
 
 
 
 
 
 
ZADEVA: Letno poročilo o delu Policijske uprave Novo mesto v letu 2005 
  
 
 
KRIMINALITETA 
 
Na območju Policijske uprave Novo mesto smo obravnavali 3.828  (3.737) kaznivih dejanj, 
kar je 2,4 % več kot leta 2004. Kazniva dejanja, storjena na območju Policijske uprave Novo 
mesto, predstavljajo 4,5 % kriminalitete, obravnavane v slovenskem prostoru. Med 
obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 3.575 (208) ali 93,4 % kaznivih dejanj splošne 
kriminalitete in 253 (208) kaznivih dejanj ali 6,6 % gospodarske kriminalitete. Med kaznivimi 
dejanji gospodarske kriminalitete je bilo največ goljufij (131), poslovnih goljufij (36), 
ponareditev  ali uničenje poslovnih listin (14) in izdaj nekritega čeka ali zloraba kartice (13). V 
strukturi splošne kriminalitete so prevladovala kazniva dejanja zoper premoženje, saj so 
predstavljala 77,8 % splošne kriminalitete in tudi  72,6 celotne kriminalitete. Mladoletniki so 
bili osumljeni storitve 254 (212) ali 6,6, % kaznivih dejanj. Obravnavali smo 23 (25) kaznivih 
dejanj organizirane kriminalitete, ki predstavljajo 0,6 % vseh kaznivih dejanj. Zaradi suma 
storitve kaznivega dejanja smo Državnemu tožilstvu ovadili 1.074 (1.075) osumljencev. 
Škoda povzročena s kaznivimi dejanji je znašala 603.020.000 (896.450.000) tolarjev. 
Preiskanost kaznivih dejanj je bila 47,6 %, v letu 2004 pa 45,3 %. 
 
 
JAVNI RED IN MIR 
 
Obravnavali smo 2.507 (2.833) kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir ter splošno 
varnost ljudi in premoženje. Kršitve, ki smo jih obravnavali na našem območju, predstavljajo 
4,7 % kršitev, obravnavanih v R Sloveniji. Med kršitvami so prevladovale kršitve Zakona o 
prekrških zoper javni red in mir, ki jih je bilo 1.636 (1.977) ali 65,2 %, sledijo kršitve Zakona o 
tujcih, ki jih je bilo 278 (136) ali 11,0 %, kršitve zakona o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami 184 (166) ali 7,3 %. Kršitev  zakona o orožju je bilo 58 (67) ali 2,3 %, 
24 (8) ali 0,9 % je bilo kršitev po Zakonu o nadzoru državne meje. Zaradi kršitev predpisov, 
ki urejajo javni red in mir, smo obravnavali 1.593 (1.886) oseb in zoper njih podali 1570 
obdolžilnih predlogov ter izdali 2 plačilna naloga in izrekli 2 opozorili. Ugotavljamo, da se je 
število kršiteljev zmanjšalo za 15,6 %. Alkoholiziranih kršiteljev Zakona o prekrških zoper 
javni red in mir je bilo 735 (817) ali 46,1 % (43,3 %). Po Zakonu o omejevanju porabe 
alkohola smo ukrepali 23 (79) krat. 
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PROMETNA VARNOST 
 
Na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto se je zgodilo 1.575 (1.975) ali 20,3 % 
manj prometnih nesreč, v katerih je bilo udeleženih 3.047 (3.938) oseb. Prometne nesreče, ki 
smo jih obravnavali na našem območju, predstavljajo 5 % vseh prometnih nesreč, 
obravnavanih v R Sloveniji. V prometnih nesrečah je umrlo 41 (30) oseb, 61 (95) je bilo 
hudo, 648 (1.073) pa lažje telesno poškodovanih. Prisotnost alkohola je bila ugotovljena v 
179-ih (195-ih) prometnih nesrečah, to je v 11,6 % (9,9 %) vseh prometnih nesreč. 
Povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev je bila 1,51 (1,45) g alkohola na kilogram 
krvi. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 128 (202) otrok in mladoletnikov, ki 
predstavljajo 4,2 % udeležencev. Obravnavali smo 165 (231) nesreč s pobegom, kar je 28,6 
odstotka manj kot v letu 2004. Raziskali smo 76,3% (63,6 %) teh prometnih nesreč. Preizkus 
alkoholiziranosti z alkotestom smo odredili v 23.690 (19.195) primerih, kar je 23,4 odstotka 
več kot v letu 2004. Alkotest je bil pozitiven v 1.500 (1.748) primerih ali v 6,3 % (9,1 %). V 
zvezi z ugotovljenimi kršitvami cestno prometnih predpisov smo podali 4.559 obdolžilnih 
predlogov, izdali 18.731 plačilnih nalogov, prekrškovni organi v okviru policijskih postaj so po 
hitrem postopku izdali 2.962 odločb, udeležencem v prometu pa so izrekli tudi 5.535 opozoril. 
 
 
NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 
 
Čez mejne prehode na območju Policijske uprave Novo mesto je potovalo 3.731.674 
(3.893.618) potnikov, kar je 4 % manj kot v letu 2004. Državno mejo je prevozilo 1.192.050 
(1.211.670) osebnih vozil, 6.468 (8.397) avtobusov in 59.001 (60.465) tovornih vozil. Po 
sporazumih o vračanju oseb na državni meji so nam tuji varnostni organi vrnili 11 (5) oseb, ki 
so k njim prišle ilegalno z ozemlja Slovenije, mi pa smo tujim varnostnim organom  vrnili 232 
(81) tujcev, ki so k nam prišli ilegalno z njihovega ozemlja. Ilegalno je v tem obdobju  
prestopilo državno mejo 271 (137) oseb oziroma 97,8 % več kot leta 2004. Na mejnih 
prehodih na območju Policijske uprave Novo mesto smo odkrili 30 (7) ponarejenih potnih in 
drugih listin. Na meji smo v 2 (3) primerih odkrili posest  prepovedanih drog, odkrili pa smo 
tudi 1 (1) ukradeno vozilo. Zasegli smo 6 (5) kosov orožja in nekaj streliva. 
 
 
SAMOMORI 
 
Obravnavali smo 30 (31) samomorov, kar je 3,3 % manj kot v letu 2004. Najpogostejša 
načina storitve samomorov sta bila z obešanjem 19 (20) in utopitev 3 (2). Med samomorilci je 
bilo 26 (22) moških in 4 (9) ženske. 
 
 
PRITOŽBE 
 
Zoper ukrepanje in ne ukrepanje policistov Policijske uprave Novo mesto so se osebe 
pritožile v 60 (57) primerih.11,1 % (19,0 %) pritožb je bilo utemeljenih. 
 
 
UPORABA PRISILNIH SREDSTEV IN NAPADI NA DELAVCE POLICIJE 
 
V 164 (149) postopkih smo uporabili 259 (156) prisilnih sredstev, kar je 66 % več kot leta 
2004. Prisilna sredstva smo uporabili zoper 183 (235) oseb. Največkrat smo uporabili 
sredstva za vklepanje in vezanje (155) in fizično silo (87). Zaradi uporabe prisilnih sredstev je 
bilo podanih 4 (5). Pri obravnavanju pritožb je bilo ugotovljeno, da so bile uporabe prisilnih 
sredstev zakonite in upravičene. Pri uporabi prisilnih sredstev je bilo zaradi  neposrednega 
napada nanje  ali aktivnega upiranja oseb v postopku poškodovani 4 (2) policisti. Pri uporabi  
prisilnih sredstev je bila 1 (2)  oseba lahko telesno poškodovana. Storjenih je bilo 6 (16) 
kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja uradni osebi ter 10 (10) napadov na uradno 
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osebo, ko ta opravlja naloge varnosti. Beležili smo tudi 127 (173) primerov prekrškov 
nedostojnega vedenja do uradne osebe po Zakonu o prekrških zoper javni red in mir. 
 
 
DISCIPLINSKI POSTOPKI 
 
Zaradi kršitve delovne discipline oziroma delovne obveznosti smo uvedli dva disciplinska 
postopka zaradi hujše in lažje kršitve delovne discipline. 
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