
 

       

       Ulica arhitekta Novaka 5, 9001 Murska Sobota   T: 02 522 42 00 

   F: 02 522 43 63  

        E: pums@policija.si 

   www.policija.si 

 

 

 

 

 

Številka:    0101-3/2019/26  (3G11-02) 

Datum:  23. 4. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadeva:            Letno poročilo o delu Policijske uprave Murska Sobota za 2018 

 

 

 

 

 

 

  

 





Letno poročilo o delu Policijske uprave Murska Sobota za 2018 

 

 1 

KAZALO: 

 

1. Metodološka pojasnila ...................................................................................................................... 2 

2. Značilnosti dela Policijske uprave Murska Sobota v letu 2018 ........................................................ 5 

2.1 Temeljne dejavnosti ................................................................................................................. 5 

2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete ...................................................... 5 

2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja ............... 6 

2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa ............................................................................ 7 

2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih .......................................................... 8 

2.2 Druge dejavnosti .................................................................................................................... 10 

2.2.1 Policijsko delo v skupnosti ................................................................................................. 10 

2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost ............................................................................... 10 

2.2.3 Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost .............................................................. 10 

2.2.4 Raziskovalna, analitska in kriminalistično obveščevalna dejavnost .................................. 11 

2.2.5 Nadzorna dejavnost ........................................................................................................... 11 

2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov ................................... 12 

2.2.7 Reševanje pritožb .............................................................................................................. 12 

2.2.8 Notranje preiskave ............................................................................................................. 13 

2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost .................................................................. 13 

2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve ............................................................................. 13 

2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje .......................................................... 14 

2.2.12 Finančno-materialne zadeve ......................................................................................... 14 

2.2.13 Mednarodno sodelovanje .............................................................................................. 15 

2.2.14 Odnosi z javnostmi ........................................................................................................ 15 

2.2.15 Dejavnost specializiranih policijskih enot ...................................................................... 15 

 

Priloga: Statistični podatki 



 

2 

 

1. Metodološka pojasnila 

V letnem poročilu o delu policije za 2018 so statistični podatki večinoma pridobljeni iz aplikacije 

Statistika – Letno poročilo – nova metodologija. Podatki so bili pridobljeni 18. 2. 2019 Pri statističnih 

podatkih, ki niso bili pridobljeni iz aplikacije, so navedeni viri in datumi njihove pridobitve. 

Posamezne kategorije, preglednice in grafi, za katere so potrebna posebna metodološka pojasnila, so 

označene z zvezdico, pojasnila pa so navedena tik pod njimi. 

Ostala metodološka pojasnila: 

 v poročilu so prikazana kazniva dejanja, razen kaznivih dejanj s področja cestnega prometa in 

kaznivih dejanj, ki se preganjajo na predlog, pri katerih je oškodovanec že ob podaji ovadbe 

odstopil od pregona [pisna izjava o umiku ali izjava o umiku predloga za pregon]; 

 preiskana kazniva dejanja so tista, pri katerih je bil osumljenec znan že ob prijavi ali odkritju 

kaznivega dejanja ali pa ga je policija pozneje odkrila; 

 kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene v kršitve predpisov o javnem 

redu; 

 v okroglih oklepajih so primerjalni podatki za 2017, v oglatih oklepajih pa so druga pojasnila, 

viri in podobno; 
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Spoštovani! 

 

Delo Policijske uprave Murska Sobota [v nadaljevanju PU MS] je v letu 2018 kot vsa leta doslej 

temeljilo na zagotavljanju pozitivnih varnostnih kazalcev v vseh vsebinah  policijskega poslanstva. 

Delovali smo, da smo napredna in dostopna institucija ter enakovreden partner vsem. Temeljni cilj je 

bil ljudem zagotoviti visoko stopnjo varnostni in krepiti njihovo zaupanje v policijo. Vodil nas je slogan, 

Delo z ljudmi, med ljudmi.  

Ob zavedanju, da so pričakovanja družbe in ljudi vedno večja ter da je izvajanje policijskega poklica 

vedno bolj pestro in zahtevno, kakor tudi dejstvo, da se je izvajala policijska stavka smo mnenja, da 

opravljeno delo lahko ocenimo z visoko oceno. Seveda pa se zavedamo, da so naš največji kritik 

ljudje. Ravno zaradi tega veseli dejstvo, da vse kar se je dogajalo med nami in okrog nas, da anketa 

prebivalcev od delu policije za leto 2018 potrjuje naše pozitivne ocene. Še posebej gre izpostaviti 

visoko oceno za zaupanje v naše delo in za občutek varnosti v pomurski regiji.    

En od razlogov, da je varnostna klika danes takšna kot je, je tudi nadaljevanje začetega v vsebini 

izboljšanja delovnih pogojev. Urejanje statusa poklica, investicijska vzdrževanja, nova vozila in 

oprema so dejansko prispevala k dvigu standardov in s tem tudi kakovosti storitev.  

Da so zaposleni največje bogastvo vsakega kolektiva smo izkazovali skozi vrsto projektov in dejanj. 

Poudariti je potrebno, da je bilo delo s kadri ena od prioritet in da gre za izziv prihodnosti. Nismo se 

slepili, da je v dani vsebini vse idealno in brez težav, ravno nasprotno. Povprečna starost se povečuje, 

t.i. omejitev za delo je vse več, prav tako pa je vse več tistih, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev.     

Glede na pokazatelje operativnih rezultatov lahko povemo, da smo v večjem obsegu uresničili 

zastavljene cilje in realizirali zastavljene naloge. Neglede na slednje pa je pred nami še veliko 

ambicioznih ciljev in projektov.    

PU MS je v letu 2018 evidentirala 2.414 (2.345) primerov kaznivih dejanj za katere je podala kazenske 

ovadbe ali poročila v dopolnitev kazenskih ovadb. Zaustavil se je trend stalnega padanja števila 

obravnavanih kaznivih dejanj po letu 2014. Veseli, da se vzdržuje visoki odstotek preiskanosti kaznivih 

dejanj, ki je najvišji v slovenskem merilu. V danem gre tudi izpostaviti odlično proaktivno in preventivno 

delo policije. Kot uspešen se je pokazal tudi projekt Fast Track, ki je rezultat dobrega sodelovanja s 

pravosodnimi organi (hitri postopki na sodišču, manj določenih premoženjskih deliktov).         

Zaznati je bilo nove spletne oblike kibernetske kriminalitete, predvsem goljufij, kjer storilci izvršujejo 
kazniva dejanja iz tujine, žrtve pa so slovenska podjetja in slovenski državljani.    

Še vedno so kot izstopajoči premoženjski delikti. V stalnem povečanju je vsebina kaznivih dejanj s 
področja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. S poglavja gospodarskih kaznivih dejanj, ki so prav 
tako v povečanju pa izstopajo kazniva dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev. Organizirana 
kriminaliteta je tako po številčnosti, kot tudi po vsebini primerljiva s prejšnjimi leti.  

V vsebini kršitev predpisov o javnem redu, ki je v povečanju, je še vedno največ kršitev s področja 

Zakona o javnem redu in miru. Pri tem ugotavljamo, da je četrtina kršiteljev pod vplivom alkohola, 

prekrški z elementi nasilja so v upadu za dobrih 10 %, je pa bilo izrečenih več ukrepov prepovedi 

približevanja. Vse bolj aktualno pa postaja vsebina vezana na med-vrstniško nasilje. Policisti so 

sodelovali na več kot tristo varovanj javnih prireditev, od tega je bila dobra tretjina športnih prireditev. 

Za učinkovito ukrepanje na športnih prireditvah je pri varovanju in spremljanju navijačev sodelovala 

tudi Posebna enota policije PU MS [v nadaljevanju PPE].  

Stanje prometne varnosti v Pomurju se v zadnjih letih izboljšuje, čeprav se je v letu 2018 povečalo 

število obravnavanih prometnih nesreč in udeleženih oseb. To nihanje (števila obravnavanih 

prometnih nesreč) je posledica veljavne zakonodaje oziroma možnosti odstopa od ogleda kraja. 

Pomemben je podatek, da so se zmanjšale posledice prometnih nesreč s smrtnim izidom. Kot 

najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč še vedno izstopa vožnja z neprilagojeno hitrostjo. 

Ni pa vzpodbuden podatek, da je v vsaki šesti prometni nezgodi prisoten alkohol. V spletno aplikacijo 
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"Predlagaj prometno kontrolo" je bilo s strani občanov podanih več pobud, vse pa so bile ustrezno 

realizirane. 

Pomurski mejni prehodi postajajo vse bolj obremenjeni. Državno mejo je prestopilo dobre tri milijone 

ljudi, za slabe štiri odstotke več kot v preteklem letu. Tudi zunanjo schengensko mejo oziroma državno 

mejo z R Hrvaško je nedovoljeno – ilegalno prestopilo več tujcev kot v preteklem letu. V precejšnjem 

porastu so bili tudi primeri nedovoljenega prebivanja. Za varovanje zunanje schengenske meje so bili 

vključeni tudi pripadniki slovenske vojske in pomožni policisti. Za varovanje hrvaške, kot madžarske 

meje pa so se prav tako izvajale skupne mešane patrulje s hrvaškimi oziroma madžarskimi 

varnostnimi organi.  

Vse v cilju osebne rasti posameznika in posledično kakovosti storitev smo nadaljevali z uvedenimi 

delovnimi praksami, kot tudi z različnim oblikam izobraževanja in usposabljanja. Med drugim se je 

nadgradil evropski projekt izobraževanja z različnih vsebin (tuji jeziki, organizacija dela, računalništvo 

itd.), katerega izvaja  Ljudska univerza M. Sobota. Zelo pozitivne izkušnje smo pridobili tudi s 

sodelovanjem in usposabljanjem s tujimi varnostnimi organi in stanovskimi društvi (kibernetska 

kriminaliteta, promet, ogledna dejavnost itd..).  

Naše strokovno in zakonito delo se kaže tudi v primerih pritožb zoper delo policije, katerih je iz leta v 

leto manj. Se pa je skozi naše delo še enkrat več pokazalo, kako je poklic poklica nevaren in 

nepredvidljiv, v sled česar se je povečalo število primerov napadov in groženj zoper policiste. 

Pozitivni podobi policije tako v notranji, kot zunanji javnosti je bilo namenjeno veliko pozornosti. Med 

drugim smo v sodelovanju z EHO in MO M. Sobota organizirali dobrodelni koncert na katerem je 

nastopil orkester slovenske policije.  

Z objavo različnih regionalnih in lokalnih informacij o našem delu je prav tako zaživelo družbeno 

omrežje Facebook, ki ima v dejanskem polno uporabno vrednost za vse prebivalce.   

V okviru nadaljevanja projekta "Promocija zdravja na delovnem mestu", nam je uspelo v sodelovanju 

Generalno policijsko upravo izvesti dvodnevno 1. mednarodno konferenco na Brdu pri Kranju, katere 

namen je bil izmenjava sistemskih ureditev evropskih Policij na področju varnosti in zdravja pri delu. 

Ob vseh zastavljenih ciljih si želimo, da nas tudi v prihodnje povezuje stabilno okolje in da v njem z 

medsebojnim sodelovanjem še naprej razvijamo trdne temelje za skupno varnost in korist vseh nas ter 

družbe kot celote. 
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2. Značilnosti dela Policijske uprave Murska Sobota v letu 2018 

2.1 Temeljne dejavnosti 

2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 

V letu 2018 je PU MS evidentirala skupaj 2.414 (2.345) primerov kaznivih dejanj za katere je na 
Okrožno državno tožilstvo [v nadaljevanju ODT] podala kazenske ovadbe ali poročila v dopolnitev 
kazenskih ovadb, kar je pod povprečjem zadnjih desetih let (2.731). Je pa zaustavljen trend stalnega 
padanja števila obravnavanih kaznivih dejanj po letu 2014. Delež preiskanih kaznivih dejanj je 66,2 %, 
kar je v povprečju zadnjih desetih let (še vedno največ od vseh PU v RS). Število kaznivih dejanj, ki jih 
je odkrila policija je 427. Nastala škoda povzročena s  kaznivimi dejanji: število mrtvih 2, število hudih 
poškodb 11, število lahkih poškodb 125 in ne izstopa bistveno od povprečja zadnjih desetih let. 
Materialna škoda povzročena s kaznivimi  dejanji je v letu 2018 znašala 9,95 mio EUR, kar je pod 
povprečjem zadnjih desetih let (14.34 mio EUR).   

Največ obravnavanih kaznivih dejanj je bilo s področja splošne kriminalitete in sicer 1.780, kar 
predstavlja 73,7 %  delež vseh kaznivih dejanj. 

Na področju premoženjske kriminalitete je bilo evidentiranih 1.019 kaznivih dejanj, kar kaže na trend 
upadanja slednjih kaznivih dejanj, saj je to najmanj v zadnjem petletnem obdobju. Preiskanost 
premoženjskih kaznivih dejanj je nižja kot v preteklem petletnem obdobju in tako primerljiva z letom 
2014. Pri kaznivih dejanjih tatvin in velikih tatvin je preiskanost v letu 2018 slabih 20 % in 57 % pri 
kaznivih dejanjih ropa, ki jih je bilo tudi številčno največ v letu 2018 v primerjavi s prejšnjimi leti. V 
minulem letu je bilo iskanih 7 vozil (5 osebnih avtomobilov in dve kolesi z motorjem), ki so bila predmet 
kaznivih dejanj, od tega je bil najden en osebni avtomobil in eno kolo z motorjem.  

Obravnavanih je bilo 123 kaznivih dejanj zoper življenje in telo, kar je največ v zadnjem petletnem 
obdobju. Preiskanost je sicer minimalno nižja, vendar primerljiva z minulim letom. Obravnavan je bil en 
uboj, 12 hudih telesnih poškodb in 108 lahkih telesnih poškodb, kar je največ v zadnjih 5 letih . 

S poglavja zoper spolno nedotakljivost je bilo obravnavanih 8  kaznivih dejanj, kar je najmanj v 
zadnjem petletnem obdobju. Največji upad beležimo pri  kaznivih dejanjih spolnega napada na osebo 
mlajšo od 15 let, saj smo podali le eno kazensko ovadbo, v 5 primerih pa poročilo na ODT. Na ODT 
smo podali dve kazenski ovadbi za kaznivi dejanji pridobivanja oseb mlajših od 15 let za spolne 
namene. 

S poglavja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, beležimo manjši porast slednjih kaznivih dejanj. 
Skupno smo obravnavali 188 kaznivih dejanj, od tega je preiskanih 99,5 %. Z navedenega poglavja je 
največ obravnavanih kaznivih dejanj nasilja v družini in sicer 102 ter ga je največ tudi v zadnjem 
petletnem obdobju.  

Obravnavanih je bilo 36 kaznivih dejanj, ki so jih storili mladoletni storilci, kar od skupno podanih 
kazenskih ovadb predstavlja 1,5 % in pomeni, da je delež, razen leta 2014, najnižji v zadnjem 
desetletnem obdobju. 

V letu 2018 je bilo 411 (359) kaznivih dejanj obravnavanih na podlagi Zakona o odgovornosti pravnih 
oseb. Tudi sicer je to največje število od leta 2009 naprej, ko je bilo obravnavanih 25 tovrstnih kaznivih 
dejanj, največ pred letom 2018 jih je bilo 2015 in sicer 385. 

Kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete v letu 2018 (634) je za 4,8 % več napram letu 2017 (605), 
pri čemer pa beležimo upad materialne škode za kar 23,6 %, saj je leta 2017 znašala materialna 
škoda 11,282.000 EUR, leta 2018 pa 8,615.000 EUR.  

Po številu kaznivih dejanj izstopajo kazniva dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev (386), ki 
predstavljajo kar 60,9 % vseh gospodarskih kaznivih dejanj (634). Sledijo kazniva dejanja ponarejanje 
denarja (68) z 10,7 %, poslovna goljufija (35) z 5,5 %, ponarejanje listin (19) in zloraba pravic iz 
socialnega zavarovanja (19) s slabimi 3 %, goljufija (14) z dobrima 2 % in poneverba in neupravičena 
uporaba tujega premoženja (13) ter uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (13) z 
dobrima 2 %.  

Glede na skupno materialno škodo v letu 2018 (8,615.000 EUR)  ima najvišji delež škode kaznivo 
dejanje zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (5,586.000 EUR) in sicer kar 64,8 %, 
sledi kaznivo dejanje kršitev temeljnih pravic delavcev (994.000 EUR) z 11,5 % in davčna zatajitev 
(693.000 EUR) z 8 %. 
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V letu 2018, ko smo zaključili 21 finančnih preiskav po ZKP, beležimo kar 51,2 % upad, glede na leto 
2017, ko jih je bilo 41. V danem primeru gre izpostaviti, da pa je višina premoženjske koristi veliko 
višja in sicer kar za 71,3 %, saj je ta leta 2017 znašala 6,619.000 EUR, leta 2018 pa 11,338.000 EUR.  
V petletnem obdobju izstopa leto 2017 z 41 zaključenimi finančnimi preiskavami, najmanj pa jih je bilo 
leta 2014 in sicer 16, čeprav je bila takrat daleč najvišja višina premoženjske koristi in sicer 17,3 mio. 
EUR, kar je več kot 2,5 krat več od leta 2017, ko je ta znašala 6,6 mio. EUR in dobrih 50 % več kot 
leta 2018, ko je ta znašala 11,3 mio. EUR.  

Delež podanih pobud v zaključenih finančnih preiskavah se je v letu 2018 zelo povišal in sicer iz 17,1 
% (7 pobud v zaključenih 41 finančnih preiskavah) na 23,8 % (5 pobud v opravljenih 21 finančnih 
preiskavah), je pa veliko nižji od leta 2015, ko je ta znašal 39,1 % (9 pobud v opravljenih 23 finančnih 
preiskavah).   

V letu 2018 smo obravnavali 3 (0) kazniva dejanja korupcijske kriminalitete, torej 1 kaznivo dejanje 
manj kot leta 2016, ko smo jih obravnavali največ, saj smo leta 2013 obravnavali 1 korupcijsko kaznivo 
ejanje, leta 2014 prav tako 1, v ostalih letih pa korupcijskih kaznivih dejanj nismo obravnavali.  

Na področju organizirane kriminalitete je bilo zaznanih 28 kaznivih dejanj, pri katerih so bili izpolnjeni 
vsi kriteriji organizirane kriminalitete. Razlog za upad tovrstnih kaznivih dejanj napram letom 2017, 
2016 in 2014, je v ne-izpolnitvi kriterijev organizirane kriminalitete pri izvrševanju tovrstnih kaznivih 
dejanj. 

Število kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami je v letu 2018 doseglo najvišjo raven gledano  
na zadnje petletno obdobje. Manjši porast (164) kaznivih dejanj je posledica uspešno zaključenih 
operativnih kombinacij. Prav tako se je temu primerno povečala količina zasežene prepovedane droge 
heroin in kokain. Med zaseženimi količinami droge še vedno v zadnjem petletnem obdobju izstopa 
konoplja. V letu 2018 beležimo en primer smrti zaradi predoziranja. V primerjalnem obdobju od 2014, 
tako beležimo skupaj dva primera predoziranja zaradi prepovedanih drog. 

V letu 2018 je bilo evidentiranih 16 kaznivih dejanj izsiljevanja, kar predstavlja minimalen porast od 
petletnega povprečja. V večini primerov gre za storilce posameznike. Porast omenjenih kaznivih dejanj 
je posledica izsiljevanj preko interneta ali pametnih telefonov, katerih storilci si v večini primerov želijo 
pridobiti protipravno premoženjsko korist v obliki finančnih nakazil v tujino. 

Na področju mejne problematike in s tem vzporedno ilegalnih migracij smo v letu 2018 obravnavali 4  
primere kaznivih dejanj prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1,  od tega 
so bili v treh primerih izpolnjeni kriteriji organizirane kriminalitete. Tako beležimo minimalen upad 
tovrstnih kaznivih dejanj od petletnega povprečja. Razlogi so predvsem v spremembi modusa in 
lokacij izvajanja tovrstnih kaznivih dejanj.  

Obravnavano in tudi preiskano je bilo kaznivo dejanje ugrabitve, kjer smo ugotovili motiv protipravne 
pridobitve premoženjske koristi. 

Število obravnavanih kaznivih dejanj ponarejanja denarja je sicer v porastu napram letu 2017  in sicer 
je bilo evidentiranih 69 (49) kaznivih dejanj, gledano za obdobje zadnjih pet let pa je število 
obravnavanih kaznivih dejanj v okvirih povprečja. Posledica porasta tovrstnih kaznivih dejanj je vedno 
večje povpraševanje in pridobivanje ponarejenih bankovcev preko interneta (Dark Net). 

V letu 2018 smo obravnavali 5 kaznivih dejanj v zvezi nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali 
eksploziva. Število obravnavanih kaznivih dejanj povezanih z orožjem sicer minimalno odstopa od 
petletnega povprečja. V vseh primerih so bili obravnavani posamezniki, organiziranega prometa z 
orožjem pa ne beležimo.   

 

2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 

PU MS je obravnavala 1.954 (1.917) kršitev predpisov o javnem redu [v nadaljevanju JR] ali za 1,9 %  
več kot leto prej. Za navedene kršitve je bilo podanih 61 (46) obdolžilnih predlogov, izdanih 40 (29) 
odločb v hitrem postopku, 1.059 (1.072) plačilnih nalogov in izrečenih 101 (93) opozoril.  

Na področju Zakona o varstvu javnega reda in miru [v nadaljevanju ZJRM] je bilo obravnavanih 1.462 
(1.455) kršiteljev, ki so storili 1.659 (1.636) kršitev ali za 1,4 % več. Največ kršitev 423 (417) je bilo 
obravnavanih po členu 6/1 ZJRM, izzivanje ali spodbujanje k pretepu. Ob storitvi prekrška je bilo 411 
(417) oseb pod vplivom alkohola ali za 1,4 % manj kot leto prej. Prav tako so policisti obravnavali 691 
(677) kršitev drugih predpisov o javnem redu. Največ je bilo ugotovljenih kršitev glede Zakona o zaščiti 
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živali 124 (126), Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 117 (135), Zakona o prijavi 
prebivališča 66 (31), Zakona o javnih zbiranjih 88 (93), Zakona o orožju 51 (49),  Zakona o zasebnem 
varovanju 40 (42).  

Prekrški nasilja v družini po določbah ZJRM-1 [6/4 ZJRM-1 v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 ZJRM-1] so v 
upadu, saj je bilo obravnavanih skupaj 242 (281) kršitev ali za 13,8 % manj kot leto prej. Največ kršitev 
ZJRM-1 je bilo storjenih in obravnavanih v stanovanjih 536 (524). Policisti so izrekli 60 (56) ukrepov 
prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju. Tako se je število izrečenih ukrepov 
prepovedi približevanja povečalo za 7,1 %. Delež  povratnikov se je povečal in znaša 20,0 % (10,7 %).  

Razloge za povečanje izrečenih ukrepov prepovedi približevanja gre iskat tudi pri dosledni uporabi 
varnostnega pooblastila s strani policistov. Število izrečenih ukrepov prepovedi približevanja pa ne 
izstopa v 10 letnem povprečju je pa večje kot v zadnjih štirih letih. Usposobljenost policistov vpliva na 
kvaliteto in strokovnost dela pri obravnavanih dogodkih nasilja v družini in uporabi varnostnega 
pooblastila izrekanje ukrepa prepovedi približevanja. Prav tako se neposredno v delo vključujejo 
vodstveni delavci območnih policijskih enot. Izvedene so bile številne aktivnosti in nudena strokovna 
pomoč. Pri obravnavanih dogodkih nasilja v družini ugotavljamo, da so najpogostejši vzroki nasilja v 
družini  alkoholiziranost, ljubosumje, brezposelnost, izsiljevanje za denar in psihične motnje. 

Na območju PU MS deluje "Medinstitucionalna skupina za preprečevanje nasilja v družini Pomurje«, ki 
jo sestavljajo strokovne delavke CSD Pomurje in inšpektor SUP PU MS. Skupina je opravila številna 
predavanja z namenom ozaveščanja javnosti o posledicah nasilja, o postopkih obravnave nasilja pred 
državnimi organi, o možnih načinih pomoči s strani vladnih in nevladnih organizacij o nujnosti prijave 
nasilja ipd.. Organiziranih je bilo tudi več različnih strokovnih posvetov, delavnic in predavanj, kot 
aktivni govorci oziroma predavatelji pa se udeležujejo tudi podobnih srečanj, ki jih organizirajo drugi. 
Predavanja so bila opravljena v zdravstvenih domovih, v šolah, v domovih za ostarele, na Rdečem 
križu, v hiši PEREC - Hiša generacij Lendava in Zavod Domania, prav tako pa je bilo več nastopov v 
različnih medijih ipd.. 

Organiziran je bil tudi strokovni posvet, ki sta ga pripravila PU MS in CSD Pomurje na temo 
»Multidisciplinarni pristop k prepoznavi in obravnavi nasilja v družini, kot potreba po usklajenem 
delovanju vseh institucij v Pomurju«. Med drugimi sta sodelovala primarija iz SB Murska Sobota in 
profesor iz Fakultete za varnostne vede. 

V gostinskih lokalih je bilo obravnavanih 193 (196) kršitev, na cesti oziroma trgu 308 (277) kršitev in 
na javnih shodih in prireditvah 44 (34) kršitev.  

Policisti so sodelovali pri varovanju 324 (339) javnih prireditev oziroma za 4,4 % manj kot l. 2018, pri 
varovanju 2 (0) javnih shodov. Od skupnega števila javnih prireditev so sodelovali pri varovanju 126 
(111) športnih prireditvah. Eden od razlogov, da se je varovalo večje število javnih prireditev je vstop  
NŠ Mura v 1. slovensko nogometno ligo. Varovane so bile tudi pripravljalne nogometne tekme 
domačih in tujih klubov. Zaradi hujše kršitve je bil 5 (5) navijačem izrečen ukrep prepovedi udeležbe 
na športnih. Za učinkovitejše ukrepanje na športnih prireditvah, predvsem tistih, na katerih so 
sodelovali tuji nogometni klubi, je pri varovanju in spremljanju navijačev sodelovala tudi PPE PU MS.  

Policisti so izvedli 1.677 (1.523) intervencij oziroma za 10,1 % več kot leto prej.  

Policisti so samostojno in v sodelovanju z inšpekcijskimi službami izvajali nadzor na različnih področjih 
dela, kjer policija nima pristojnosti kot prekrškovni organ. Zaradi tega je bilo odstopljenih 99 (105) 
predlogov drugemu prekrškovnemu organu oziroma za 5,7 % manj kot leto prej. 

V skladu s predpisi je bilo v 52 (36) primerih zagotovljena 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 je bilo pričakovati njihovo 
upiranje.  

Na področju nesreč in drugih dogodkov je bilo obravnavanih 66 (85) požarov, 24 (26) delovnih nesreč  
in 18 (17) samomorov. Organiziranih in izvedenih je bilo 9 (12) iskalnih akcij. V iskalnih akcijah so bile 
vse osebe najdene. 

 

2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa  

Ne glede na dejstvo, da se je v letu 2018 povečalo število obravnavanih prometnih nesreč je stanje 
prometne varnosti na območju PU MS ugodno.   
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Pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom "izstopajo" pešci (2). Zaskrbljujoč je podatek o deležu 
alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, saj le ta znaša več kot 16,3 % (15,0 %), kar pomeni, 
da je v vsaki 6 prometni nesreči bil prisoten alkohol.  

V letu 2018 je bilo na območju PU MS obravnavanih 948 (832) prometnih nesreč ali 13,9 % več kot 
leto prej. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 1.588 (1.386) oseb. V veliki meri je nihanje števila 
obravnavanih prometnih nesreč posledica veljavne zakonodaje [Zakona o pravilih cestnega prometa] 
in možnosti odstopa od ogleda kraja prometne nesreče. V letu 2018 so se zmanjšale posledice v 
prometnih nesreč s smrtnim izidom iz 5 na 4, število nesreč s telesnimi poškodbami se je povečalo iz 
276 na 325, število nesreč z materialno škodo pa se je povečalo iz 552 na 627. Petletno povprečje 
umrlih na pomurskih cestah je 4,8 na leto. V 4 (4) prometnih nesrečah so umrle 4 (5) oseb, 51 (52) jih 
je bilo hudo in 415 (304) lahko telesno poškodovanih.  

Na območju PU MS smo obravnavali 147 (130) prometnih nesreč s pobegom od tega 8 (14) s 
telesnimi poškodbami. Neraziskanih je ostalo 5 (6) prometnih nesreč s telesnimi poškodbami. Na 
območjih PP Gornja Radgona in PP Gornji Petrovci ni bila obravnavana nobena prometna nesreča s 
smrtnim izidom, 1 nesreča s smrtnim izidom pa se je zgodila na območju PP Murske Sobote, 2 na 
območju PP Lendava in 1 na območju Ljutomera. 

Kot primarni vzrok za nastanek prometnih nesreč še vedno izstopa vožnja z neprilagojeno hitrostjo. Na 
cestah v Pomurju se je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zgodilo 225 (171) prometnih nesreč v 
katerih sta umrli 2 (1) osebi. Na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o prekrških je 
bilo zaseženih 170 (180) motornih vozil in pridržanih 44 (35) udeležencev v cestnem prometu. V 449 
(471) primerih so policisti odstopili od pridržanja v skladu s pogoji 2. odstavka 24. člena Zakona o 
pravilih cestnega prometa.   

Ugotovljenih je bilo 23.240 (29.024) kršitev prometne zakonodaje. Najpogosteje ugotovljene kršitve so 
bile prekoračitve hitrosti, vožnja pod vplivom alkohola, neuporaba varnostnega pasu, uporaba naprav 
ki zmanjšujejo vidno in slušno zaznavanje med vožnjo  in nepravilnosti pri vožnji tovornih vozil. Te 
kršitve so predstavljale 61,2 % (57,9 %) vseh ugotovljenih kršitev. Na področju hitrosti je bilo 
ugotovljenih 7.703 (10.700) kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa. 

V spletni aplikaciji "Predlagaj prometno kontrolo" je bilo podanih 23 (13) pobud, nobena pobuda ni bila 
zavrnjena. 

Pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa je bila upoštevana Direktiva Evropske komisije o varnosti 
v cestnem prometu in Resolucija o nacionalnem programu varnosti v cestnem prometu za obdobje 
2013-2022. Policijske enote so naloge načrtovale in izvajale na tistih področjih prometne varnosti, ki 
so bila najbolj problematična (hitrost, alkohol, varnostni pas, uporaba naprav, ki zmanjšujejo voznikovo 
sposobnost za zaznavanje in nadzor vozil na slovenskem avtocestnem križu – Pomurska avtocesta). 
PU MS je izvajala številne, medijsko podprte poostrene nadzore prometa, s področja omejitev hitrosti, 
psihofizičnega stanja udeležencev v cestnem prometu, uporabe varnostnih pasov, zaščitne čelade in 
varstva voznikov enoslednih motornih vozil.  

Z vidika izvajanja nadzora nad udeleženci v cestnem prometu pa je vsekakor dodana vrednost 
izgradnja kompleksa nadzorne točke na pomurski avtocesti (Dolinsko – sever). 

 

2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih  

Zunanjo mejo je na mejnih prehodih v Pomurju prestopilo 3.168.708  (3.053.812) potnikov ali za 3,8 % 
več. Trenutni trend sledi prestopu potnikov zadnjih desetih let, edini upad prometa smo beležili v letu 
2017. Prevladujejo domači potniki in državljani EU, število potnikov iz tretjih držav pa je ponovno v 
manjšem povečanju. Še naprej je prisoten trend povečevanja tovornega promet, ki je prisoten vse od 
vstopa R Hrvaške v Evropsko unijo v letu 2013. Povečanje predstavlja predvsem resno "težavo" za 
lokalno prebivalstvo na hrvaški strani meje, saj ves tovorni promet teče skozi naselje Mursko Središče.  

Lokalno prebivalstvo že grozi z zaporami ceste, v kolikor se razmere ne bodu uredile, na to je že 
odreagirala tudi hrvaška policija, ki je v letu 2018 nekaj časa celo kaznovala in preusmerjala voznike 
tovornih vozil v tranzitu na avtocesto v smeri R Madžarske, sicer pa skoraj vsakodnevno izločajo 
tovorna vozila že pred omenjenim naseljem in jih posamično spuščajo naprej, da ne prihaja do kolon 
in zastojev v naselju. 
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Policisti so na mejnih prehodih obravnavali 4 (1) primere zlorabe dokumentov. Prav tako so odkrili in 
zasegli 13 kosov različnega orožja (8) ter manjše količine pirotehnike in streliva [v veliki večini gre za 
hladno orožje, predvsem gumijevke in teleskopske palice]. Zasežene so bile tudi manjše količine 
prepovedanih drog.  

Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 45 (41) tujcev, ki niso izpolnjevali zakonskih pogojev za vstop v 
državo, kar je v povprečju zadnjih petih let [po vstopu R Hrvaške v EU]. Glede zavrnite prevladujejo 
državljani Srbije, Bosne in Hercegovine in Kosova. 

Enote so obravnavale nekoliko manj kršitev Zakona o tujcih in sicer 502 (519). Evidenten je upad 
kršitev Zakona o nadzoru državne meje za 28.3 %, in sicer smo obravnavali 114 primerov (159). 
Slednje je predvsem posledica enormnega povečanja števila prosilcev za azil, zoper katere posledično 
ni bil uveden prekrškovni postopek. Obravnavali smo namreč kar 108 (6) vlog za azil. 

Policisti PP Lendava in PP Ljutomer so z različnimi oblikami dela in razpoložljivo tehnično opremo 
zagotavljali varovanje zunanje schengenske meje z R Hrvaško. Na območju PP Ljutomer se je izvajalo 
varovanje slovensko-hrvaške meje tudi z mešanimi patruljami s pristojnimi hrvaškimi mejnimi organi, 
izmenično na ozemlju obeh držav.  

Na zunanji meji so policisti zaradi nedovoljenega prehoda obravnavali 153 tujcev (125). Največ je bilo 
obravnavnih državljanov Pakistana (75) in Turčije (27). Povečanje je, vendar so razmere trenutno še 
obvladljive. Obravnavana je bila le ena večja skupina tujcev skupaj s sprovajalcem, sicer pa so tujci 
ilegalno vstopali v parih in manjših skupinah večinoma peš, v nekaj primerih tudi s kolesi. Skoraj dve 
tretjini tujcev je podalo vlogo za mednarodno zaščito. Obravnavali smo tudi 6 tujcev, ki so v državo 
nedovoljeno vstopili na način, da so se izmaknili mejni kontroli s skrivanjem v tovornem vozilu in 
avtobusu.  

Na notranji meji z R Madžarsko so policisti  PP Lendava in PP Gornji Petrovci izvajali varovanje 
slovensko-madžarske meje prav tako s skupnimi obmejnimi patruljami z madžarskimi varnostnimi 
organi, izmenično na ozemlju obeh držav.  

Na področju nadzora nedovoljenih vstopov na t. i. notranjih mejah so policisti intenzivno izvajali 
izravnalne ukrepe, predvsem na pomurski avtocesti in na ostalih območjih ob notranji  slovensko 
madžarski in avstrijski meji. Obravnavanih je bilo nekoliko več nedovoljenih vstopov tujcev in sicer 44 
(33), kar pa je še vedno pod desetletnim povprečjem. 

V precejšnjem porastu so primeri nedovoljenega prebivanja, saj so policisti obravnavali 101 (57) tujca.  
Tako kot leto prej je skoraj polovica kršiteljev državljanov Moldavije, ki v večjem številu prekoračujejo 
čas dovoljenega bivanja na ozemlju članic EU.  

Tuji varnostni organi so nam podlagi bilateralnih sporazumov o vračanju oseb vrnili 20 (21) oseb, tujim 
varnostnim organom pa so policisti predali 50 (78) tujcev, ali za 36 % manj, predvsem zaradi 
povečanja vlog za mednarodno zaščito, zaradi česar vračanje ni bilo možno.  

Tujcem so policisti izdali 2 (4) odločbi o vrnitvi ter 18 (20), odločb o prostovoljni vrnitvi. Večino teh 
postopkov je izvedla PPIU Murska Sobota v okviru postopkov prevzema tujcev od madžarskih 
varnostni organov.  

V letu 2018 nismo obravnavali mejnih incidentov. 
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2.2 Druge dejavnosti 

2.2.1 Policijsko delo v skupnosti 

Na področju izvajanja strategije policijskega dela v skupnosti in preventive se je na PU MS v letu 2018 
izvedlo vrsto kakovostnih projektov in aktivnosti. Osnovni namen je bil izboljšanje in krepitev 
sodelovanja med policijo ter različnimi družbenimi subjekti in občani, ozaveščanje občanov, izboljšanje 
varnostnih razmer in odpravljanje varnostnih problemov na vseh področjih policijskega delovanja. 

Število preventivnih aktivnosti se je v letu 2018 v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 13,4 % in sicer 
je bilo realiziranih 522 aktivnosti (603). Zmanjšanje je predvsem posledica spremenjenih usmeritev za 
evidentiranje preventivnih aktivnosti in poudarek na kakovosti storitev.  

Večinoma smo nadaljevali z izvajanjem ustaljenih državnih in regionalnih projektov. V avgustu je bila 
izvedena tudi celotedenska predstavitev opreme in dejavnosti PU MS na sejmu AGRA v Gornji 
Radgoni. Največji promocijsko preventivni dogodek pa je bil nedvomno Sejem obrambe in zaščite – 
SOBRA v Gornji Radgoni, na katerem so se septembra v štirih dneh predstavile policijske enote iz 
celotne države, levji delež priprav in izvedbe pa je odpadel prav na PU MS.  

Da na tem področju delamo dobro kažejo tudi podatki o klicih občanov na OKC PU MS in število 
pritožb zoper delo policistov, ki jih je iz leta v leto manj. Je pa zaznati vse več primerov sodelovanja 
lokalne skupnosti in klicev občanov na OKC v cilju, da nas opozorijo o dobrih dejanjih, kot tudi 
odklonskih pojavih.  

Žal pa smo še vedno dokaj neuspešni v svojih prizadevanjih, da bi oživili delo varnostnih sosvetov, saj 
smo poskušali doseči, da bi vsak sosvet v lanskem letu izvedel vsaj eno sejo. Izvedeni sta bili dve seji 
varnostnih sosvetov. 

Kot pozitivno gre tudi izpostaviti na visokem nivoju sodelovanje z vsemi zunanjimi institucijami in 
varnostnimi partnerji ter madžarsko narodnostno manjšino in romsko skupnostjo.  

  

2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost 

Na interventno številko 113 je bilo na Operativno komunikacijskem centru [v nadaljevanju OKC]  
sprejetih  24.553 (25.651) klicev državljanov. Med klici je bilo 11.655 (11.387) interventnih klicev, ki so 
zahtevali prihod policistov na kraj dogodka. Interventni klici zajemajo 47,5% (44,4%) delež vseh klicev 
na telefonsko številko 113.  

Povprečni čas sprejema klica (čas od klica na 113 do odziva na klic) je znašal 6,5 sekund (6,7 
sekund). V času znotraj 12 sekund smo se odzvali na 93,6% (93,3%) klicev. 

Po sprejetih interventnih klicih je bilo na kraj dogodka napotenih 13.674 (13.542) policijskih patrulj. 
Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj (čas od klica na 113, do prihoda policistov na kraj dogodka) 
je za nujne interventne dogodke znašal 10 minut in 29 sekund (10 minut in 18 sekund).  

Nujni interventni dogodki so tisti, pri katerih je neposredno ogroženo življenje: se izvaja nasilje oziroma 
je OKC ob sprejemu klica ocenil, da gre za resno grožnjo, je policist napaden oziroma potrebuje 
pomoč, so naznanjena pripravljalna dejanja za storitev kaznivega dejanja oziroma kaznivo dejanje že 
poteka in bi njegov storilec lahko pobegnil, se je zgodila prometna nesreča s hudimi telesnimi 
poškodbami ali prometna nesreča, ki ogroža varnost drugih udeležencev v prometu. Se pravi, da 
vodja izmene presodi, da zahtevajo takojšno policijsko intervencijo. 

Obveščanje je potekalo v skladu s pravili o obveščanju in poročanju v policiji. OKC je v 186 (257) 
primerih obveščal predstojnike in v 6.773 (6.920) primerih, glede na vrsto dogodka, tudi druge organe 
in organizacije. 

 

2.2.3 Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost 

V letu 2018 smo na PU MS opravili 638 (701) vseh ogledov krajev. Od tega smo opravili 429 (515) 
ogledov krajev kaznivih dejanj, kar predstavlja 16,7 % upad. Upad je predvsem posledica zmanjšanja 
števila kaznivih dejanj, kjer se najpogosteje opravljajo ogledi krajev. To so kazniva dejanja iz treh 
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poglavij kazenskega zakonika: kazniva dejanja zoper premoženje (hujše oblike, kjer se opravljajo 
ogledi), kazniva dejanja zoper življenje in telo (hujše oblike, kjer se opravljajo ogledi) in kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost.  

V sled navedenega se je tako za 15,9 % zmanjšalo tudi število preiskav zavarovanih sledov in v 
povprečju za 31,1 % kriminalistično tehnično obdelanih osumljencev. Vse to pa se je izražalo tudi na 
manjšem številu identificiranih sledov, ki smo jih identificirali 26 (37). 

 

2.2.4 Raziskovalna, analitska in kriminalistično obveščevalna dejavnost 

Z namenom spremljanja varnostnih razmer, predvsem na temeljnih področjih dela Policije 

(kriminaliteta, vzdrževanja javnega reda, varnost cestnega prometa, mejne zadeve in tujci), se 

praviloma dnevno spremljajo informativni zapisi dogodkov in pojavov v pregledovalniku DDOKC PU 

MS. Poleg tega se izvajajo periodični pregledi dela za različna obdobja s podporo statističnih podatkov 

iz policijskih evidenc. V tej zvezi se je za območje PU MS izdelala polletna in letna analiza odrejenih 

pridržanj, polletna in letna analiza uporabe prisilnih sredstev, letni pregled opravljenih privedb, analiza 

kršitev na javnih športnih prireditvah (nogometnih tekmah), polletna in letna analiza prometno 

varnostnih razmer, analiza tveganja s področja mejnih zadev in tujcev za različna obdobja 

(trimesečno, polletno, letno) in nekateri občasni pregledi opravljenega dela. Vse navedeno je služilo 

kakovostnemu usmerjanja dela policijskih enot. 

Na področju kriminalistično obveščevalne dejavnosti je bilo v letu 2018 na PU MS napisanih 1.101 

(1.335) operativnih informacij oziroma manj za 17,8 %. Največ informacij je pridobil Sektor 

kriminalistične policije in sicer 336 (457), kar predstavlja 30,6 % (v letu 2017 je ta odstotek bil 34,2 %) 

vseh napisanih informacij. Največ informacij je bilo napisanih v zvezi s prepovedanimi drogami in sicer 

261 (352). 

Ocenjujemo, da se je vsebinsko kvaliteta operativnih informacij izboljšala, saj policisti in kriminalisti 

vedno več operativnih informacij uspejo nadgraditi s podajo kazenskih ovadb (ob seveda drugih 

izvedenih ukrepih). Dokaz kvalitete napisanih operativnih informacij je tudi odprtje operativnih 

kombinacij v zvezi prodaje prepovedanih drog. Pridobljene so bile kvalitetne informacije v zvezi z 

izvrševanjem kaznivih dejanj povezanih s ponarejenim denarjem. Kot razlog manj napisanih 

operativnih informacij med drugim lahko navedemo tudi dejstvo pomanjkanja kadra v Oddelku za 

kriminalistično obveščevalno dejavnost SKP PU MS, kot tudi policijsko stavko, katera je trajala skoraj 

celotno leto 2018.  

V začetku leta 2017 so se spremenila Navodila za delo z informatorji in registriranimi viri, kjer so se 

spremenila pravila glede samega dela z registriranimi viri in vodenja le teh. Posledično je v 

nadaljevanju leta 2018 prišlo do več deregistracij virov (sicer takšnih, ki že tako ali tako v zadnjem 

času več niso nudili pomembne informacije), hkrati pa se je povečalo število registriranih virov in sicer 

je konec leta bilo registriranih 20 virov (17). Prav tako so na treh enotah registrirali nove vire. 

Na področju analitske dejavnosti v OKOD SKP PU MS je bilo v letu 2018 opravljenih večje število 

različnih analiz iz vseh področij kriminalitete (splošna, organizirana, gospodarska). Tako so bile 

izdelane analize za vlome na PU MS po posameznih PP, analize kriminalne aktivnosti posameznikov, 

analize izpisov telefonskega prometa, analiza preprodaje prepovedanih drog in analize transakcij na 

bančnih računih. Število analiz se iz leta v leto povečuje, prav tako je vedno več zaprosil za izdelavo 

različnih analiz s strani PP. 

 

2.2.5 Nadzorna dejavnost 

V skladu s Pravili za izvajanje nadzorov v policiji so za nadzor pooblaščeni delavci PU MS izvedli 1 (1) 

splošni nadzor in sicer na PMP Petišovci. Ocena nadzora je bila, da je delo v enoti potekalo strokovno, 

zakonito in učinkovito, kljub ugotovljenim pomanjkljivostim na nekaterih delovnih področjih. Zaradi 
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ugotovljenih manjših nepravilnostih se nadzorniki niso odločili za ponovni nadzor. Administrativne in 

organizacijske nepravilnosti ali pomanjkljivosti je enota odpravila že ob izvajanju nadzora, za ostalo pa 

so izdelali načrt realizacije predlaganih ukrepov za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti ter tako 

sistematično pristopili k njihovi odpravi. Najpogostejše napake so bile povezane z nedoslednim 

upoštevanjem pravil ali usmeritev s posameznega delovnega področja, vendar ugotovljene napake 

niso bistveno vplivale na strokovnost ali zakonitost postopkov. 

V letu 2018 so za nadzor pooblaščeni delavci opravili 18 (22) strokovnih nadzorov. Ugotovitve 

nadzorov so pokazale, da je kakovost policijskega dela na PE dobra. Kot nepravilnosti in 

pomanjkljivosti pri nadzorih dela PE je bilo ugotovljeno predvsem nedosledno izvajanje različnih 

navodil in usmeritev za delo. PU MS je namenjala veliko pozornosti izvajanju strokovnih pomoči, na 

tistih področjih dela, kjer se je na podlagi spremljanja problematike in operativnih analiz ugotavljalo, da 

je to smotrno in potrebno. 

 

2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov 

Policisti so pridržali skupaj 292 (287) oseb, kar je za 1,7 % več kot leto prej. Po ZP-1 je bilo pridržanih 

97 (89) oseb oz. 8,9 % več kot lansko leto. Po ZNPPol  je bilo pridržanih 75 (75) oz. enako kot lani.  

Policisti so ugotavljali identiteto 3.912 (4.091) osebam, kar predstavlja zmanjšanje števila za 4,4 %. 

Zmanjšanje ugotavljanja identitete lahko pripisujemo predvsem zaradi zmanjšanja obravnavanih 

dogodkov. Na podlagi 157. člena ZKP je bilo pridržanih 66 (89) oseb oz. 25,8 % manj.  

 
Uporabljenih je bilo 408 (365) prisilnih sredstev ali za 11,8 % več kot leto prej. Policisti so varovali tudi 

večje število javnih prireditev s srednjo stopnjo tveganja, prav tako pa je bilo zabeleženih več 

varnostnih dogodkov, kjer praviloma prihaja do uporabe prisilnih sredstev. Prisilna sredstva so bila 

uporabljena zoper 165 (169) oseb v 161 (152) dogodkih. Pri uporabi prisilnih sredstev se je upoštevalo 

načelo sorazmernosti. Zoper kršitelje so policisti v večjem obsegu uporabili najmilejša prisilna 

sredstva, kot so telesna sila-strokovni prijemi ter sredstva za vezanje in vklepanje. Uporaba vseh 

prisilnih sredstev je bila ocenjena kot strokovna in zakonita. Pri uporabi prisilnih sredstev je bilo 7 (5) 

policistov lahko telesno poškodovanih. 

 

V letu 2018 so bili obravnavani skupaj 3 primeri  ogroženih uslužbencev  PU MS. Ogroženi policisti so 

v vseh primerih bili obravnavani z nizko stopnjo ogroženosti. Po vzpostavitvi varovanja ogroženega 

uslužbenca PU MS v nadaljevanju v nobenem primeru  ni prišlo do ponovnega ogrožanja. V dveh 

primerih je bil ogrožen isti policist, vendar s strani različne osebe. 

 

2.2.7 Reševanje pritožb 

Število pritožb zoper postopke policistov na PU MS je v zadnjih letih nizko. Tako smo v letu 2018 

obravnavali zgolj 13 pritožb, pri čemer od 12 rešenih ni bila nobena pritožba ocenjena kot utemeljena. 

Relativno velik je delež pritožb, pri katerih je bil postopek končan brez obravnave, ker so bile podane 

prepozno ali jih pritožnik ni ustrezno dopolnil. Takšnih primerov je bilo 8 in je bil torej zgolj v 4 primerih 

izveden pomiritveni postopek. Glede na področje dela je bilo največ pritožb podanih na področju 

drugih dogodkov, nato na področju cestnega prometa. Največ pritožbenih razlogov je bilo zaradi 

uporabe pooblastil. V primerjavi z letom poprej je veliko manj pritožbenih razlogov zaradi komunikacije 

2 (8). Ocenjujemo, da smo z ustreznim usposabljanjem in izobraževanjem policistov dosegli, da je 

komunikacija v policijskih postopkih na vedno višjem nivoju.  
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2.2.8 Notranje preiskave 

V obravnavanem obdobju je bilo obravnavanih 8 (13) kaznivih dejanj in s tem posledično 7 uradnih 

oseb. Zoper eno uradno osebo sta bile podani dve prijavi za kaznivo dejanje. Od vseh odstopljenih 

zadev na Specializirano državno tožilstvo sta bile dve zadevi, kjer je bila osumljena uslužbenka iz 

policijske uprave Maribor. 

V vseh primerih niso bili ugotovljeni razlogi za sum, da je bilo prijavljeno dejanje kaznivo dejanje, ki se 

preganja po uradni dolžnosti. 

Zoper 2 policista in 1 policistko so bili podani predlogi za izdajo izredne odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi, katerim so le te bile tudi vročene. 

Zoper 2 policista pa sta bila podana predloga za izdajo opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o 

zaposlitvi in sta bila oba tudi realizirana in vročeni opozorili. 

 

2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost 

V letu 2018 smo od meseca februarja do junija pripravili in razdelili 7 prenosnih računalnikov Yoga 260 

za mobilne pisarne, v mesecu marcu smo zamenjali dotrajan UPS sistem na PU MS, od marca do 

aprila je potekala zamenjava celotnega video sistema na objektu PU, v maju smo nadgradili 5 

multifunkcijskih naprav Lexmark MX510de z dodatnimi predalniki za tiskanje ovojev ali kuvert pri 

administratorkah, od maja do junija je potekala menjava akumulatorjev na požarnih sistemih in na 

telefonski centrali PU, v mesecu juniju smo zamenjali vsa stikala in usmerjevalnike na objektih PU MS, 

PP M. Sobota in PPP M. Sobota ter posodobili vse obstoječe kontrole pristopa na objektih PU MS in 

zamenjali elektronske ključavnice na teh objektih. Julija sta bila odstranjena oba stara antenska 

drogova na objektu PP Ljutomer in namesto njiju postavljen novi antenski drog. 

V avgustu je bil uspešno zaključen pilotski projekt Avtomatiziranega zadolževanja in razdolževanja z 

uporabo tehnologije RFID na PPIU Murska Sobota, septembra pa je bila organizirana 2. Konferenca o 

kibernetski (ne)varnosti v organizaciji IPA Pomurje in sodelovanju PU ter izvedeno video nadzorno 

varovanje dveh prireditev – nogometni tekmi NŠ Mura z NK Maribor in NK Olimpija na stadionu v 

Murski Soboti. 

V novembru sta bila posodobljena video nadzorna sistema na PP Lendava in PP Ljutomer. 

 

2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve 

Na dan 31. 12. 2018 je bilo sistemiziranih 638 (638) delovnih mest, od tega je bilo zasedenih 521 
(526) vseh delovnih mest ali 82 % (82 %). Vseh sistemiziranih uradniških delovnih mest je bilo 536 
(536) in 102 (102) sistemiziranih strokovno tehničnih delovnih mest.  

Delovno razmerje je prenehalo 10 (13) javnim uslužbencem. Od tega so bile 4 (7) upokojitve, 2 (3) 
sporazumni prekinitvi delovnega razmerja, 2 (2) izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas, 2 (0) 
prenehanji DR zaradi izredne odpovedi. Nove zaposlitve so bile 3 (3) in sicer 1 (1) javna uslužbenka je 
bila premeščena iz druge PU, 2 (2) javni uslužbenki sta bili zaposleni na novo. 

Podjemnih pogodb v letu 2018, kakor tudi v 2017 nismo imeli sklenjenih. Pogodb o avtorskem delu je 
bilo sklenjenih 18 (18) za prevajanje iz različnih tujih jezikov.  

Pri delu se je poškodovalo 25 (16) javnih uslužbencev in sicer pri vadbi samoobrambe 2 (1), pri 
intervencijah 6 (9), trening motoristov 1 (1), v prometni nesreči s službenim vozilom 6, na poti na delo 
1, pri zdrsu ali padcu pri hoji 7 uslužbencev ter drugo 2. 

Zaradi uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja je invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije obravnavala 14 (6) javnih uslužbencev PU. 
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Po obravnavi invalidske komisije so bile izdane naslednje odločbe: 1 uslužbenec je razvrščen v I. 
kategorijo invalidnosti in mu je priznana pravica do invalidske pokojnine, 4 (3) uslužbenci so bili 
razvrščeni v III. kategorijo invalidnosti, 4 (1) uslužbencem je bila zavrnjena zahteva za priznanje pravic 
iz invalidskega zavarovanja,  4 (2) uslužbenci so opravila kontrolni pregled in za 1 uslužbenca še ni 
podano mnenje s strani invalidske komisije. 

 

2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

V letu 2018 se je 1.677 (1.612) javnih uslužbencev [v nadaljevanju JU] PU MS udeležilo 114 (85) 
različnih oblik usposabljanj. Skupnih oblik usposabljanj se je udeležilo 872 (958) JU, lastnih oblik se je 
udeležilo 700 (545) JU, individualnih oblik usposabljanj se je udeležilo 21 (24), drugih oblik 
usposabljanj pa se je udeležilo 84 (85) JU. 

Na izobraževanju po višješolskem programu Policist, katerega od leta 2013 izvaja Policija v skladu s 
110. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji, je bilo doslej napotenih 39 policistov PU MS. 
Šolanje je do konca leta 2017 uspešno končalo 22 policistov, 17 policistov pa s šolanjem nadaljujejo v 
letu 2019. 

Vadba praktičnega postopka in samoobrambe [v nadaljevanju PPSA] je potekala po izvedbenem 
načrtu usposabljanja in izpopolnjevanja za PPSA v letu 2018. Vadba PPSA je v zimskem času od 
januarja do marca potekala na dveh lokacijah istočasno, v telovadnici na PP M. Sobota in v telovadnici 
na PP Lendava. V ostalih mesecih smo vadbo PPSA izvajali zunaj na območju enote vodnikov 
službenih psov v Murskih Petrovcih, na bivšem mejnem prehodu v Pincah ali na vojaškem strelišču v 
Mačkovcih.  

V letu 2018 smo na podlagi letne odločbe o organizaciji in izvedbi vaj v streljanju v policiji v letu 2018 
izvedli 3 sklope vaj v streljanju. Vse sklope vaj v streljanju smo izvedli na strelišču SV v Mačkovcih.  

V Sektorju kriminalistične policije je v okviru teoretičnega dela PPSA bilo pripravljeno in izvedeno 80 ur 
izobraževanje s področja pooblastil po Zakonu o kazenskem postopku, ZNPPol in s področja 
specifičnih tem preiskovanja z različnih področij dela (splošna, gospodarska, organizirana 
kriminaliteta; s področij dela MKO, OKOD in krim tehnike). 

 

2.2.12 Finančno-materialne zadeve 

Z internim finančnim načrtom je bilo na PU MS za kritje materialnih stroškov (proračunska postavka v 
nadaljevanju PP 5572 – redni materialni stroški) odobreno 741.312,50 evrov (769.000,00).  

Dejanska poraba na tej postavki je bila 734.729,06 evrov (746.840,24). Za kritje materialnih stroškov 
za mejne prehode na zunanji meji (proračunska postavka v nadaljevanju PP 5861) 58.850,00 evrov 
(66.000,00), dejanska poraba pa je bila 49.702,26 evrov (52.094,15).  

Za izvajanje temeljne policijske dejavnosti je PU MS bilo na PP 1226 odobrenih 35.900,00 evrov 
(40.000,00), kjer smo porabili 44.131,56 evrov (40.716,68). Posebna sredstva za izvajanje 
kriminalistične dejavnosti na PP 1236 so nam bila odobrena v višini 10.000,00 evrov (8.000,00), kjer 
pa je poraba znašala 5.554,72 evrov (8.194,96). Z dejavnostjo kuhinje smo dosegli realizacijo 
prihodkov v višini 22.660,68 evrov (22.637,87). 

V letu 2018 so bili s pomočjo strokovnih služb MNZ UL obnovljeni sanitarni prostori in kuhinja v 
objektu PU MS. Odprta je ostala sanacija kletnih prostorov in strehe na objektu PP Murska Sobota, saj 
se na javno naročilo kljub dvakratnemu razpisu ni prijavil noben izvajalec. Sanacija na objektu je 
nujna, saj se dela škoda na objektu.  

Za investicijska vzdrževanja, katera smo izvajali sami nam je bilo odobreno 92.402,04 EUR. Z 
odobrenimi sredstvi smo zamenjali vsa garažna vrata na garažah PU MS, zamenjali strešno kritino na 
garažah, namestili dodatno RF ograjo na stopnišču v objektu PP Murska Sobota ter PP Lendava, 
zamenjali dotrajana tla v zgradbi PU Murska Sobota, namestili dodatna vrata, zaradi premestitve 
kontejnerjev, zamenjali malo plinsko peč na PP in PPP Murska Sobota – namenjeno ogrevanju 
prostorov za pridržanje in ogrevanje tople vode ter uredili kolesarnico za parkiranje koles in motornih 
koles ob zgradbi PU Murska Sobota. 
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PU Murska Sobota je konec leta 2018 imela v uporabi 164 (167) službenih vozil, katerih povprečna 
starost je 5,4 let (4,8). 

 

2.2.13 Mednarodno sodelovanje 

Mednarodno sodelovanje je potekalo v skladu s sprejetimi bilateralnimi sporazumi s sosednjimi 
državami, predvsem z organi pogodbenic, ki mejijo na območje PU MS (regionalni in lokalni nivo). Na 
srečanjih so se izmenjevale varnostno operativne informacije in načrtovale skupne aktivnosti. Zaradi 
pravočasno izmenjanih  operativnih informacij, so bili tudi posamezni primeri uspešno rešeni. Prav 
tako je bila zelo pomembna medsebojna komunikacija in sodelovanje pri potovanju navijačev na 
različne tekme in tekmovanja.   

V letu 2018 se je realiziralo 36 (32) različnih srečanj s tujimi varnostnimi organi [v nadaljevanju TVO].  

Sodelovanje se je med drugim izražalo v rednih operativnih razgovorih s pristojnimi varnostnimi organi 
sosednjih policijskih postaj, izvajanju skupnih obmejnih patruljah ob slovensko – madžarski meji, 
izvajanju mešanih patrulj ob slovensko – hrvaški meji in izvajanju skupne mejne kontrole na mejnih 
prehodih. 

 

2.2.14 Odnosi z javnostmi 

PU MS zagotavlja sprotno in objektivno obveščanje notranje in zunanje javnosti z varnostnimi 
razmerami in delom policistov. Podali smo pisne in ustne informacije za javnost, ter odgovore na 
vprašanja novinarjev, občanov, podjetij, organizacij in drugih subjektov. Predstavnikom medijev smo 
dnevno posredovali preglede dogajanj, katerih vsebina je bila predstavljena tudi na lokalnem radiu. 
Novinarske konference in izjave za javnost so bile pripravljene v primeru odmevnejših dogodkov. 
Medijsko so bile podprte tudi razne preventivne in promocijske aktivnosti in dogodki povezani s 
policijskim delom. 

Na intranetni strani PU MS smo objavili prispevke o delu in dogodkih na PU MS, katere smo 
posredovali tudi na spletno stran Policije in v revijo Varnost. Na Facebook strani PU MS objavljamo   
informacije o našem delu in preventivne vsebine, ki imajo uporabno vrednost za prebivalce.  

Skupaj z Evangeličansko humanitarno organizacijo in Mestno občino Murska Sobota je bil organiziran 
dobrodelni koncert Policijskega orkestra. PU MS je sodelovala tudi v različnih humanitarnih akcijah, v 
katere je bila vključena policija in s tem pomagala zaposlenim in njihovim družinam. 

 

2.2.15 Dejavnost specializiranih policijskih enot  

PPE PU MS je bila 22 (15) krat aktivirana zaradi opravljanja nalog javne varnosti. Od tega je bila 16-
krat  aktivirana za izvajanje nalog na območju matične PU MS (vzdrževanje javnega reda in miru na 
športnih prireditvah in nudenja pomoči policijskim enotam) in 6-krat za opravljanje nalog na območju 
drugih PU (Maribor, Ljubljana). Pripadniki PPE PU MS so na območju PU MS izvedli šest 
usposabljanj. Kot vsako leto so v vadbeno-oskrbnem centru Gotenica izvedli preizkus usposobljenosti.  

Enota vodnikov službenih psov PU MS ima zasedenih 6 delovnih mest vodnikov službenih psov za 
splošno uporabo s službenimi psi in 3 vodnike službenih psov za specialistično uporabo. Za odkrivanje 
prepovedanih drog ima enota trenutno 3 službene pse, eden od teh je izšolan za orožje in tulce. 
Vodniki službenih psov prioritetno nudijo pomoč policistom ostalih policijskih enot, predvsem pri 
intervencijah ob kršitvah javnega reda in miru, varovanju javnih prireditev, asistencah, privedbah, 
hišnih preiskavah, iskanju oseb, sodelujejo v preventivnih ter promocijskih aktivnosti policije in prijetju 
nevarnih oseb. 

 

  
 Damir Ivančić, mag. 
 direktor policijske uprave 
 višji policijski svetnik 


