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1    ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE V LETU 2006 
 
Letno poročilo policijske uprave Novo mesto s predstavljenimi delovnimi rezultati na območju 
Dolenjske in Bele krajine kažejo, da so prebivalci v letu 2006 živeli varneje kot leto poprej, 
policisti in kriminalisti pa so bili pri svojem delu bolj učinkoviti.  
 
Uspešno je zaustavljen večletni trend naraščanja kaznivih dejanj. V primerjavi s preteklim 
obdobjem je bilo kriminala manj za - 4 %, policisti in kriminalisti pa so izboljšali raziskanost in 
raziskati kar 52,5%  (47,6) vseh kaznivih dejanj, kar policijo Dolenjske in Bele krajine opazno 
uvršča med bolj uspešne v Sloveniji. Dobro je povedati, da je opazno manj vlomov in sicer 
kar za četrtino - 23,3 % in manj tatvin za - 6,7 %. Manj je bilo tudi ropov in drznih tatvin. 
Povečal pa se obseg dela pri obravnavanju klasičnih goljufij. Obravnavanih je bilo kar 100 
(74) tovrstnih primerov, kar je za + 35,1 % več kot leto poprej. Mladoletniškega kriminala je 
bilo manj, manj pa je bilo tudi oškodovancev gospodarskih kaznivih dejanj zaradi občutno 
manjšega števila poslovnih goljufij, katerih je bilo le 78 (131) primerov ali - 40.5 % manj kot 
leto poprej. Obseg organiziranega kriminala je primerljiv s preteklim obdobjem, največji 
napredek v učinkovitosti pa je bil dosežen na področju odkrivanja kaznivih dejanj v zvezi z 
mamili in sicer kar za + 41,7%.  
 
Tudi prometna varnostna situacija je ugodna. Obravnavali smo manj prometnih nezgod, manj 
jih je bilo s smrtnim izidom in s telesnimi poškodbami. Dobre razmere se pripisujejo močno 
povečani preventivni prisotnosti policistov na terenu in posledično opazno večje število 
odkritih cestno prometnih kršiteljev konkretno 40.629 (31.839) in izrečenih ukrepov. Teh je 
bilo več kar za  + 27,6 %. 
 
Na področju javnega reda in miru je bila potreba po interveniranju policije nekoliko manjša  
(- 4 %) kot leto poprej. Stanje na območjih z večetnično skupnostjo pa je predvsem 
zaznamovalo opazna večja pripravljenost članov teh skupnosti za sodelovanje pri 
zagotavljanje varnosti. Skupna ocena je, da gre za premik v pozitivno smer. Varnostna 
situacija pa je bila boljša kot preteklo obdobje. 
 
Na področju mejnih zadev je bil v letu 2006 dan velik poudarek uspešni usposobljenosti 
policijske kontrole za prevzem varovanja zunanje schengenske meje. Večje problematike ni 
bilo zaznati.  
 
Razmere na terenu za delo policistov je bilo bolj zahtevno kot leto prej. Obravnavanih je bilo 
kar 29 primerov napadov na policiste, leto poprej le 11.  
 
Ljudje so se nad delom policije manj pritoževali. Obravnavanih je bilo 37 pritožb (58), med 
njimi sta bili dve upravičeni.  
 
V notranjih preiskavah je bilo zaradi suma storitve KD obravnavanih 19 policistov (leto poprej 
45), sum pa je bil utemeljen v 4 primerih (4), za kar so bile podane kazenske ovadbe 
pristojnemu tožilstvu. V enem primeru je bil uveden tudi disciplinski postopek (0). 
 

* * * 
 
Tudi v prvih treh mesecih letošnjega leta se kaže pozitivni trendi stanja varnosti. Nadaljuje se 
manjši tedenski pripad prijavljenih kaznivih dejanj, stanje prometne varnosti pa je podobno 
lanskemu obdobju. Analize primerov kažejo, da so prometne nezgode žal še prevečkrat 
posledica alkoholiziranih voznikov, pomemben razlog je tudi prehitra vožnja, telesne 
poškodbe pa velikokrat posledično ne uporaba varnostnega pasa. Iz teh razlogov bomo v 
prihodnjih mesecih znatno okrepili nadzor nad vožnjo pod vplivom alkohola, še bolj pogosto 
bomo merili prekoračitve hitrosti, od voznikov pa tudi pričakujemo, da bodo pogosteje 
uporabljali varnostni pas med vožnjo. 
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2       DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 
 
Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 
 
V letu 2006 se je na območju PU Novo mesto zmanjšalo število kaznivih dejanj, saj smo v 
letu 2006 obravnavali 3.683 kaznivih dejanj, v letu 2005 pa 3.828. Zmanjšanje števila 
kaznivih dejanj je predvsem posledica večje prisotnosti in vidnosti policistov na območjih, kjer 
so bile v preteklosti največje gostitve kaznivih dejanj in več preventivnega dela s storilci 
povratniki.  
 
Preiskali smo vsa najtežja in najbolj odmevna kazniva dejanja. Na podlagi utemeljenega 
suma smo v letu 2006 zoper osumljence vložili 1.934 kazenskih ovadb (2005 – 1.822), kar je 
6,1 % več kot v letu 2005.  Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija, se je v primerjavi z 
letom 2005 povečal za 1.4%. 
  
Uspešno je bilo  preiskanih 52,5% kaznivih dejanj, kar je za 4,9% več kot 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 najuspešnejše enote v R Sloveniji.  
 
V notranji strukturi kaznivih dejanj splošne kriminalitete je porast kaznivih dejanj zoper 
življenje in telo. V letu 2006 smo obravnavali 9 kaznivih dejanj poskusov umora, v letu 2005 – 
4. V letu 2006 smo obravnavali  46 kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe več 
kot v letu 2005. Vsa ta navedena  kazniva dejanja so bila preiskana. 
  
Na področju premoženjske kriminalitete, v primerjavi z letom 2005, beležimo upad kaznivih 
dejanj zoper premoženje za 10,2%. Preiskanost tovrstnih kaznivih dejanj  se je glede na leto 
2005 povečala za 1,9 %. V notranji strukturi premoženjske kriminalitete prevladujejo  kazniva 
dejanja z manjšo premoženjsko škodo, katera je relativno težko raziskati. Kljub temu pa 
beležimo upad  tovrstnih kaznivih dejanj za 6,7%.  Dober pokazatelj je, da je bilo 
obravnavanih manj vlomov  in sicer  za 23,3%.  Razveseljivo pa je  tudi dejstvo, da smo  v 
letu 2006 obravnavali samo 16 kaznivih dejanj ropov (2005 – 31). V letu 2006 beležimo 9 
kaznivih dejanj tatvin motornega vozila oziroma dve kaznivi dejanji več kot v letu 2005. Od 
tega  smo preiskali 44,4% kaznivih dejanj. 
 
Preiskali smo tudi  198 kaznivih dejanj  (v letu 2005 – 254), katerih storitve so bili utemeljeno 
osumljeni mladoletniki. Mladoletniki so bili ovadeni za manj kaznivih dejanj tatvin, velikih 
tatvin in ropov. 
 
Na področju gospodarske kriminalitete je obseg obravnavanih kaznivih dejanj v primerjavi z 
letom 2005 manjši za 8,7% (2006 – 231, 2005 – 253), kar je posledica  zmanjšanja števila 
kaznivih dejanj goljufij,  ponareditve ali uničenja poslovnih listin, zlorabe položaja ali pravic in 
zatajitve finančnih obveznosti. 
  
Obravnavanih pa je bilo večje število kaznivih dejanj poslovnih goljufij pri nakupih osebnih 
avtomobilov, poneverb in kaznivih dejanj izdaje nekritega čeka in zlorabe kartice. Povečal se 
je tudi delež zadev, ki so bile zaključene s poročili, saj po obsežnem in strokovno zahtevnem 
zbiranju obvestil ni bilo podlage za kazensko ovadbo.  
 
Na področju organizirane kriminalitete se je povečalo število kaznivih dejanj nedovoljene 
proizvodnje in prometa z orožjem in eksplozivi, saj smo v letu 2006 obravnavali 97 tovrstnih 
kaznivih dejanj, medtem ko smo jih v letu 2005  obravnavali  le 19.  
 
S področja prepovedanih drog je bilo obravnavanih 51 kaznivih dejanj, kar je več kot v 
primerjalnem obdobju preteklega leta, ko je bilo obravnavanih 36 kaznivih dejanj. Količina 
zaseženih prepovedanih drog je primerljiva z enakim obdobjem preteklega leta. 
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Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 
 
Pri vzdrževanju javnega reda in miru ter zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja 
smo zagotavljali takojšnjo interveniranje na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Izvajali smo 
predvsem ukrepe za zmanjšanje družinskega nasilja v zasebnih prostorih in zagotovili 
stabilne varnostne razmere na javnih prireditvah.  
  
V preteklem letu smo uspešno zavarovali več odmevnih javnih prireditev (Rock Otočec, 
vinska VIGRED, Jurjevanje ….) in tudi več športnih prireditev (nogometne, rokometne in 
odbojkarske tekme I. SLO lige). Na nobeni od teh ni prišlo do izstopajočih kršitev javnega 
reda in miru.  
 
Sicer pa ugotavljamo na celotnem področju javnega reda in miru upad kršitev, ki pa ne 
odstopajo  od slovenskega povprečja. V celotni strukturi kršitev še vedno prevladujejo kršitve 
po Zakonu o javnem redu in miru, saj predstavljajo 68 % (76,1 %) vseh kršitev  na območju 
policijske uprave. Množičnih kršitev JRM nismo obravnavali, zato lahko ocenimo stanje 
javnega reda za ugodno. 
 
Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
 
Policisti so obravnavali 40.629 (31.839) ali 27,6 % več kršitev cestno prometnih predpisov. 
Od tega je bilo izrečenih za 177 % več opozoril.  
 
Obravnavanih je bilo 1.574 (1575) prometnih nesreč. Umrlo je 16 (41) ali - 61 % manj oseb, 
število hudo telesno poškodovanih se je zmanjšalo z 61 na 59 ali za - 3 %, število lahko 
telesno poškodovanih pa s 648 na 626 ali za - 3 %. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so 
bili neprilagojena hitrost, nepravilna stran oziroma smer vožnje, neupoštevanje pravil o 
prednosti, neustrezna varnostna razdalja in nepravilen premiki z vozilom..  
 
V primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta so policisti odredili za 3 % več alkotestov. Z 
etilometrom je bilo preizkušenih za 16 odstotkov več preizkusov.  
 
Zaradi ugotavljanja prepovedanih drog in zdravil pri udeležencih v cestnem prometu je bilo 
odrejenih 49 % manj strokovnih pregledov.  
 
Veliko aktivnosti je bilo izvedenih tudi glede sodelovanja in zagotavljanja varnosti cestnega 
prometa v bližini gradbišč avtoceste.  
 
Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 
 
Veliko pozornosti smo namenili pripravam na izvedbo schengenske evalvacije, katero so 
evropski eksperti s področja kopenskih meja v Republiki Sloveniji  izvedli v času od 14. 5. do 
19. 5. 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.  
 
Število potnikov, ki so prestopili državno mejo na mejnih prehodih, se je v primerjavi z 
enakim obdobjem prejšnjega leta zmanjšalo s  3.582.122 na  3.044.980 ali za -15,0%. Na 
mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 329 (299) ali 10 % več tujcev, ki niso izpolnjevali 
zakonskih pogojev za vstop v državo.  
 
Mejnih incidentov v letu 2006 nismo obravnavali, v letu prej pa sta bila obravnavana 2 mejna 
incidenta in sicer v kraju Brezovica pri Metliki.  
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Zaradi kršitve Zakona o tujcih smo obravnavali skupno 136 (278)  kršitev oz. 51 % manj kot v 
enakem obdobju preteklega leta. Zmanjšano število obravnavanih kršitev je izključno zaradi 
zmanjšanja števila ilegalnih prehodov državne meje. Zaradi kršitve Zakona o nadzoru 
državne meje pa smo število ukrepov povečali kar za 154 % in sicer iz 24 v letu 2005 na 61 v 
letu 2006. 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 76 (271) oseb oz. 72 % manj  kot v 
preteklem letu. Vzrok v zmanjšanju števila ilegalnih prehodov je predvsem v vsesplošnem 
upadu števila ilegalcev, ki so na nedovoljen način vstopili v Republiko Slovenijo.  
 
Hrvaški varnostni organi nam na podlagi mednarodnega sporazuma o vračanju niso vrnili 
nobene osebe, v letu 2005  pa so nam vrnili 8 oseb. Hrvaškim varnostnim organom smo 
vrnili 57 (231) tujcev, ki so v državo vstopili ilegalno in jih je bilo možno vračati. Dva tujca sta 
bila vrnjena v formalni najavi, 11 (32) tujcev je zaprosilo za azil, 9 (8) pa je bilo državljanov 
Slovenije.  
 
Zaradi nedovoljenega bivanja tujcev v državi smo za 18 % povečali število ugotovljenih 
kršitev in sicer iz 33 v letu 2005 na 39 v letu 2006. Glede na državljanstvo kršiteljev so 
najpogosteje zastopani državljani BiH in Slovaške. Poleg navedenih kršitev nezakonitega 
bivanja tujcev v državi so policisti obravnavali še 46 (22) ostalih prekrškov, ki so povezani z 
akcijo Migrant.  
 
DRUGE DEJAVNOSTI 
 
V skupnost usmerjeno policijsko delo 
 
Med pomembnejše preventivne aktivnosti za preprečevanje različnih varnostnih pojavov 
štejemo preventivne projekte z nazivi: SKUPAJ ZA VARNOST, MOBILNEGA TELEFONA 
NE PUŠČAJTE BREZ NADZORA, preventivni projekti za preprečevanje tatvin iz parkirišč 
pokopališč ter preprečevanje tatvin s kopališč, preventivni projekt z preprečevanje tatvin 
koles iz stanovanjskih blokov ter preventivni projekt za preprečevanje streljanj in pretirane 
uporabe pirotehničnih izdelkov v naseljih z večetnično skupnostjo v času božičnih in 
novoletnih praznikov. Poleg navedenih aktivnosti pa so se načrtne aktivnosti izvajale za 
približevanje policije občanom in lokalnim skupnostim. Med načrtne tovrstne aktivnosti lahko 
štejemo preventivni projekt »SKUPAJ ZA VARNOST« ter aktivnosti za delo z ravnatelji šol 
ter predsedniki svetov staršev, delo s predstavniki krajevnih skupnosti in župani ter delo s 
predstavniki medijev.  
 
Na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa 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, Prvi šolski dan, Pešci 
jesen 2006, aktivnosti povezane z vidnostjo in navzočnostjo policistov na stalnih točkah. 
 
Operativno - komunikacijska dejavnost 
 
Policija v PU Novo mesto je na številko 113 v letu 2006 sprejela 35.105 (33.030) klicev     
občanov ali 6,2 % več. Interventni klici so predstavljali 22 % (2005- 24 % ) vseh klicev na 
številko 113.  
 
V letu 2006 je bilo na kraje prijavljenih dogodkov napotenih oziroma v obravnavanje 
vključenih skupno 9.182 (10.160 ) policijskih patrulj. Povprečni reakcijski (interventni) čas 
policije v letu 2006 je za vse interventne dogodke,  znašal 20 minut in 3 sekunde (v 2005 - 22 
minut in 20 sekund) in je bil tako izboljšan  za 2 minuti in 17 sekund,  za nujne pa 7 minut in 
48 sekund (10 minut in 14 sekund) ter izboljšan za 2 minuti in 26 sekund. 
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Reševanje pritožb 
 
Na postopke policistov PU Novo mesto je bilo v letu 2006 vloženih 37 (60) ali 38,3 % manj 
kot v enakem obdobju lanskega leta. Rešenih je bilo 35 (58) pritožb ali 39,7 % manj kot v letu 
2005. Pri vodji organizacijske enote je bilo rešenih 29 (37) pritožb. Od tega je bilo uspešno 
rešenih 18 (17) pritožb. Vodje organizacijskih enot oziroma njihovi pooblaščenci so v 27 (34) 
pritožbenih postopkih ugotovili, da so policisti ravnali v skladu s predpisi. V 2 (3) primerih je 
bilo ugotovljeno, da so policisti ravnali v nasprotju s predpisi, kar predstavlja 6,9 % delež 
ravnanj. V 4 (14) primerih so bili pritožbeni postopki, v skladu z 12. členom Pravilnika o 
reševanju pritožb, zaključeni predčasno. Na seji senata je bilo obravnavanih 13 (27) pritožb, 
od tega so bile vse neutemeljene. V  2 (7)  primerih je po vsebini pritožbe izhajal sum storitve 
kaznivega dejanja.  
 
Največ, 28 (44) pritožb se je nanašalo na delo policistov na področju zagotavljanja varnosti 
cestnega prometa. Sledijo pritožbe na delo policistov na področju javnega reda in miru, 
katerih je bilo podanih 7 (12), ter pritožbe na delo policistov na področju kriminalitete, ki jih je 
bilo podanih 6 (7).  
 
V pritožbah, obravnavanih pri vodji organizacijske enote je bilo ugotovljenih 71 pritožbenih 
razlogov, od tega je bilo pri 64 pritožbenih razlogih ugotovljeno, da so policisti ravnali skladno 
s predpisi. Na seji senata je bilo obravnavanih 39 pritožbenih razlogov, ugotovljeno je bilo, da 
so vsi pritožbeni razlogi neutemeljeni.  
 
V 1 (0) primeru je bil podan predlog za uvedbo disciplinskega postopka, v 1 (7) primeru pa je 
bilo podano poročilo po členu 148/10 ZKP.   
 
Mednarodno sodelovanje 
 
V okviru mednarodnega sodelovanja smo se udeležili treh srečanj s predstavniki PU 
Karlovac in Reka. Na srečanjih je bila obravnavana problematika s področja mejnih zadev in 
nedovoljenih migracij, izvajanje Protokola o mešanem patruliranju med Republiko Slovenijo 
in Republiko Hrvaško ter priprave na sodelovanje v času poletne turistične sezone. Direktor 
PU Novo mesto se je udeležil srečanja predstavnikov obmejnih policijskih uprav, ki je bilo 
organizirano na PU Reka.  
 
S sosednjimi policijskimi upravami smo mesečno izmenjavali podatke o nedovoljenih 
migracijah in problematiki vračanja tujcev, sproti pa smo sodelovali ob najavi in predaji 
prijetih ilegalcev.  
 
 
 
 

      

      

 mag. Anton OLAJ 

DIREKTOR UPRAVE 
POLICIJSKI SVETNIK 
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PRILOGA 1 STATISTIČNI PODATKI 
 
 

PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE 
 

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

 
 2002 2003 2004 2005 2006 
Kazniva dejanja ** 2983 3124 3737 3828 3683 
Preiskana k. d.  1685 1579 1695 1822 1934 
Delež preiskanih k. d. (v %) 56,5 50,5 45,4 47,6 52,5 
K. d., ki jih je odkrila policija 346 281 255 371 409 
Delež odkritih k. d. (v %) 11,6 9,0 6,8 9,7 11,1 

 
*Podatki so iz evidence ovadenih oseb in kaznivih dejanj. V številu ni zajetih kaznivih dejanj, katerih posledica je bila 
prometna nesreča.  
**Statistični podatki niso popolnoma primerljivi s podatki pred letom 2003 zaradi izpopolnjene metodologije vnosa in 
obdelave podatkov.  

 
 

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 
2005 2006 

Porast/ 
upad  
(v %) 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

PMP Metlika 39 18 -53,8 26 18 66,7 100,0 21 18 53,8 100,0 
PO Šentjernej 232 158 -31,9 107 74 46,1 46,8 10 7 4,3 4,4 
PO Dolenjske T. 396 399 0,8 206 201 52,0 50,4 40 20 10,1 5,0 
PP Črnomelj 661 614 -7,1 306 354 46,3 57,7 42 50 6,4 8,1 
PP Metlika 221 191 -13,6 140 116 63,3 60,7 48 33 21,7 17,3 
PP Novo mesto 1679 1623 -3.3 640 678 38,1 41,8 65 94 3,9 5,8 
PP Trebnje 389 428 10,0 210 264 54,0 61,7 42 50 10,8 11,7 
SKP PU NM 209 249 19,1 185 226 88,5 90,8 103 137 49,3 55,0 
SD PU NM 2 3 50,0 2 3 100,0 100,0 0 0 100,0 100,0 
SKUPAJ 3828 3683 -3,8 1822 1934 47,6 52,5 371 409 9,7 11,1 

 
 

Vrste kriminalitete 
 

Vrsta kriminalitete 2002 2003 2004 2005 2006 
Celotna  2983 3124 3737 3828 3683 
Splošna 2768 2970 3529 3575 3452 
Gospodarska 215 154 208 253 231 
Organizirana 20 21 25 23 24 
Mladoletniška 235 202 212 254 198 

 
Kazniva dejanja zoper premoženje 

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

k. d. (v %) Vrsta kaznivega dejanja 
2005 2006 

Porast/ 
upad 
(v %) 2005 2006 2005 2006 

Poškodovanje tuje stvari 248 247 -0,4 100 98 40,3 39,7 
Tatvina* 1499 1399 -6,7 431 419 28,8 29,9 
Vlom  751 576 -23,3 156 113 20,8 19,6 
Drzna tatvina 19 15 -21,1 14 10 73,7 66,7 
Tatvina motornega vozila 7 9 28,6 4 4 57,1 44,4 
Rop 31 16 -48,4 20 11 64,5 68,8 
Zatajitev  102 74 -27,5 61 33 50,0 44,6 
Roparska tatvina 5 6 20,0 5 5 100,0 83,3 
Klasična goljufija 74 100 35,1 64 90 86,5 90,0 
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Požig 6 7 16,7 1 5 16,7 71,4 
Druga k. d. zoper premož. 59 67 13,6 50 64 84,7 95,5 
Skupaj** 2801 2516 -10,2 896 852 32,0 33,9 

 
*Kazniva dejanja po 211. in 212. čl. KZ, brez vlomov, drznih tatvin, tatvin motornih vozil in tatvin s področja 
gospodarske kriminalitete. 
**Kazniva dejanja zoper premoženje, brez istovrstnih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. 

 
 

Kazniva dejanja mladoletnikov 
 

Vrsta kaznivega dejanja 2005 2006 
Umor in poskus umora 0 1 
Lahka telesna poškodba  9 13 
Huda telesna poškodba 2 2 
Posilstvo 2 2 
Spolno nasilje 0 2 
Spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let 0 1 
Prikazovanje in izdelava pornografskega gradiva 0 0 
Neupravičena proizvodnja in promet z mamili  2 5 
Omogočanje uživanja mamili 0 2 
Tatvina  96 74 
Velika tatvina 52 43 
Rop  8 2 
Goljufija 6 3 
Izsiljevanje 2 1 
Druga k. d. mladoletnikov 77 49 
Skupaj 254 198 

 
 

Kazniva dejanja gospodarske kriminalitete 
 

Število k. d. Škoda  
(v mio. SIT) Vrsta kaznivega dejanja 

2005 2006 2005 2006 
Goljufija 131 78 107,7 14,8 
Oderuštvo 0 1 0 0,7 
Lažni stečaj 0 0 0 0 
Povz. stečaja z nevestnim gospodarjenjem 0 0 0 0 
Poslovna goljufija 36 47 114,9 68,4 
Ponareditev ali uničenje poslovnih listin 14 11 0 0 
Zloraba položaja ali pravic 11 4 74,3 8,5 
Poneverba 2 3 0,4 1,9 
Pranje denarja 0 0 0 0 
Izdaja nekritega čeka in zloraba kartice 13 16 11,0 8,0 
Zatajitev finančnih obveznosti 3 1 13,7 67,9 
Druga k.d. gospodarske kriminalitete 43 70 280,9 66,5 
Skupaj 253 231 603,0 236,7 

 
 
 
 

VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 
PREMOŽENJA 

 
Kršitve predpisov o javnem redu 

   
 2002 2003 2004 2005 2006 
Kršitve zakonov o JRM* 1961 1835 1977 1674 913 
Kršitve drugih predpisov** 905 858 856 873 1445 

Skupaj 2866 2693 2833 2547 2358 
 

* Prikazane se kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM) in zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-
1), ki je začel veljati 21. 7. 2006.  

** Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
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Kršitve predpisov o javnem redu po enotah 
   

Kršitve zakonov o JRM* Kršitve drugih predpisov** Skupaj 

Enota 
2005 2006 

Porast/ 
upad 
(v %) 

2005 2006 
Porast/
upad 
 (v %) 

2005 2006 
Porast/ 
upad 
(v %) 

PMP Metlika 1 1 0 70 123 +76 71 124 +74 
PO Šentjernej 136 148 +9 35 46 +31 171 194 +13 
PO Dolenjske Toplice 96 81 -16 29 37 +27 125 118 -6 
PP Črnomelj 381 412 +8 184 208 +13 565 620 +10 
PP Metlika 164 199 +21 185 101 -45 349 300 -14 
PP Novo mesto 629 517 -17 238 127 -47 867 644 -25 
PP Trebnje 211 193 -8 113 91 -20 324 284 -12 
PPP Novo mesto 42 31 -26 7 4 -43 49 35 -28 
SUP PU NM 13 22 +69 0 3 +100 13 25 +98 
SKP PU NM 1 0 -100 12 14 +16 13 14 +8 
SD PU NM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj 1674 1604 -4 873 754 -14 2547 2358 -7 

 
* Prikazane so kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM) in zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1), 
ki je začel veljati 21. 7. 2006.  
** Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 

 
 

Struktura kršiteljev predpisov o javnem redu 
  

 2005 2006 
Spol   

moški 2007 1683 
ženske 347 249 

Starost   
14 do 17 let 197 163 
18 do 24 let 669 569 
25 do 34 let 540 456 
35 do 44 let 446 343 
45 do 54 let 291 248 
55 do 64 let 135 94 
65 let in več 76 59 
neznano* 1 6 

Državljanstvo   
Slovensko 2033 1778 
tuje 427 462 

Pravne osebe 8 18 
 
* Novi zakon o prekrških (ZP-1) od 1. 1. 2005 ne dovoljuje več 
evidentiranja osebnih podatkov o opozorjenih osebah.  

 
 

Kraj kršitev zakonov o javnem redu in miru* 
  

Kraj  2005 2006 Porast/upad 
(v %) 

Cesta, ulica, trg 682 600 -12 
Stanovanje 449 413 -8 
Gostinski objekt 237 250 +5 
Javni shod, prireditev 25 23 -8 
Drug kraj 281 318 +13 
Skupaj 1674 1604 -4 

  
* Prikazane so kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM) in zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1), ki je 
začel veljati 21. 7. 2006. 
 
 
 
 
 



 10

Zaseženo in najdeno orožje 
 

Zaseženo orožje* Najdeno orožje Vrsta orožja  
2005 2006 2005 2006 

Plinsko orožje kos 8 8  1 
Hladno orožje kos 13 27   
Lovsko orožje kos 12 16   
Zračno orožje kos 2 3   
Pištola kos 18 29 1 1 
Puška kos 6 10  5 
Drugo orožje  kos 7 1   
Del orožja kos 22 10  5 
Bomba kos 5 3 5 4 
Ostro strelivo kos 1972 2707 1 263 
Lovsko strelivo kos 90 217   
Plinsko strelivo kos 24 3   
Manevrski naboji kos 98 18   
Eksploziv gram 15001 1900   
Vžigalnik kos 19 3   
Vžigalna vrvica m 23 2   
Minsko-eksplozivno sredstvo  kos 19 6 1 111 
 
*Število zaseženih kosov orožja zaradi kaznivih dejanj ali prekrška. 

 
   
 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
 
  

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. 

2002 1.705 20 562 1.123 22 124 651
2003 2.008 16 709 1.283 20 86 957
2004 1.975 26 770 1.179 30 95 1.073
2005 1.575 29 520 1.026 41 61 648
2006 1.574 14 505 1.055 16 59 626

 
 

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. 

2005 745 9 259 477 17 20 336PP Novo 
mesto 2006 707 6 213 448 7 26 264

2005 234 5 89 140 5 11 105PP Črnomelj 2006 197 2 69 126 2 10 76
2005 92 1 23 68 1 3 27PP Metlika 2006 106 1 48 57 1 6 59
2005 294 10 77 207 14 13 84PP Trebnje 2006 314 3 91 220 4 6 121
2005 37 0 14 23 0 1 17PO 

Šentjernej 2006 61 1 26 34 1 3 36
2005 173 4 58 111 4 13 79PO Dol. 

Toplice 2006 189 1 58 130 1 8 70
2005 1.575 29 520 1.026 41 61 648
2006 1.574 14 505 1.015 16 59 626Skupaj Porast/upad 
(v %) -0,1 -51,7 -2,9 -1,1 -61,0 -3,3 -3,4
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Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč in povprečna stopnja alkoholiziranosti 

 
Vsi povzročitelji Alkoholizirani 

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

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Smrtne 30 14 10 5 33,3 35,7 1,6 1,82
S hudo telesno 
poškodbo 48 58 15 14 31,3 24,1 1,33 1,29

Z lahko telesno pošk. 465 447 57 68 12,3 15,2 1,59 1,55
Z materialno škodo 1.003 981 97 133 9,7 13,6 1,47 1,57
Skupaj 1546 1500 179 220 11,6 14,7 1,51 1,55

 
 

Posledice prometnih nesreč glede na vzrok 
 

Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani 

Lahko telesno 
poškodovani Vzrok 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Neprilagojena hitrost 20 8 28 19 229 201
Nepravilna stran/smer 19 3 13 15 89 104
Neupoštevanje prednosti 1 1 8 6 105 111
Nepravilno prehitevanje 0 1 2 3 33 36
Nepravilni premiki z vozilom 0 0 0 1 15 12
Neustrezna varnostna razdalja 0 0 0 0 122 102
Nepravilno ravnanje pešcev  0 1 5 3 6 6

 
 

Posledice prometnih nesreč glede na vrsto udeležencev 
 

Mrtvi Hudo telesno 
poškodovani 

Lahko telesno 
poškodovani Vrsta udeleženca 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Vozniki osebnih avtomobilov 21 6 13 19 377 335
Potniki v avtomobilih 11 3 16 12 157 165
Pešci 1 4 11 6 28 31
Vozniki motornih koles  4 0 10 12 20 33
Kolesarji 1 0 3 4 19 14
Drugi 3 3 8 6 47 48
Skupaj 41 16 61 59 648 626

 
 

 
NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 

 
 

Potniki po kategorijah mejnih prehodov 
 

 2005 2006 Porast/upad 
(v %) 

Mednarodni promet  3488090 2944967 -15,6% 
Meddržavni promet 0 0 0% 
Obmejni promet  94032 100013 6,4% 

kSkupaj 3582122 3044980 -15% 
 

 
Državljanstvo tujcev, zavrnjenih na mejnih prehodih 

 
Državljanstvo 2005 2006 Porast/upad 

(v %) 
Albanija 18 1 -94,4 
Bolgarija 20 7 -65,0 
Bosna in Hercegov. 48 85 77,1 
Hrvaška 178 171 -3,9 
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Kanada 2 1 -50,0 
Makedonija 7 22 214,3 
Ruska federacija 2 3 50,0 
Srbija in Črna gora 13 5 -61,5 
Srbija 0 10 - 
Turčija 7 21 200,0 
Drugih držav 4 3 -25,0 
Skupaj  299 329 10,0 

  
 

Tujci, vrnjeni na podlagi mednarodnih sporazumov, glede na državno mejo 
 

Tujci, ki so jih tuji varnostni organi 
vrnili slovenskim policistom 

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

2005 2006 2005 2006 
Hrvaška 8 0 232 55 
Skupaj 8 0 232 55 

 
 
 

OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 
 

Klici na številko 113 
 

Vsi klici Interventni klici Enota 2005 2006 2005 2006 
PU Novo 

mesto 33030 35105 8101 7536 

 
 

Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj po policijskih enotah v letih 2005 in 2006 
  

Vsi interventni klici (mm:ss) Nujni interventni klici (mm:ss)  2005 2006 2005 2006 
PU Novo mesto 19:05 16:51 9:13 06:29 

 
 

REŠEVANJE PRITOŽB 
 

Pritožbe zoper policiste 
 

 2005 2006 Porast/upad 
(v %) 

Sprejete pritožbe 60 37 -38,33 
nerešene pritožbe 2 2 0,00 
rešene pritožbe 58 35 -39,66 

Rešene pritožbe pri vodji org. enote 37 29 -21,62 
uspešno zaključen postopek 
neuspešno zaključen postopek* 

17 
20 

18 
11 

5,88 
-45,00 

delež neuspešno zaključenih (v %) 54,05 37,93 -29,63 
ravnanje, skladno s predpisi** 34 27 -20,59 
ravnanje, neskladno s predpisi 3 2 -33,33 
delež ravnanj, neskladnih s predpisi (v %) 8,11 6,90 -14,94 

Pritožbe, zavržene s sklepom (9. člen)    
Predčasno zaključen postopek (12. člen) 14 4 -71,43 
Obravnavane pritožbe na seji senata 27 13 -51,85 

neuspešno zaključen postopek pri vodji org. enote 20 11 -45,00 
sum storitve kaznivega dejanja*** 7 2 -71,43 
Utemeljene 3  -100,00 
Neutemeljene 23 13 -43,48 
delež utemeljenih (v %) 11,54  -100,00 

 
* 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. 


