/upad 
v % 

    14 do17let 85 63 -25,9 
18 do 24 let 553 402 -27,3 
25 do 34 let 615 475 -22,8 
35 do 44 let 522 374 -28,4 
45 do 54 let 342 221 -35,4 
55 do 64 let 149 107 -28,2 
64 let in več 59 67 -13,6 

neznano 344 425 23,5 
Državljanstvo  
slovensko 1207 732 -12,8 

tuje 342 425 -39,4 
neznano 342 425 24,3 
Pravne osebe 4 14  

 
Kršitve zakonov o javnem redu in miru 

   

Kršitve 2006 2007 Porast/upad (v 
%) 

Vznemirjanje okolja v pijanosti 33 - -
Streljanje z ogrožanjem ljudi 1 - -
Izzivanje ali spodbujanje k pretepu 60 170 183,3
Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje 139 220 58,3
Nedostojno vedenje do uradne osebe 45 141 213,3
Nasilje v družini 102 199 95,1
Motenje nočnega miru s hrupom 20 26 30,0
Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati 34 37 8,8
Neupoštevanje odredbe uradne osebe 34 107 214,7
Prenočevanje na javnih krajih 11 11 0
Druge kršitve 616 257 -58,3
Skupaj 1.095 1.168 6,7

 
 

Kršitve drugih predpisov o javnem redu 
 

Predpisi 2006 2007 Porast/upad
(v %) 

Zakon o tujcih 1.298 681 -47,5
Zakon o nadzoru državne meje 130 122 -6,2
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 95 83 -12,6
Zakon o osebni izkaznici 17 3 -82,4
Zakon o prijavi prebivališča 122 74 -39,3
Zakon o zaščiti živali 43 44 2,3
Zakon o orožju 43 36 -16,3
Zakon o javnih zbiranjih 29 29 0
Zakon o omejevanju porabe alkohola 36 63 75,0
Zakon o zasebnem varovanju 1 3 200,0
Zakon o osebnem imenu 7 2 -71,4
Drugi predpisi 39 55 41,0
Skupaj 1.860 1.195 -35,8

 
Zaseženo in najdeno orožje 

 
Zaseženo orožje* Najdeno orožje Vrsta orožja  2006 2007 2006 2007 

Plinsko orožje kos 3 4 0 0 
Hladno orožje kos 18 21 0 0 
Lovsko orožje kos 10 9 0 0 
Zračno orožje kos - 1 0 1 
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Zaseženo orožje* Najdeno orožje Vrsta orožja  2006 2007 2006 2007 
Pištola kos 21 10 0 0 
Puška kos 14 3 0 1 
Drugo orožje  kos - 1 0 1 
Del orožja kos 2 6 0 0 
Bomba kos 1 5 0 1 
Ostro strelivo kos 1.186 992 0 538 
Lovsko strelivo kos 200 1.019 0 0 
Plinsko strelivo kos 9 10 0 0 
Manevrski naboji kos 93 - 0 0 
Eksploziv g 800 1.565 0 0 
Vžigalnik kos - 2 0 0 
Vžigalna vrvica m - 4 0 0 
Minsko-eksplozivno sredstvo kos - 3 4 8 

 
,  

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 

2006 101 189 61 109 460

2007 214 93 35 125 467

Opozorilo  

Porast/upad 
(v %) 111,9 -50,8 -42,6 14,7 1,5

2006 398 962 48 169 1.577

2007 400 466 66 98 1.030

Plačilni nalog  

Porast/upad 
(v %) 0,5 -51,6 37,5 -42,0 -34,7

2006 47 6 - 3 56

2007 410 75 9 10 504

Posebni plačilni 
nalog*  

Porast/upad 
(v %) 772,3 1150,0 - 233,3 800,0

2006 2 101 14 28 145

2007 95 36 4 124 259

Odločba v hitrem 
postopku  

Porast/upad 
(v %) 4650,0 -64,4 -71,4 342,9 78,6

2006 547 40 7 123 717

2007 49 11 8 35 103

Obdolžilni predlog  

Porast/upad 
(v %) -91,0 -72,5 14,3 -71,5 -85,6

2006 - - - 101 101

2007 - - - 64 64

Predlog drugemu 
prekrškovnemu 
organu 

Porast/upad 
(v %) - - - -36,6 -36,6

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

2006 56 4 4 38 102

2007 53 - 4 22 79

Zahteva za sodno 
varstvo zaradi 
izdanega plačilnega 
naloga Porast/upad (v %) -5,4 - 0 -42,1 -22,5

2006 1 - - 4 5

2007 55 - - 23 78

Zahteva za sodno 
varstvo zaradi 
odločbe v hitrem 
postopku  Porast/upad (v %) 5400,0 - - 475,0 1460,0

2006 3 - - 2 5

2007 109 - - 1 110

Ugovor zaradi 
izdanega 
posebnega 
plačilnega naloga*  Porast/upad (v %) 3533,3 - - -50,0 2100,0

2006 - - 3 6 9

2007 14 - - 43 57

Predlog za uklonilni 
zapor  

Porast/upad (v %) - - - 616,7 533,3
 

 
Ukrepi policistov zaradi prekrškov 

 
VRSTA UKREPA 2006 2007 PORAST/UPAD (V %)

do 48 ur  130 82 -36,9

do 24 ur  1 1 0

do streznitve  85 131 54,1

pridržanje s privedbo  12 12 0

Pridržane osebe  

privedba  23 14 -39,1

Opravljene preiskave hišne  13 6 -53,8

Privedbe z odredbo  na sodišče  275 343 24,7

neuspešne hišne preiskave  13 7 -46,2

intervencije  1.318 1.493 13,3

Drugo  

prepoved približevanja dol. kraju oz. osebi 8 21 162,5
 

 
Nesreče in drugi dogodki 

 
DOGODEK  2006 2007 PORAST/UPAD (V %) 

Onesnaženje in ogrožanje okolja  2 2 0 

Utopitve  1 1 0 

Nesreče in izredni dogodki v železniškem 
prometu 6 3 -50,0 

Samomori  21 16 -23,8 

Poskusi samomora  18 16 -11,1 

Požari  40 19 -52,5 

Delovne nesreče  18 24 33,3 

Iskanje pogrešanih oseb  3 4 33,3 
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Pomoč policije drugim upravičencem 
 

Upravičenci 2006 2006 Porast/upad v % 
Zdravstvene ustanove 7 11 57,1 
Sodišča  1 - - 
Inšpekcijske službe 1 3 200,0 
Centri za socialno delo 2 - - 
Drugi upravičenci 2 1 -50,0 
Skupaj 13 15 15,4 

 
 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
 

Kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa 
  

Predpisi 2006 2007 Porast/upad 
(v %) 

Zakon o varnosti cestnega prometa 23.916 21.978 -8,1 
Zakon o delov. času in obveznih počitkih …* 497 991 99,4 
Zakon o prevozih v cestnem prometu 39 4 -89,7 
Zakon o prevozu nevarnega blaga 41 16 -61,0 
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu 3 - - 
Skupaj 24.496 22.989 -6,2 

*Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih 

 
Kršitve prometne zakonodaje in postopki policije po zakonu o prekrških 

 

Postopek 2006 2007 Porast/upad 
(v %) 

Opozorilo 6.134 4.565 -25,6 
Plačilni nalog 14.107 15.832 12,2 
Posebni plačilni nalog* 52 475 813,5 
Odločba v hitrem postopku 1.220 45 -96,3 
Obdolžilni predlog 2.959 2.070 -30,0 
Predlog drugemu prekrškovnemu organu 24 2 -91,7 

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 2006 2007 Porast/upad (v 
%) 

Zahteva za sodno varstvo zaradi izdanega plačilnega naloga 671 522 -22,2
Zahteva za sodno varstvo zaradi odločbe v hitrem postopku 128 18 -85,9
Ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga* 1 55 5400,0
Predlog za uklonilni zapor 367 51 -86,1

* 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. 
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Najpogostejši ukrepi policistov pri nadzoru cestnega prometa 
  

 Vrsta ukrepa Leto 2006 Leto 2007 Porast/upad 
(v %) 

 Odrejen alkotest 13.145 19.001 44,5 
pozitiven 1.759 1.546 -12,1 

negativen 11.237 17.325 54,2 
odklonjen 147 128 -12,9 

 Odrejen strokovni pregled zaradi alkohola 122 115 -5,7 
pozitiven 36 30 -16,7 

negativen 9 9 0 
odklonjen 75 73 -2,7 

 Odrejen strokovni pregled zaradi 
prepovedanih drog 64 68 6,3 

pozitiven 10 20 100,0 
negativen 9 11 22,2 
odklonjen 44 34 -22,7 

 Pridržanje do streznitve 31 43 38,7 
 Začasni odvzem vozniškega dovoljenja 1.276 1.143 -10,4 
 Privedba na oddelke za prekrške na okrajnih 
sodiščih 2 6 200,0 

 
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. 

2003 1.138 7 293 838 7 50 377
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

Porast/upad (v %) -2,1 -14,3 10,6 -7,5 -14,3 0 5,5
 

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. 

2006 309 5 76 228 5 12 92
2007 314 4 92 218 4 16 97PP Brežice 
Porast/upad (v %) 1,6 -20,0 21,1 -4,4 -20,0 33,3 5,4
2006 315 1 104 210 1 20 118
2007 303 1 106 196 1 14 133PP Krško 
Porast/upad (v %) -3,8 0 1,9 -6,7 0 -30,0 12,7
2006 150 1 55 94 1 8 64
2007 141 1 62 78 1 10 59PP Sevnica 
Porast/upad (v %) -6,0 0 12,7 -17,0 0 25,0 -7,8
2006 774 7 235 532 7 40 274
2007 758 6 260 492 6 40 289Skupaj 
Porast/upad (v %) -2,1 -14,3 10,6 -7,5 -14,3 0 5,5

 
Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč in povprečna stopnja alkoholiziranosti 

 
Vsi povzročitelji Alkoholizirani 

povzročitelji Delež (v %) Povprečna stopnja 
alkohola (g/kg)* Nesreče 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
Smrtne 7 6 4 3 57,1 50,0 1,86 1,19
S telesno poškodbo 238 248 42 46 17,6 18,5 1,46 1,53
Z materialno škodo 545 502 69 57 12,7 11,4 1,52 1,74
Skupaj 790 756 115 106 14,6 14,0 1,51 1,64
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Posledice prometnih nesreč glede na vzrok 
 

Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani 

Lahko telesno 
poškodovani 

Vzroki 
2006 2007 

Porast
/upad 
(v %) 

2006 2007 
Porast
/upad 
(v %) 

2006 2007 
Porast
/upad 
(v %) 

Neprilagojena hitrost  1 1 0 19 20 5,3 113 102 -9,7
Nepravilna stran/smer  3 1 -66,7 10 7 -30,0 61 47 -23,0
Neupoštevanje prednosti  - 3 - 3 6 100,0 44 63 43,2
Nepravilno prehitevanje  1 - - 2 1 -50,0 12 9 -25,0
Nepravilni premiki z vozilom  1 - - 1 1 0 6 9 50,0
Neustrezna varnostna razdalja - - - 1 1 0 25 31 24,0
Nepravilno ravnanje pešcev  - 1 - 3 2 -33,3 4 3 -25,0

 
 

NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 
 

Potniki po kategorijah mejnih prehodov 
 

Vrsta prometa 2007 2006 Porast/upad (v %) 
Mednarodni promet 8.903.406 8.405.517 + 6 
Meddržavni promet 3.429.195 3.413.569 0 
Obmejni promet 75.532 84.014 - 10 
Skupaj 12.408.133 11.903.100 + 4 

 
 

Državljanstvo tujcev, zavrnjenih na mejnih prehodih 
 

Državljanstvo 2006 2007 
ČRNA GORA  13 5 
ALBANIJA  17 7 
BOSNA IN HERCEGOVINA  560 538 
HRVAŠKA  1.943 1.489 
MAKEDONIJA  330 285 
MOLDAVIJA, REPUBLIKA  2 6 
RUSKA FEDERACIJA  10 7 
SRBIJA  215 576 
SRBIJA IN ČRNA GORA  631 14 
TURČIJA  231 122 
Druge države  2.704 58 
Skupaj  6.656 3.107 

 
 

Zlorabe dokumentov na mejnih prehodih 
 

 2007 2006 
Ponarejena in prenarejena vozniška dovoljenja 139 93
Ponarejena in prenarejena bivalna in delovna dovoljenja 82 62
Ponarejeni in prenarejeni potni listi 67 81
Ponarejeni in prenarejeni žigi mejne kontrole 64 71
Ponarejene in prenarejene osebne izkaznice 34 24
Ponarejeni in prenarejeni vizumi 12 21
Ponarejena in prenarejena prometna dovoljenja 9 9
Ponarejene in prenarejene ostale listine 58 131
Uporaba tuje potne listine 10 10
Skupaj 475 502
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Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi zlorab listin na mejnih prehodih 

Državljanstvo 2006 2007

ČRNA GORA  4 4

BOLGARIJA  35 42

BOSNA IN HERCEGOVINA 23 28

HRVAŠKA  29 32

MAKEDONIJA  37 34

ROMUNIJA  14 14

SLOVENIJE  6 11

SRBIJA  48 113

SRBIJA IN ČRNA GORA  55 4

TURČIJA  16 25

Druge države  31 28

Skupaj  298 335 
 

 
 

Nedovoljeni prehodi čez državno mejo 
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Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenih prehodov čez državno mejo 
 

Državljanstvo 2006 2007 
BANGLADEŠ  - 3
BOSNA IN HERCEGOVINA  31 29
EGIPT  - 4
GRUZIJA  1 4
HRVAŠKA  18 11
MAKEDONIJA  27 13
PAKISTAN  - 10
SLOVENIJE  7 8
SRBIJA  45 85
TURČIJA  36 21
Druge države  121 26
Skupaj  286 214
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Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenega prebivanja 
 

Državljanstvo 2006 2007 
ČRNA GORA  1 4
BOLGARIJA  511 1
BOSNA IN HERCEGOVINA  24 84
HRVAŠKA  32 59
KOLUMBIJA  - 1
MAKEDONIJA  23 29
RUSKA FEDERACIJA  2 1
SRBIJA  13 51
TAJSKA  - 4
TURČIJA  - 1
Druge države  253 37
Skupaj  859 272

 
Tujci, vrnjeni oziroma sprejeti na podlagi mednarodnih sporazumov 
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V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO 
 

PREVENTIVNE DEJAVNOSTI
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OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 
 

Interventni klici na številko 113 v letih 1997 do 2007 
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Interventni klici na številko 113 
 

Vsi klici Interventni klici enota 
2006 2007 2006 2007 

PU Krško 18.696 19.011 4.994 5.344 
Delež klicev v % 100 101,7 100 107,0 

 
 

Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj po policijskih postajah 
 

Vsi klici interventni klici (mm:ss) Nujni interventni klici (mm:ss) Enota 
2006 2007 2006 2007 

PP Brežice 16:46 17:54 10:22 11:26 
PP Krško 18:13 19:11 11:33 10:40 
PP Sevnica 19:26 19:52 11:25 9:46 
PPP Krško 15:42 16:52 11:32 10:49 
PU Krško 17:39 18:52 11:11 10:48 

 
 

FORENZIČNA IN KRIMINALISTIČNOTEHNIČNA DEJAVNOST 
 

Izdelana strokovna mnenja 
 

Preiskave in strokovna 
mnenja Laboratorij 

2006 2007 

Porast/ 
upad 
(v %) 

Fizikalni 14 4 -71.5
Kemijski 35 48 37.1
Biološki 0 0 0
Za pisave in dokumente 73 148 102.7
Daktiloskopski 9 6 33.4
Skupaj 131 206 57.2
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Zavarovanje sledi 
 

Preiskave Vrste sledi 
2006 2007 

Porast/ 
upad 
(v %) 

Obuvala 240 255 6.2
Papilarne črte 160 120 -25
Prepovedane droge 140 130 -7.2
Požari, eksplozije 173 180 4.0
Onesnaženje vode 20 23 15.0
Barve, laki 63 50 -20.7
Sumljivi dokumenti 301 495 64.4
Rokopis 12 32 266.6
Denar 0 0 0
Strelno orožje 73 78 6.8
Orodje 66 70 6.0
Žarnice, kolesa 10 15 50
Zemlja, steklo 3 7 233.3
Ključavnice 11 17 54.5
Biološke sledi 188 295 156.9
Skupaj 1.460 1.767 21.0

 
 

NADZORNA DEJAVNOST 
 

 
Splošni, strokovni in ponovni nadzori nad delom policijskih enot 

 
PP 

PU splošni strokovni ponovni 

KK 1 6 0
Skupaj 1 6 0

 
 

SPREMLJANJE IZVAJANJA POLICIJSKIH POOBLASTIL IN OGROŽANJA POLICISTOV 
 

Osebe, katerih identiteto je ugotavljala policija 
 

ZAKONSKA PODLAGA 2006 2007 PORAST/UPAD (V %) 

Zakon o policiji 1.993 2.248 12,8 

Zakon o nadzoru državne meje  409 238 -41,8 
  
 

Osebe, privedene na sodišče zaradi postopka o kaznivem dejanju ali prekršku 
  

 2006 2007 Porast/upad 
(v %) 

Osumljenci kaznivih dejanj - 3 - 
Storilci prekrškov  25 20 -20,0 
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Osebe, pridržane po zakonu o policiji, zakonu o prekrških in zakonu o kazenskem postopku 
 

 Čas pridržanja 2006 2007 Porast/upad 
 (v %) 

do 24 ur (43/1ZPol)  1 1 0 
do 48 ur (43/2 ZPol)  130 82 -36,9 
do 12 ur (109/2 ZP-1)  85 131 54,1 
do 12 ur (110/2 ZP-1)  12 12 0 
do 6 ur (157/2 čl. ZKP)  111 114 2,7 
do 48 ur (157/2 čl. ZKP) 135 95 -29,6 
Skupaj  474 435 -8,2 

  
 

Uporaba prisilnih sredstev 
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Uporaba prisilnih sredstev in opozorilnega strela 

 
Vrsta prisilnega sredstva 2006 2007 

Sredstva za vklepanje in vezanje 137 273 

Plinski razpršilec 0 2 

Fizična sila 204 177 

Palica 2 5 

Strelno orožje 0 2 

Opozorilni strel 0 2 

Skupaj 343 461 
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 
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Posledice uporabe prisilnih sredstev pri policistih in kršiteljih 
 

Policisti  Kršitelji  
2006 2007 2006 2007 

Vidni zunanji znaki*  3 0 20 46 
Lahka telesna poškodba 1 15 3 4 
Huda telesna poškodba 0 0 0 0 
Posebno huda telesna poškodba 0 0 0 0 
Smrt 0 0 0 1 
Skupaj 4 15 23 51 

*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. 

 
Grožnje policistom 

  
Stopnja ogroženosti Varnostni ukrepi 2006 2007 
 Majhna   Skupaj 1 4 
    opozorilo grozitelju 1 4 
 Velika  Skupaj 0 1 
    opozorilo grozitelju 0 1 
 Skupaj  4 5 

 
Kazniva dejanja napadov na policiste 

 
 2006 2007 Porast/upad 

 (v %) 
Kazniva dejanja  
(čl. 302, 303, 304 in 305 KZ) 4 9 125 % 

Napadeni policisti 6 19 216,7 
 
 

REŠEVANJE PRITOŽB 
 

Pritožbe zoper policiste 
 

 2006 2007 Porast/upad (v 
%) 

Sprejete pritožbe 53 26 -51,00 
nerešene pritožbe 5 4 -20,00 
rešene pritožbe 53 22 -58,49 

Rešene pritožbe pri vodji org. enote 25 15 -40,00 
uspešno zaključen postopek 
neuspešno zaključen postopek*** 

17 
8 

12 
3 

-29,41 
-62,50 

delež neuspešno zaključenih (v %) 25 20 -5,00 
ravnanje, skladno s predpisi**** 23 13 -43,48 
ravnanje, neskladno s predpisi 1 2 +100,00 
delež ravnanj, neskladnih s predpisi 

(v %) 
4 13,33 +9,33 

Pritožbe, zavržene s sklepom (9. člen) 7 0 -100,00 
Predčasno zaključen postopek (12. člen) 12 4 -66,67 
Obravnavane pritožbe na seji senata 17 6 -64,71 

Neuspešno zaključen postopek pri 
vodji org. enote 

3 1 -66,67 

sum storitve kaznivega dejanja***** 5 0 -100,00 
Utemeljene 0 0 0 
Neutemeljene 5 0 -100,00 
delež utemeljenih (v %) 0 0 0 

 

* Pritožbe, rešene do 26. 2. 2004 na podlagi navodila za reševanje pritožb. 
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** Pritožbe, rešene od 27. 2. 2004 na podlagi pravilnika o reševanju pritožb. 

*** Pritožbe, za katere postopek pri vodji organizacijske enote ni bil uspešno zaključen, zato so bile poslane pristojni službi MNZ za 

obravnavo na seji senata. 

**** Pritožbe, pri katerih je vodja organizacijske enote ocenil, da je bilo ravnanje policista skladno s predpisi. 

***** Pritožbe, pri katerih obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, rešuje pristojna služba MNZ. 

 
 

NOTRANJE PREISKAVE 
 

Kazniva dejanja, katerih storitve so bili osumljeni delavci policije 
 

Kazenska ovadba ali 
poročilo (148/9 ZKP) Poročilo (148/10 ZKP) Kazniva dejanja po poglavjih KZ   

2006 2007 2006 2007 
K. d. zoper življenje in telo 0 0 1 0 
K. d. zoper človekove pravice in svoboščine 1 1 1 4 
K. d. zoper premoženje 0 0 0 1
K. d. zoper uradno dolžnost in javna pooblastila 0 0 11 3 
K. d. zoper javni red in mir 0 0 1 1 
Skupaj 1 1 14 9 

 
 

KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE ZADEVE 
 

Sistemizirana in zasedena delovna mesta po enotah 
 

NOE, OE Sistemizacija Dejanska 
zasedenost 

%  
zasedenosti 

VODSTVO, SD 11 9 82% 
SUP 24 11 46% 
OKC 20 18 90% 
SKP 23 20 87% 
SOP 24 23 96% 
PP BREŽICE 179 174 97% 
PP KRŠKO 72 69 96% 
PP SEVNICA 27 27 100% 
PPP KRŠKO 35 31 89% 
PMP OBREŽJE 138 138 100% 
PMP DOBOVA 118 117 99% 

SKUPAJ 671 637 95% 
 
 

ODNOSI Z JAVNOSTMI 
 

Delo na področju odnosov z javnostmi 
 

 2006 2007 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 

7
291
450
120

0

4 
265 

73 
2 
0 

57
91
16

2
-

 
 
 


