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1    ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE V 1. POLLETJU 2006 
 
Ocenjujemo, da je bilo delo v prvem poletju 2006 opravljeno zelo uspešno. Glede na lansko 
primerjalno obdobje je manj zaznanih kaznivih dejanj, večja je njihova preiskanost. Pojavne 
oblike kaznivih dejanj so zahtevale zelo angažirano in strokovnejše kriminalistično delo ob 
omejenih kadrovskih resursih. Zaradi nepredvidenih in nujnih zadev je bilo nadurno delo 
velikokrat neogibno potrebno.  
 
Na področju javnega reda in miru je delo potekalo predvsem v zagotavljanju ustreznega 
izvajanja normativnih aktov, ki urejajo to področje. To se nanaša predvsem na izvajanje 
določil ZP-1, ki je nekoliko spremenil pogoje za izvajanje pridržanj. Nestrpnosti med romskim 
in neromskim prebivalstvom je tudi vplivala na delo policije. Izdelan je bil poseben načrt 
aktivnosti PU Novo mesto za izboljšanje varnosti ljudi in premoženja v več etničnih 
skupnostih, pri tem pa je bil dan poseben poudarek partnerskemu sodelovanju tako romske 
skupnosti kot okoliškega prebivalstva. Z organiziranim pristopom in bolj intenzivnim 
policijskim delom smo uspeli doseči večjo vidnost policistov na terenu in s tem tudi večjo 
varnost ljudi in premoženja, s tem pa smo tudi odgovorili na pomisleke lokalnega 
prebivalstva o angažiranosti policije pri reševanju tako specifične problematike kot je v več 
etničnih skupnostih.  
 
V skupnost usmerjeno policijsko delo je bilo v celoti usmerjeno k doseganju temeljnega cilja 
razvijanja partnerskega odnosa med policijo, posamezniki in skupnostjo. S tem namenom je  
bilo izvedenih več preventivnih aktivnosti, ki so po našem mnenju pripomogle k izboljšanju 
varnosti in občutka varnosti med ljudmi. Uvedli smo tudi stalno obliko dela policistov v najbolj 
prometno obremenjenih križiščih. Redno, ob določenih urah, spremljamo in nadziramo 
dogajanje v okolici srednjih šol, kjer obstaja nevarnost razpečevanja prepovedanih drog. V 
prometno bolj rizičnih dovozih pred določene osnovne šole s policisti vidno preventivno 
delujemo in s tem povečujemo občutek varnosti šolarjev pri prihodu v šolo in odhodu iz nje. 
Obvezno reagiramo tudi na pobude občanov, ko nam sporočajo, na katerih območjih oni 
zaznavajo varnostne probleme. Na ta področja sistemsko razporejamo policiste določen čas 
v opazovalno delo. Prisotnost policistov na terenu spremljamo preko obveznih najav OKC-ju, 
ko se »točke« zasedajo ali ko jih zapuščajo. Na pripravljenost policije za sodelovanje z 
občani pa opozarjamo javnost tudi ob vsakem javljanju OKC-ja ali s pisnim sporočilom 
medijem z izdelanim sloganom na koncu sporočila »SKUPAJ ZA VARNOST, VAŠA 
POLICIJA«.  
 
Vpliv zakonodaje s področja prekrškovnega prava se je v prvem polletju še vedno odražal 
predvsem v negativnem smislu glede organizacije dela na področju varnosti cestnega 
prometa in neposredno koordinacijo in nadzor nad delom na terenu. Po začetnih težavah z 
zaostanki, se je stanje v prvi polovici leta 2006 normaliziralo.  
 
Modificiran pristop k delu, ki je  usmerjen v povečevanje izvedenih postopkov policistov z 
udeleženci v cestnem prometu ter povečevanju prisotnosti na terenu ob najbolj kritičnih časih 
in na najbolj nevarnih odsekih,  je prispeval k prvim pozitivnim rezultatom. Zavedamo se bolj 
ranljive skupine udeležencev v prometu, to so motoristi, pri katerih smo ocenili, da je hitrost 
pomemben razlog prometnih nezgod, zato na odsekih cest, kjer se razvijajo večje hitrosti, 
načrtno dnevno nastavljamo vidno modro bela vozila policije in silhuete policista radarista ter 
s tem pripomoremo k umirjanju hitrosti. S posebnim načrtom pa smo uvedli tudi permanentno 
dnevno uporabo radarja, kjer želimo ugotoviti predvsem agresivne voznike. Stanje prometne 
varnosti je v prvem polletju dobro. Umrlo je bistveno manj udeležencev v cestnem prometu, 
zmanjšalo se je število telesno poškodovanih. Na nedograjenih delih avtoceste ter na hitri 
cesti št. 1 ni bilo obravnavane nobene hujše prometne nesreče. Konec meseca junija je bil 
odprt tudi novi avtocestni odsek Sela pri Karteljevem – Lešnica, kar pomeni, da je 
posodobljen eden najbolj nevarnih odsekov hitre ceste. Sodelovanje je potekalo zelo dobro 
predvsem z vzdrževalci cest, izvajalci del na odseku izgradnje avtoceste, inšpektorjem PIRS, 
UE Novo mesto in pravosodnimi organi. 
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Na področju mejnih zadev smo v prvem polletju dali velik poudarek izvajanju določb 
schengenskega pravnega reda tako pri opravljanju mejne kontrole kot tudi pri varovanju 
državne meje izven mejnih prehodov. Policistom na mejnih prehodih smo nudili strokovno 
pomoč pri izvajanju mejne kontrole zlasti na področju izvajanja uredbe Sveta EU o 
sistematičnem žigosanju potnih listin državljanov tretjih držav ter izvajanja drugih predpisov s 
področja pravnega reda Evropske unije. Enako smo policijskim enotam nudili strokovno 
pomoč na področju oblik in metod dela  pri varovanju državne meje ter pri obravnavi 
ilegalcev. Nedvomno se je to odrazilo v pozitivnem smislu, saj se je število prijetih oseb, ki so 
na nedovoljen način prestopile državno mejo v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta 
zmanjšalo za več kot polovico, kar pomeni, da smo z učinkovitim in kvalitetnim varovanjem 
državne meje ilegalce odvračali od ilegalnega prehoda državne meje. Zaradi kvalitetne 
obravnave smo tujim varnostnim organom vrnili vse ilegalce razen tistih, ki so zaprosili za 
azil in državljanov Republike Slovenije. Prav tako smo bili bolj uspešni na področju 
nezakonitega prebivanja tujcev, saj smo odkrili več tujcev z neurejenim statusom v Republiki 
Sloveniji kot v enakem obdobju lanskega leta. V podskupini za kopenske meje smo 
sodelovali pri pripravah na schengensko evalvacijo, ki je bila v Republiki Sloveniji izvedena v 
času med 14.05. in 19.05.2006.  
 
S strokovnim, racionalnim in usklajenim delom med policijskimi enotami je OKC PU 
pomembno prispeval h kvaliteti policijskega dela. Intervencije policije so bile pravočasne 
oziroma hitrejše, kot v preteklem obdobju.  
 
 
2       DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 
 
2.1    TEMELJNE DEJAVNOSTI 
 
Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 
 
Na območju PU Novo mesto se  je v polletnem obdobju zmanjšalo število kaznivih dejanj, saj 
smo v prvem polletju 2006 obravnavali 2095 kaznivih dejanj (prvo polletje 2005 – 2261). 
Zmanjšanje  števila kaznivih dejanj je predvsem posledica večje prisotnosti in vidnosti 
policistov na območjih, kjer so bile v preteklosti največje gostitve kaznivih dejanj in zaradi 
samozaščitnega obnašanja državljanov, ki so upoštevali nasvete Policije za varovanje 
svojega premoženja. Preiskali smo vsa najtežja oz. najodmevnejša kazniva dejanja. Zaradi 
razlogov utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja smo  v tem obdobju vložili 1534 
kazenskih ovadb (prvo polletje 2005 – 1484), kar je 3,37% več kot v enakem obdobju 
lanskega leta.  Napisali smo 585 poročil v dopolnitev  kazenskih ovadb, kar je za 61.51% 
manj kot v enakem obdobju  leta 2005 -  1520. Razlog zmanjšanja števila poročil v 
dopolnitev kazenskih ovadb pripisujemo kvalitetnejši preiskavi kaznivih dejanj in 
kvalitetnejšim kazenskim ovadbam. Uspešno je bilo  preiskanih 53,13% kaznivih dejanj, kar 
je za 9.39% boljše kot v enakem obdobju v letu 2005. Delež preiskanih kaznivih dejanj je 
bistveno višji kot delež preiskanih kaznivih dejanj na območju R Slovenije. Na podlagi teh 
podatkov sodimo  med nadpovprečno uspešne enote v  R Sloveniji.  
 
V notranji strukturi kaznivih dejanj splošne kriminalitete beležimo porast kaznivih dejanj zoper 
življenje in telo in sicer kaznivih dejanj poskusa umora  in povzročitve  lahke telesne 
poškodbe. Ocenjujemo, da se tovrstna problematika na našem območju povečuje, kljub temu 
pa nismo obravnavali dokončanega kaznivega dejanja umora. Obravnavana kazniva dejanja 
so bila uspešno preiskana. 
  
Na področju kaznivih zoper spolno nedotakljivost smo v omenjenem obdobju obravnavali 6 
kaznivih dejanj in sicer 12 kaznivih dejanj manj kot v preteklem letu. Pri odkrivanju teh dejanj 
smo sodelovali s Centri za socialno delo in Varno hišo. Sodelovanje ocenjujemo kot zelo 
dobro. 
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Na področju premoženjske kriminalitete, v primerjavi s prvim polletjem 2005, beležimo upad 
kaznivih dejanj zoper premoženje za 17,08%. Uspeli smo povečati preiskanost  tovrstnih 
kaznivih dejanj za 11.67%. Znotraj premoženjske kriminalitete izstopa družbi manj nevarna 
tako imenovana bagatelna kriminaliteta, katero je relativno težko raziskati. Zavedamo pa se,  
da so omenjena kazniva dejanja zelo moteča za oškodovance in posredno tudi za ostale 
državljane. Kljub temu pa beležimo upad  tovrstnih kaznivih dejanj za 14.88%. Dober 
pokazatelj je, da je bilo obravnavanih manj vlomov  in sicer  za 29.22%.  Razveseljivo pa je  
tudi dejstvo, da smo  v prvem polletju 2006 obravnavali samo 5 kaznivih dejanj ropov (prvo 
polletje 2005 – 19). Na območju PU Novo mesto smo  v prvem polletju 2005  obravnavali eno 
kaznivo dejanje požiga, v prvem polletju 2006 pa 6. Število  tatvin  motornega vozila je na 
ravni enakega obdobja leta 2005. Od tega  smo preiskali tri kazniva dejanja ali 60%. 
 
Pri mladoletniški kriminaliteti beležimo  139 kaznivih dejanj  (v prvem polletju 2005 – 137)  V 
strukturi kaznivih dejanj, kateri storitve so utemeljeno osumljeni mladoletniki , prevladujejo 
kazniva dejanja velike tatvine in kazniva dejanja povzročitve lahkih telesnih poškodb. 
 
Na področju gospodarske kriminalitete je obseg obravnavanih kaznivih dejanj v primerjavi z 
enakim obdobjem leta 2005 manjši (v prvem polletju 2006 – 139, 2005 – 170), kar je 
posledica  zmanjšanja števila kaznivih dejanj goljufij, kršitve temeljnih pravic delavcev, tatvin 
impulzov, ko je predmet storitve osebni računalnik, preslepitev pri pridobitvi posojila ali 
ugodnosti, ponareditve ali uničenja poslovnih listin in izdaje nekritega čeka in zlorabe bančne 
ali kreditne kartice. Obravnavanih pa je bilo večje število kaznivih dejanj zlorab položaja v 
javnem podjetju, zlorab uradnega položaja v zvezi porabe proračunskih sredstev občine, 
preslepitve pri pridobitvi posojila, oškodovanja upnikov in poslovnih goljufij. 
 
Enako kot v istem obdobju prejšnjega leta, je tudi v prvi polovici letošnjega leta opaziti 
povečan odstotek zadev, ki so bile zaključene s poročili na Okrožno državno tožilstvo.  
 
Pri preiskovanju kaznivih dejanj smo sodelovali z Davčnim uradom Novo mesto, še posebno 
v zvezi akcije Quatro. Zaradi kršitev avtorskih pravic in neupravičene uporabe avtorskega 
dela smo v prvi polovici leta sodelovali  s Tržno inšpekcijo. Pri preiskovanju kaznivih dejanj v 
zvezi z izvajanjem gradbenih del pa smo sodelovali  z gradbeno inšpekcijo.  
 
Poleg zgoraj navedenih smo pri preiskovanju sodelovali tudi z Računskim sodiščem 
Republike Slovenije, Sektorjem za upravno inšpekcijo pri Ministrstvu za javno upravo in z 
Inšpektoratom za varstvo osebnih podatkov.  
 
Na področju organizirane kriminalitete je bilo več energije vloženo v kriminalistično 
obveščevalno delo, kar se je odrazilo v večjem številu uspešno zaznanih in  zaključenih 
zadev, pri katerih smo uporabili  prikrite preiskovalne ukrepe in metode delovanja. Predvsem 
je šlo za problematiko nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem in eksplozivi,  
prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ter kaznivih dejanj povezanih z zlorabo 
prostitucije.  
 
V notranji strukturi organizirane kriminalitete se je najbolj povečalo število kaznivih dejanj 
nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem in eksplozivi, saj smo v prvem polletju 2006 
obravnavali 21 tovrstnih kaznivih dejanj.  
 
Problematiko organiziranih prehajanj državne meje smo obravnavali tako v sklopu operativne 
kombinacije, kakor jo tudi spremljali na podlagi kriminalistične obveščevalne dejavnosti. V 
prvi polovici leta smo beležili 23  tovrstnih kaznivih dejanj, lani 44.  
 
S področja prepovedanih drog je bilo obravnavanih 37 kaznivih dejanj, kar je več kot v 
primerjalnem obdobju preteklega leta, ko je bilo obravnavanih 23 kaznivih dejanj. Razen tega 
smo povečali obseg kriminalistično-obveščevalnega dela, kar se odraža v večjem številu 
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operativnih informacij in številu ovadenih oseb. Količina zaseženih prepovedanih drog je 
primerljiva z enakim obdobjem preteklega leta.  
 
Število obravnavanih kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali 
eksplozivov je bilo v prvi polovici leta 2006 zaradi sistematičnega spremljanja storilcev v 
okviru operativne kombinacije mnogo večje kot v  prvi polovici leta 2005, 69 (15). Uspeli smo 
zaseči večje število prepovedanega orožja in razstrelilnih snovi.  
 
Sodelovanje z državnim tožilstvom je ustaljena oblika dobrega sodelovanja, zato je 
posledično manj zavrženih kazenskih ovadb. Z  vodjo Okrožnega državnega tožilstva Novo 
mesto se mesečno srečujemo na delovnih sestankih, na strokovnih posvetih, kjer je 
obravnavana tema kriminaliteta in usmerjanje predkazenskega postopka, ki se izraža v 
različnih oblikah.  Večkrat pisno zaprosimo tudi za strokovno pomoč v okviru uredbe o 
sodelovanju med policijo in tožilstvom. Pri tem menimo, da čakamo večkrat nerazumno dolgo 
na odgovor tožilstva, potrebne pa so tudi urgence. 
Prav tako smo v tem obdobju nadaljevali z uspešnim sodelovanjem z varnostnimi organi iz R 
Hrvaške. 
 
 
Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 
 
Na področju vzdrževanja javnega reda in miru ter zagotavljanja splošne varnosti ljudi in 
premoženja je delo temeljilo na izpolnjevanju strateškega cilja t.j. uspešnega in učinkovitega 
vzdrževanja javnega reda. Za dosego le-tega smo skladno z izdelanimi podcilji izvajali 
aktivnosti za zagotavljanje učinkovitega interveniranja pri vzpostavljanju javnega reda na 
javnih krajih, zagotavljali učinkovito ukrepanje pri kršitvah v zasebnih prostorih s poudarkom 
na preprečevanju družinskega nasilja, zagotavljali stabilne varnostne razmere na javnih 
zbiranjih in zagotavljali ukrepe za učinkovito preprečevanje in obvladovanje nasilja v več 
etničnih skupnostih. Naloge smo z načrtnim delom in strokovnim pristopom k reševanju tako 
konkretne varnostne problematike kot tekočim spremljanjem strokovnosti in zakonitosti 
posameznih policijskih postopkov, tudi dosegli.   
 
V prvem polletju 2006 na področju javnega reda in miru velja izpostaviti predvsem sočasno 
izvedbo varnostne akcije v romskih naseljih na območju Novega mesta, Črnomlja in 
Trebnjega, kjer je šlo za iskanje ilegalnega orožja in hkrati zaključno realizacijo predhodne 
operativne obdelave s strani SKP. Sodelovalo je preko 100 policistov, ki so na podlagi 
temeljitih priprav, predhodnih aktivnosti, koordinacije in učinkovitega pristopa, uspeli zaseči 
večjo kolilčino orožja, streliva in predmetov, ki izvirajo iz KD. Ocenjujemo, da je akcijo 
štejemo za velik uspeh v smislu zagotavljanja varnosti na območjih, kjer se nahajajo romska 
naselja. Prav tako je moč izpostaviti varovanje večjih javnih prireditev, kot so npr. nogometne 
tekme prve slovenske lige, Jurjevanje in Vinska vigred. Delo v tem obdobju je bilo 
zaznamovano tudi s problematiko na območjih z več etničnimi skupnostmi, kjer ocenjujemo, 
da smo s posebnimi ukrepi in odrejenimi nalogami dosegli določeno stopnjo družbenega 
konsenza na tem območju. Uspeli smo soustanoviti varnostni sosvet ter tudi poudariti vlogo 
in odgovornost širše družbene skupnosti za reševanje romske tematike, ki je nenazadnje 
odvisna tudi od politične volje za rešitev konfliktov na teh območjih. 
 
Na celotnem področju javnega reda in miru smo v tem obdobju ugotovili upad števila kršitev 
glede na enako obdobje leta 2005, vendar pa primerjava obravnavanih kršitev v zadnjih petih 
letih kaže, da je stanje na področju javnega reda in miru stabilno ter ne gre za bistvena 
odstopanja. V strukturi kršitev še vedno prevladujejo kršitve Zakona o javnem redu in miru, ki 
predstavljajo 76,1 % vseh kršitev, preostali del pa predstavlja obravnavo kršitev ostalih 
predpisov, katere nadzira in izvaja tudi policija.  
 
Kršitve so praktično v upadu na vseh področjih, kar po naših ocenah predstavlja realno 
stanje javnega reda, saj ne beležimo odmevnejših pojavov, množičnih kršitev oz. trenda, ko 
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bi določena problematika izstopala na posameznih področjih. Sorazmeren trend je razviden 
na območju celotne PU oz. po vseh policijskih enotah. 
 
Glede izvajanja nalog po akciji ISKALEC je bilo zaseženega nekoliko več orožja, kar je 
pripisati stalnemu usmerjanju dela v več etičnih skupnostih, ter izvedbi varnostne akcije. 
Dogodki povezani z orožjem niso izstopali, sodelovanje in uvedba upravnih postopkov za 
odvzem orožja, pa je na enaki ravni kot preteklo ocenjevalno obdobje. 
 
Tekoče se je spremljala problematika družinskega nasilja, spoštovanje človekovih pravic v 
smislu izvajanja pridržanj v sodelovanju s sodišči za prekrške, ter izvajanja postopkov z 
najdenimi stvarmi. Ocenjujemo, da je na teh področjih vzpostavljen ustrezen nadzor, ter da 
so se nekatere spremembe uspešno uvedle v prakso. Kot uspešno ocenjujemo tudi izvajanje 
intervencij z množično udeležbo, koordinacijo ter strokovnost izvedbe, saj večjih posebnosti 
pri tem nismo zaznali. 
 
Tudi dogodki v prvem polletju izstopali, iskalnih akcij nismo izvajali, posebnosti pa se ne 
beležijo niti na področju nadzora nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju. Sodelovanje 
s sodišči za prekrške, inšpekcijskimi službami ter EU, poteka dobro in konstruktivno. 
 
 
Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
 
Veliko pozornosti je bilo usmerjeno tudi v organizacijo in izvedbo pokrivanja najbolj pogostih 
relacij, ki so jih za vožnjo in tudi "divjanje" v preteklih letih uporabljali vozniki motornih koles, 
ter modificiran sistem izvajanja meritev hitrosti s kroženjem naprave traffi patrol video po 
celotnem območju Policijske uprave.  
 
Policisti so obravnavali 18.135 (15.224) ali 19 % več kršitev cestno prometnih predpisov. Od 
tega je bilo izrečenih za 179 % več opozoril, 20% manj glob, izdanih 24 odstotkov manj 
odločb v hitrem postopku in podanih 21% več obdolžilnih predlogov.  
 
Obravnavanih je bilo 769 (726) ali 6 % več prometnih nesreč, v katerih je bilo udeleženih 
1.445 (1.415) oseb. Umrlo je 6 (27) ali 78 % manj oseb, število hudo telesno poškodovanih 
se je zmanjšalo z 32 na 26 ali za 19 %, število lahko telesno poškodovanih pa s 347 na 308 
ali za 11 %. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili neprilagojena hitrost, nepravilna 
stran oziroma smer vožnje, neustrezna varnostna razdalja, nepravilni premiki z vozilom in 
neupoštevanje pravil o prednosti. 
 
V primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta so policisti odredili za 9 % več alkotestov in 
za 40% manj strokovnih pregledov zaradi alkohola. Zaradi ugotavljanja prepovedanih drog in 
zdravil pri udeležencih v cestnem prometu je bilo odrejenih 9 % manj strokovnih pregledov.  
 
Izvedene so bile tudi posebne oblike nadzorov, kot je nadzor nad prevozom nevarnega 
blaga, potniškega prometa, prevozu otrok na smučišča ter naloge povezane z varstvom 
šolskih otrok. PPP Novo mesto je izvedla več kot 40 spremstev izrednih prevozov.  
Policija je sodelovala v postopkih odločanja v upravnih enotah pri izdajanju odločb 
organizatorjem športnih prireditev, opravila pa je tudi predhodne terenske oglede in določila 
oblike varovanja. Izvedeno je bilo varovanje Dirke po Sloveniji, S kolesom za Darfur in pokal 
Občine Mirna peč.  
 
Veliko aktivnosti je bilo izvedenih tudi glede sodelovanja in zagotavljanja varnosti cestnega 
prometa v bližini gradbišč avtoceste. Poseben problem so bile tudi zimske vozne razmere, v 
katerih je bilo potrebno stalno sodelovanje policije z drugimi organizacijami (obveščanje, 
izločanje vozil iz prometa ipd.).  
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Eden od sestavnih elementov zagotavljanje varnosti cestnega prometa je bila izvedba 
preventivnih akcij v letu 2006. Tako so bile izvedene preventivne akcije Začetek sezone, ki je 
imela za ciljno skupino voznike motornih koles, Policijska izkušnja kot nasvet s ciljno skupino 
voznikov koles z motorjem, akcija Hitro je hitro prehitro, ki je bila usmerjena v zmanjševanje 
povprečnih hitrosti, akcija Medvedek Jaka ter aktivnosti povezane z vidnostjo in navzočnostjo 
policistov na stalnih točkah. 
 
 
Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 
 
Na območju PU Novo mesto smo v prvem poletju 2006  dosledno izvajali Strategijo dela 
policije na državni meji, mejnih prehodih in v notranjosti, kakor tudi naloge iz Usmeritev za 
delo policije na področju nadzora državne meje in odkrivanja in preprečevanja ilegalnih 
migracij v letu 2006. Na podlagi spremljanja varnostne problematike smo načrtovali in izvedli 
več poostrenih nadzorov državne meje ter uporab ponarejenih in prenarejenih listin za 
prestop državne meje. Pri tem so policisti uporabljali vso razpoložljivo tehnično opremo.   
 
V prvem poletju smo veliko pozornosti namenili pripravam na izvedbo schengenske 
evalvacije, katero so evropski eksperti s  področja kopenskih meja v Republiki Sloveniji  
izvedli v času od 14.05. do 19.05.2006. Pred navedeno evalvacijo, ki je bila opravljena na 
določenih policijskih upravah v Republiki Sloveniji, so inšpektorji GPU dne 21.03.2006 
opravili testno evalvacijo na Postaji mejne policije Metlika. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je 
PU Novo mesto v celoti pripravljena na izvedbo evalvacije s strani ekspertov evropske unije.  
 
Na našo pobudo o skrajšanju obratovalnih časov na mejnih prehodih za obmejni promet je 
Stalna mešana komisija po SOPS-u sprejela sklep o skrajšanju obratovalnih časov na vseh  
tovrstnih mejnih prehodih na območju PU Novo mesto, razen MPOP Sodevci. Sklep smo 
pričeli izvajati s 15.06.2006.   
 
V skladu s Protokolom o izvajanju mešanega patruljiranja ob državni meji med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško smo  izvajali mešano patruljiranje in sicer s PU Reka 
Karlovac in Zagreb. Zaradi povečane problematike ilegalnega prehajanja sta PP Metlika in 
PP Ozalj že konec leta 2005 povečali število mešanih patrulj iz štirih na šest patrulj mesečno. 
Z enakim številom mešanih patrulj sta enoti nadaljevali tudi v letu 2006.   
 
Število potnikov, ki so prestopili državno mejo na mejnih prehodih, se je v primerjavi z 
enakim obdobjem prejšnjega leta zmanjšalo s 1.694.038  na 1.367.711 ali za 20 %. 
 
Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 135 (130) ali 4 % več tujcev, ki niso izpolnjevali 
zakonskih pogojev za vstop v državo. Policisti so na mejnih prehodih obravnavali 3 (10) 
zlorab listin.  
 
Mejnih incidentov v tem obdobju nismo obravnavali, v enakem obdobju lanskega leta pa sta 
bila obravnavana 2  mejna incidenta in sicer v kraju Brezovica pri Metliki.  
 
Zaradi kršitve Zakona o tujcih smo obravnavali skupno  54 (83) kršitev oz 35 % manj kot v 
enakem obdobju lanskega leta. Zmanjšano število obravnavanih kršitev je izključno zaradi 
zmanjšanja števila ilegalnih prehodov državne meje. Število ugotovljenih kršitev s področja  
Zakona o nadzoru državne meje je ostalo nespremenjeno, saj smo v obeh obdobjih 
obravnavali po 13 kršitev. Kršitve so ugotovljene v glavnem  pri izvajanju mejne kontrole na 
MPMP Metlika. Prevladujejo predvsem kršitve, ko so se osebe na izstopu iz države izkazale 
z neveljavno oz. pretečeno potno listino. 
 
Zaradi nedovoljenega vstopa v državo smo obravnavali 37 (89) oseb oz.  58 % manj  kot v 
enakem obdobju lanskega leta. Vzrok v zmanjšanju števila ilegalnih prehodov je predvsem v 
vsesplošnem upadu števila ilegalcev, ki so na nedovoljen način vstopili v Republiko 
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Slovenijo. Prav tako je k ugodnejšemu stanju ogroženosti državne meje pripomoglo 
povečano število policistov, ki so opravljali naloge varovanja državne meje na celotnem 
območju PU Novo mesto. Med obravnavanimi kršitelji je bilo največ državljanov Srbije in 
Črne gore,  Albanije in Turčije, državljani ostalih držav so zastopani v številu manjšem od 5. 
 
Hrvaški varnostni organi nam na podlagi mednarodnega sporazuma o vračanju niso vrnili 
nobene osebe, v enakem obdobju lanskega leta pa 3 osebe. Hrvaškim varnostnim organom 
pa smo vrnili vseh 27 (57) tujcev, ki so v državo vstopili ilegalno in jih je bilo možno vračati. 
Preostalih 8 tujcev je zaprosilo za azil, dva pa sta bila državljana Republike Slovenije.  
 
Zaradi nedovoljenega bivanja tujcev v državi smo za 30 % povečali število ugotovljenih 
kršitev in sicer iz 10 v letu 2005 na 13 v letu 2006. Glede na državljanstvo kršiteljev so 
najpogosteje zastopani državljani BiH. 
 
 
 
2.2     DRUGE DEJAVNOSTI 
 
 
V skupnost usmerjeno policijsko delo 
 
V skupnost usmerjeno policijsko delo je bilo v celoti usmerjeno k doseganju temeljnega cilja 
t.j. razvijanja partnerskega odnosa med policijo, posamezniki in skupnostjo. Naloge iz 
letnega načrta so bile v celoti realizirane, število izvedenih preventivnih aktivnosti pa se je v 
primerjavi z enakim obdobjem leta 2005 povečalo za 63 %. Izmed izvedenih aktivnosti jih je 
bilo 40 % izvedenih za področje kriminalitete, 27.9% za področje javnega reda in miru, 29.4 
% za področje prometne varnosti ter 2.7 % za področje mejne problematike. 
 
Z namenom razvijanja partnerskega sodelovanja je bilo delo usmerjeno predvsem v 
transparentnost izvajanja policijskih aktivnosti, dvigu kakovosti policijskih storitev ter 
približevanje policijskih storitev širši lokalni skupnosti. Za dosego temeljnega cilja je bilo na 
policijski upravi izvedenih več preventivnih projektov, ki jih je policijska uprava načrtovala 
glede na posebnosti območja in lastno varnostno problematiko. Že v začetku leta so bili 
izvedeni preventivni projekti z nazivom »SKUPAJ ZA VARNOST«, v katerem smo občanom 
prikazali različne možnosti dostopa do storitev policije ter preventivni projekt »MOBILNEGA 
TELEFONA NE PUŠČAJTE BREZ NADZORA«,s katerim smo občane opozarjali na  
ravnanja z njihovimi mobilnimi telefoni. Poleg ostalih preventivnih projektov kot  so npr. »JE 
VAŠ OTROK PRIPET«, »MEDVED JAKA«, »POLICIJSKA IZKUŠNJA KOT NASVET«, 
»ZAČETEK SEZONE« , »ZAVARUJTE SVOJE KOLO«, »VARNOST NA KOPALIŠČU«, pa 
kot poseben uspeh lahko štejemo izvedbo preventivnih projektov, ki so se nanašali na 
preprečevanje kaznivih dejanj tatvin v in okolici Zdravstvenega doma in Splošne bolnice 
Novo mesto ter preventivnega projekta, ki se je nanašal na preprečevanje tatvin iz vozil na 
parkirnih prostorih pokopališč. Posebnost omenjenih projektov je v tem, da so predstavljali 
tipično situacijsko preventivo, pri čemer pa so aktivno sodelovali tudi subjekti, na katerih 
območjih so se izvrševala kazniva dejanja. S skupnimi močmi so se tako na določenih 
območjih določene vrste kaznivih dejanj bistveno zmanjšale.  
 
Glede na ocene varnostnih razmer, ugotovitev iz lokalnih skupnosti ter odmevov v javnosti 
lahko zaključimo, da smo primerno pristopili k realizaciji strateškega cilja s področja V 
skupnost usmerjenega policijske dela, zato bomo s tovrstnimi aktivnostmi v enakem obsegu 
nadaljevali tudi v naslednjem polletju.  
 
 
Operativno - komunikacijska dejavnost 
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Policija v PU Novo mesto, je na številko 113, v polletju 2006, sprejela 15.824 (15.539 ) klicev    
občanov ali 2 %  več. Med temi jih je bilo 3.746 (3.963)  takšnega značaja, da je bil dogodek  
vpisan v Dnevnik dogodkov Operativno komunikacijskega centra (DD OKC). Od skupnega  
števila vpisanih, t.j 3.746 jih je bilo 3.558 interventnega značaja in so bile na kraj napotene  
policijske patrulje (razlika 188 dogodkov pomeni dogodke, ki so bili označeni kot ostali klici,  
ker niso bili interventne narave, kljub temu pa so bili  pomembni za delo policije). Interventni  
klici so predstavljali 22,4 % vseh klicev na številko 113.   
 
V prvem polletju 2006 je bilo na kraje prijavljenih dogodkov napotenih oziroma v 
obravnavanje vključenih skupno 4.368 (4650) policijskih patrulj. Povprečni reakcijski 
(interventni) čas policije v prvem polletju za vse interventne dogodke, je znašal 20 minut in 
15 sekund (21 minut in 24 sekund) in je bil tako izboljšan za 1 minuto in 9 sekund,  za nujne 
pa 9 minut in 25 sekund (10 minut in 26 sekund) ter izboljšan za 1 minuto in 1 sekundo 
(reakcijski oziroma interventni čas pomeni čas od klica na številko 113 do prihoda prve 
policijske patrulje na kraj varnostnega dogodka).  
 
V smislu izboljšanja reakcijskega časa so bile izdelane, dvo, tro, štirimesečne ter 
šestmesečne analize, poleg tega pa je bil ta čas spremljan tudi mesečno in ločeno po 
policijski enoti oziroma po potrebi tudi posamezni patrulji. Posebej je bil reakcijski čas 
spremljan za policijske patrulje, ki so delovale na območju z več etničnimi skupnostmi v 
okviru PP Novo mesto ter patrulje PP Trebnje, ki delujejo v okviru projekta »samostojna 
policijska postaja«.        
 
V okviru operativno-komunikacijske dejavnosti smo stremeli h kvaliteti pisnih dokumentov (v 
eni zadevi, čeprav se je zgodilo več povezanih dogodkov, naj bi nastal le en pisni dokument). 
Pri tem večje pomanjkljivosti s strani policijskih enot niso bile ugotovljene, na manjše so bili 
sproti opozorjeni dežurni policisti in predstojniki enot.  
 
V prvem polletju smo OKC GPU poročali o 209 pomembnih dogodkih (252) ali 17 % manj. 
Skupaj smo prejeli 8.528 (8075) dokumentov ali 6 % več  kot v letu 2005, oddali pa 5.117 
(5407).  
 
Operativno-komunikacijski center PU Novo mesto je v okviru svojih nalog v 783 (1.267) 
primerih  obveščal policijske enote in njihove predstojnike, v 323  (290) primerih pa glede na 
vrsto varnostnega dogodka tudi druge organe in organizacije.   
 
 
Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov 
 
Policijskim pooblastilom, kot sredstvom, s katerim se posega v temeljne človekove pravice in 
svoboščine je potrebno podati vedno bistveni poudarek. Z vsakodnevnim spremljanjem in po 
potrebi nudenjem strokovne pomoči so se ugotavljale morebitne nepravilnosti ter odstopanja 
od veljavnih navodil in usmeritev, pri čemer pa je bil bistveni poudarek na uporabi prisilnih 
sredstev. Uporaba prisilnih sredstev se je v letu 2006 zmanjšala za 23,4 %. Prisilna sredstva 
so bila uporabljana v skupno 111 primerih, pri čemer pa so bile vse uporabe ocenjene kot 
strokovne in zakonite. Med uporabljenimi prisilnimi sredstvi prevladuje uporaba sredstva za 
vklepanje in vezanje kot najmilejšega prisilnega sredstva. Omenjenemu prisilnemu sredstvu, 
ki je bil uporabljen v 77 primerih, sledi uporaba fizične sile, kot drugega najmilejšega 
prisilnega sredstva. Fizična sila je bila uporabljena v skupno 34 primerih. Hujših prisilnih 
sredstev v prvem polletju 2006 nismo uporabljali. 
 
Prvo polletje je bistveno zaznamovala tudi sprememba Pravilnika o policijskih pooblastilih. V 
vseh policijskih enotah je bilo izvedeno nudenje strokovne pomoči ter ugotovljeno, da so 
vodstva enot na primeren način prenesla vsebine do policistov, nepravilnosti ali nejasnosti 
glede izvajanja novega pravilnika pa do sedaj nismo ugotovili.  
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Reševanje pritožb 
 
Na postopke policistov PU Novo mesto je bilo v prvem polletju leta 2006 vloženih 16 (34) 
pritožb ali 53 % manj kot v enakem obdobju lanskega leta, rešenih pa je bilo 13 (24) ali 45,9 
% manj pritožb. V 12 (21) primerih je bil postopek reševanja pritožb zaključen pri vodji 
organizacijske enote. Vodje enot oziroma njihovi pooblaščenci so v 10 (19) primerih ugotovili, 
da so policisti ravnali v skladu s predpisi, v 2 (2) primerih pa so bila njihova ravnanja v 
nasprotju s predpisi. Skladno z določili 12. člena Pravilnika o reševanju pritožb je bil 1 (3) 
pritožbeni postopek predčasno zaključen. Na sejah senata so bile obravnavane 3 (11) 
pritožbe, ki niso bile utemeljene.  
 
Največ, 11 (23) pritožb, se je nanašalo na delo policistov na področju zagotavljanja varnosti 
cestnega prometa. Sledijo pritožbe na delo policistov na področju kriminalitete in 
zagotavljanja javnega reda in miru. V pritožbah, ki so bile obravnavane pri vodji 
organizacijske enote je bilo ugotovljenih 29 (88) pritožbenih razlogov, v pritožbah, ki so bile 
obravnavane na sejah senata pa 7 (56). V 4 primerih je bilo ugotovljeno, da so bili pritožbeni 
razlogi utemeljeni oziroma, da policisti niso ravnali v skladu s predpisi.  
 
Najpogosteje je bila policistom očitana nestrokovnost (6), nekorektnost (3) in nepravilno 
ugotovljeno dejansko stanje (3), najpogostejši pritožbeni razlogi zaradi uporabe pooblastil pa 
so bili povezani z nadzorom prometa na javnih cestah (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


