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Na območju Slovenije policija vsako leto obravnava nekaj sto pogrešanih oseb. Iskanje 
pogrešanih oseb zahteva intenzivno izvajanje ukrepov, ki jih policiji nalagata tako zakonodaja 
kot stroka. Pri tem pa je lahko policija uspešna le v sodelovanju s prizadetimi osebami in širšo 
javnostjo.  
 
V letu 2009 je slovenska policija obravnavala 319 prijav pogrešanih odraslih oseb in 71 prijav od 
doma pogrešanih mladoletnikov, poleg tega pa še 372 prijav pogrešanih ali iskanih 
mladoletnikov iz vzgojno-varstvenih zavodov. Pogost vzrok za izginotje starejših oseb so 
samomori, pri mlajših osebah pa različne osebne stiske, ki jih doživljajo mladostniki (neuspeh v 
šoli, doma ipd.).   
 
Največ pogrešanih oseb, ki jih išče policija, se vrne domov samih. Okoli 10 % pogrešanih oseb 
najde policija s svojimi ukrepi, pri čemer je ta odstotek pri mladoletnih osebah in otrocih nekoliko 
višji, med 50 in 60 %.  
 
Nekaj oseb na leto pa ostane pogrešanih oz. njihovo izginotje ni pojasnjeno. Nekaj je starejših, 
ki zaradi različnih bolezni izgubijo orientacijo v določenem kraju, ne najdejo poti domov, 
obnemorejo na poti ali pa se ponesrečijo. Nekaj pa je pogrešanih oseb, kjer obstaja sum, da je 
njihovo izginotje posledica kaznivega dejanja (npr. ugrabitve, umora, telesnih poškodb).  
 
Kljub morda neuspešni iskalni akciji pa policija z iskanjem pogrešane osebe ne preneha, ampak 
jo išče naprej. Res pa se intenzivnost iskanja sčasoma zmanjša. S količino časa, ki preteče od 
prijave pogrešane osebe, in količino že preverjenih podatkov, ki jih policija zbere, se možnosti za 
odkritje pogrešane osebe realno zmanjšujejo. 
 
Da policija ne prekine preiskovanja primera pogrešane osebe, dokazujejo tudi v javnosti znani 
primeri, ko so bila nekaj let stara in najdena okostja s pomočjo forenzičnih in bioloških raziskav 
povezana s pogrešanimi osebami. V večini takih primerov gre za nenasilne smrti.  
 
Primeri iz preteklih let na območju Litije, Ljubljane, Dolenjske, ki so bili v javnosti tudi že 
predstavljeni in jih je po nekaj letih začela preiskovati prav v ta namen ustanovljena skupina 
kriminalistov za preiskovanje starih, nerešenih umorov in pogrešanih oseb, pri katerih 
obstaja sum, da je njihovo izginotje povezano s kaznivim dejanjem, pa kažejo na intenziteto 
dela policije še več let po prijavah o pogrešanju oseb, tudi ko v javnosti ni več opazno.  
 
Na sistematičen pristop slovenske policije k preiskovanju umorov in pogrešanih oseb kažejo 
uspešno preiskani primeri umorov leta 2009, ki so bili storjeni v letih 2002 in 2003, in tudi 
nazadnje preiskan in danes predstavljen primer umora in pogrešane osebe na območju Zagorja.   
 
V Sloveniji je iz leta 2009 pogrešanih še 12 oseb.  
 
 
 
 
 
 



Statistični podatki 
 
Kaznivih dejanj zoper življenje in telo je bilo leta 2009 v Sloveniji 2.402 (2.386 v letu 2008) oz. 
0,7 % več, preiskanih pa 89,9 % (89,1 % v letu 2008). 
  
Število dokončanih ubojev se je v letu 2009 zmanjšalo s 6 na 4, število dokončanih umorov pa 
se je v letu 2009 v primerjavi z letom prej povečalo s 5 na 9.  
 
V letu 2009 je policija preiskala vse primere umorov in ubojev. 
  
 
Tabela: Kazniva dejanja zoper življenje in telo 

Število k. d.  Št. preiskanih k. d.  Delež preiskanih k. d. (v %) 
Vrsta kaznivega dejanja 

2008 2009 porast/upad 
(v %) 2008 2009 2008 2009 

Uboj - skupaj  25 35 40,0 24 33 96,0 94,3 

- dokončan  6 4 -33,3 5 4 83,3 100,0 

- poskus  19 31 63,2 19 29 100,0 93,5 

Umor - skupaj  5 16 220,0 5 16 100,0 100,0 

- dokončan  5 9 80,0 5 9 100,0 100,0 

- poskus  - 7 - - 7 - 100,0 

Posebno huda telesna poškodba  21 8 -61,9 20 7 95,2 87,5 

Huda telesna poškodba  187 204 9,1 157 182 84,0 89,2 

Lahka telesna poškodba  1.927 1.965 2,0 1.702 1.749 88,3 89,0 

Druga k. d. zoper življenje in telo 221 174 -21,3 218 173 98,6 99,4 

Skupaj  2.386 2.402 0,7 2.126 2.160 89,1 89,9 

 
 


