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1. Značilnosti dela Policijske uprave Murska Sobota v letu 2020 

Za nami je naporno in poučno leto, ki ga nikakor ne bomo pozabili. Rdeča nit je bila epidemija nalezljive 
bolezni Covid-19. Slednje je bilo vsekakor izziv, tako na službeni, kot na osebni ravni.  Dane okoliščine 
so dejansko vplivale na organizacijo dela in tako zahtevale veliko izrednih ukrepov. Vsi skupaj smo 
pokazali veliko mero odgovornosti, kot tudi profesionalnosti, kar se navsezadnje kaže tudi v pozitivnih 
rezultatih dela. Uspelo se nam je prilagoditi izzivom, ki so prinašali nove okoliščine in prijeme za 
reševanje varnostnih vprašanj. Postopki in načini izvedbe pa so bili podvrženi še večjemu tveganju za 
varnost in zdravje vseh nas.  

Ne glede na dano je delo Policijske uprave Murska Sobota [v nadaljevanju PU MS] kot vedno temeljilo 
na zagotavljanju pozitivne varnostne klime in zaupanju ljudi v naše poslanstvo. Ocenjujemo, da je 
varnostna situacija v Pomurju ugodna in da smo kot institucija zagotavljali ustrezno varnostno podporo.   

Glede na cilje in kazalnike operativnih rezultatov smo v veliki meri uresničili zastavljeno. Opravljeno ima 
še posebej veljavo, saj se iz leta v leto srečujemo z vse večjimi kadrovskimi težavami in organizacijskimi 
izzivi na drugi strani. Povprečna starost zaposlenih se povečuje (47,7 let), s tem pa tudi delež tistih, ki 
izpolnjujejo pogoje za upokojitev, kot tudi delež tistih z  različnimi omejitvami za delo.   

PU MS je v letu 2020 na desetletno povprečje evidentirala najmanj primerov kaznivih dejanj. Delež 
uspešno preiskanih kaznivih dejanj je najvišji v slovenskem merilu. Trend  premoženjskih in 
gospodarskih deliktov je v upadu. Leto 2020 je bilo rekordno glede zasežene prepovedane droge 
konoplje. Prav tako je v danem bila izoblikovana nova praksa glede uničenja tovrstne droge, za katero 
je bilo prejeto 2. mesto za primer Dobre prakse v policiji. 

Pri vzdrževanju javnega reda in zagotavljanju splošne varnosti ljudi in premoženja je bilo veliko 
pozornosti namenjeno varstvu in pomoči žrtvam prekrškov in ostalih kaznivih ravnanj z elementi nasilja. 
V ta namen smo med drugim izvedli on line okroglo mizo z naslovom »Širši pogled na problematiko 
nasilja v družini«, ki je sovpadal z Mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami.   

Na vsebino kršitev javnega reda je v veliki meri vplivala t.i. covid situacija in posledično sprejeti vladni 
odloki. V povezavi s tem je bilo v precejšnjem delu koledarskega leta odrejenih vrsto omejitev, med 
drugim tudi prepoved javnih zbiranj, kar je vsekakor vplivalo na število varnostnih dogodkov. Poleg 
kršitev Zakona o javnem redu in miru je bilo največ kršitev zaznanih z Zakona o nalezljivih bolezni. 
Zmanjšanje policijskih intervencij in manjše število ugotovljenih prekrškov z drugih vsebin tega področja 
pa kaže na ugodne varnostne razmere na območju Pomurja.  

Stanje prometne varnosti je ugodno, še vedno pa ne takšno, kot bi si vsi skupaj želeli, se pravi brez 
najhujših posledic. Zavedamo se, da k takšnemu stanju poleg nadzorne in preventivne funkcije v veliki 
meri tudi prispeva izboljšana prometna infrastruktura, tehnične izboljšave na vozilih, dejavnosti ostalih 
nadzornih organov in institucij,  ter zagotovo čedalje večja ozaveščenost udeležencev cestnega 
prometa. Glede na nastalo situacijo z epidemijo so bili tudi prometni tokovi ter s tem tranzit ljudi in blaga 
okrnjeni, kar je vsekakor pozitivno vplivalo na število prometnih nesreč.  

Pri zagotavljanju varnosti državnih meja in izvajanju nalog na mejnih prehodih, kot tudi izravnalnih 
ukrepov v notranjosti je bilo operativno dogajanje vsebinsko izredno pestro, dinamika dela pa na 
visokem nivoju (ustanovitev kontrolnih točk na meji z R Avstrijo in R Madžarsko, zaprtje nekaterih mejnih 
prehodov z R Hrvaško, izredni mednarodni tranzit tovornih vozil itd…). Zaradi nedovoljenega prehoda 
zunanje državne meje je bilo obravnavanih manj kršiteljev, nedovoljenih vstopov na notranjih mejah pa 
je bilo za dvakrat več. V varovanje zunanje schengenske meje so poleg policistov v vsakodnevnih 
patruljah z raznovrstno tehnično opremo bili vključeni še pomožni policisti in pripadniki slovenske vojske.  

Sodelovanje PU MS z zunanjimi partnerji, kot tudi s službami MNZ in Policije je bilo zaradi epidemije v 
preteklem letu na veliki preizkušnji. Izvedenih je bilo sicer manj neposrednih delovnih srečanj, so se pa 
izoblikovale dobre prakse v cilju kako obdržati ustrezen nivo sodelovanja in dopolnjevanja.   

Kakovostno policijsko delo v skupnosti se vsekakor odraža v zaupanju ljudi do našega dela.  
Navsezadnje so občanke in občani naš nepogrešljiv partner, kot tudi kritik. Ne glede na epidemiološke 
okoliščine nam je uspelo v Pomurju izvesti on line 6. Nacionalno konferenco o varnosti v lokalni 
skupnosti v sodelovanju z Fakulteto za varnostne vede in Občino Ljutomer.  

Prav tako pa smo v okviru promocije poklica policista in samega šolanja na Višji policijski šoli  organizirali 
Zoom predstavitev za vse pomurske Srednje šole in za Zavod za zaposlovanje, ter na ta način 
podrobneje predstavili poklic policista. 
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Obvladovanje epidemije je bil in kot kaže še bo nekaj časa naš skupni izziv. Kot institucija bomo naredili 
vse, da bomo tudi v prihodnje partner vreden zaupanja.  

 

Iskrena hvala vsem. 

 

 

 

 Damir Ivančić, mag. 
 direktor uprave 
 višji policijski svetnik 
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2. Temeljne dejavnosti 

2.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 

Epidemija in ukrepi vezani na njo so se odražali tudi na področju kriminalitete. Zaznanih in evidentiranih 
je bilo skupno manj kaznivih dejanj v primerjavi s preteklimi leti. Manj je bilo premoženjskih kaznivih 
dejanj, od teh še posebej tatvin in ropov. Obravnavanih je bilo 31 kaznivih dejanj mladoletniške 
kriminalitete, kar je sicer malo več kot preteklo leto, še vedno pa manj od petletnega povprečja. 

Podoben trend upada je tudi pri kaznivih dejanjih zoper življenje in telo. V danem se je izboljšala 
preiskanost, ki je najboljša v zadnjih petih letih, čeprav ne gre za večja odstopanja. Najbolj številčno so 
upadla kazniva dejanja lahkih telesnih poškodb, katera pa še vedno predstavljajo večinski delež 
slednjega poglavja. Umorov ali ubojev v lanskem letu nismo obravnavali. S poglavja zoper spolno 
nedotakljivost je bilo obravnavanih več kaznivih dejanj v primerjavi s prejšnjim letom in prav tako v 
petletnem obdobju. Izstopajo kazniva dejanja spolni napad na osebo mlajšo od 15 let in prikazovanje, 
izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva. S poglavja zoper zakonsko zvezo, družino in 
otroke je bilo več kaznivih dejanj v primerjavi z letom 2019, vendar pa skoraj enako število kot v prejšnjih 
štirih letih (razen 2019). Z navedenega poglavja je največ obravnavanih kaznivih dejanj nasilja v družini, 
prav tako pa so v porastu kazniva dejanja neplačevanje preživnine 

Delež gospodarske kriminalitete v skupni kriminaliteti je najnižji v zadnjih desetih letih in predstavlja 17,8 
%. Število t.i. gospodarskih kaznivih dejanj je v letu 2020 najnižje v zadnjih desetih letih in izrazito nižje, 
kot v letu 2019, ko je bilo obravnavano največje število kaznivih dejanj zaradi velike serije kaznivih dejanj 
kršitve temeljnih pravic delavcev. S kaznivimi dejanji gospodarske kriminalitete je bila povzročena tudi 
najmanjša škoda,  primerjalno zadnjih pet let, ta znaša več kot  5,6 mio EUR in predstavlja 70,9 % vse 
škode povzročene s kaznivimi dejanji, kar je pod povprečjem zadnjih desetih let.  

Po obsegu še vedno izstopajo kazniva dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev, ki predstavljajo 45,1 % 
vseh kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Sledijo kazniva dejanja ponarejanje denarja, poslovna 
goljufija, poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja, uporaba ponarejenega 
negotovinskega plačilnega sredstva, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, goljufija, davčne zatajitve 
in druga.  

Najvišji delež škode povzročen s kaznivimi dejanji gospodarske kriminalitete je pri storjenih kaznivih 
dejanjih  zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti,  davčnih  zatajitev in kršitev temeljnih 
pravic delavcev.  

Število zaključenih finančnih preiskav po Zakonu o kazenskem postopku je bilo nekoliko višje od 
petletnega povprečja. Število podanih pobud tožilstvu za zavarovanje protipravno pridobljene 
premoženjske koristi, pa je malo pod povprečjem zadnjih petih let. 

V letu 2020 ni bilo podane nobene  kazenske ovadbe za kazniva dejanja korupcijske kriminalitete. 

Število kaznivih dejanj obravnavanih na podlagi Zakona o odgovornosti pravih oseb za kazniva dejanja 
je bilo leta 2020 veliko pod petletnim povprečjem in je bilo primerljivo letu 2014, od katerega naprej se 
je število teh kaznivih dejanj precej povečalo. Število ovadenih pravnih oseb zaradi odgovornosti za 
storjeno kaznivo dejanje se v zadnjih desetih letih zelo spreminja in je bilo leta 2020 primerljivo letom, 
ko je bilo to število najnižje. 

Na področju organizirane kriminalitete je bilo zaznanih bistveno manj kaznivih dejanj kot prejšnje leto in 
tudi veliko pod petletnim povprečjem Še vedno so v dani kategoriji izstopajoča kazniva dejanja v 
povezavi s prepovedanimi drogami, katerih je bilo številčno manj kot pretekla leta a je bil v letu 2020 
velik napredek pri odkrivanju in uničenju večjih prepovedanih nasadov rastlin konoplja. Zaseženo in 
uničeno je bilo največ rastlin konoplje v zadnjih letih  

V letu 2020 ne beležimo smrti kot posledice uporabe prepovedanih drog.  

Policijska uprava Murska Sobota je pri poskusu ilegalnega vstopa v Republiko Slovenijo obravnavala 
147 oseb in 16 tako imenovanih sprovajalcev.  Opazna je sprememba modusa izvajanja tovrstnih 
kaznivih dejanj, saj so osumljenci v posameznem primeru poskušali prepeljati v Republiko Slovenijo 
večje skupine oseb. Zoper vse obravnavane storilce omenjenega kaznivega dejanja je bil odrejen pripor. 

Število kaznivih dejanj ponarejanja denarja, kot tudi primerov izsiljevanja  je bilo primerljivo s preteklim 
letom. Prav tako sta bili evidentirani dve kaznivi dejanji nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali 
eksploziva. 
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2.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 

Trend števila kršitev predpisov o javnem redu je v porastu zaradi ukrepanja po določilih Zakona o 
nalezljivih boleznih (ZNB) in Odlokih Vlade RS (Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov, Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 
okužb s SARS-CoV-2, Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in Odločitve UEFA-e v zvezi z udeležbo obiskovalcev na 
tekmah). Tako se je prekinil trend padanja števila kršitev predpisov o javnem redu. 

Na področju Zakona o varstvu javnega reda in miru [v nadaljevanju ZJRM-1] po letu 2019 PU MS  beleži 
upad kršitev. Obravnavanih je bilo manj kršiteljev, ki so storili tudi manj kršitev. Največ kršitev je bilo 
obravnavanih po členu 6/1 ZJRM, izzivanje ali spodbujanje k pretepu. Ob storitvi prekrška je bilo za 12,4 
% več oseb pod vplivom alkohola kot leto prej. Prav tako so policisti obravnavali več kršitev drugih 
predpisov o javnem redu. Največ je bilo ugotovljenih kršitev glede Zakona o nalezljivih boleznih, Zakona 
o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, Zakona o zaščiti živali, Zakona o proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi drogami, Zakona o prijavi prebivališča, Zakona o osebni izkaznici, Zakona o 
javnih zbiranjih, Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju, Uredbe o odpadkih in Zakona o 
orožju. 

Največ kršitev javnega reda in miru je bilo obravnavanih v stanovanjih, na cesti, ulici, trgu, gostinskih 
objektih in na javnih shodih in prireditvah. 

Prekrški nasilja v družini po določbah ZJRM-1 po 6/4 ZJRM-1 v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 so v upadu, 
saj jih je bilo obravnavanih za 5,0 % manj kot leto prej. Največ kršitev ZJRM-1 je bilo storjenih in 
obravnavanih v stanovanjih. Policisti so izrekli več ukrepov prepovedi približevanja določeni osebi, kraju 
ali območju v primerjavi z zadnjimi desetimi leti. Delež povratnikov se je zmanjšal na 10,0 %. Razloge 
za povečano število izrečenih ukrepov prepovedi približevanja gre iskati v številu prijav in ukrepov Covid-
19 in zmanjšanju številu ugotovljenih prekrškov nasilja v družini kot v preteklih letih. Število izrečenih 
ukrepov prepovedi približevanja je primerljivo z letom 2016 in 2017. Pri obravnavanih dogodkih nasilja 
v družini ugotavljamo, da so najpogostejši vzroki nasilja v družini alkoholiziranost, ljubosumje, 
brezposelnost, izsiljevanje za denar in psihične motnje. Ažuriran je bil tudi opomnik za delo policistov, 
ki služi kot pripomoček za delu pri opisanih varnostnih dogodkih. 

Na območju PU MS je tudi v preteklem letu delovala "Medinstitucionalna skupina za preprečevanje 
nasilja v družini Pomurje", ki jo sestavljajo strokovne uslužbenke CSD Pomurje, uslužbenci PU MS in 
uslužbenka - psihologinja ZD Murska Sobota, Centra za duševno zdravje odraslih. Skupina je opravila 
številna predavanja v raznih institucijah z namenom ozaveščanja javnosti o posledicah nasilja, o 
postopkih obravnave nasilja pred državnimi organi, o možnih načinih pomoči s strani vladnih in 
nevladnih organizacij ter o nujnosti prijave nasilja, ipd. Organiziranih je bilo tudi več različnih strokovnih 
posvetov, delavnic in predavanj, večina jih je potekalo preko videokonferenc. Najbolj odmeven je bil 
strokovni posvet, ki sta ga na videokonferenčni način organizirala PU MS in CSD Pomurje na temo "Širši 
pogled na problematiko nasilja v družini". Kot primer dobre prakse je skupina na razpisu dobrih praks v 
policiji dosegla 3. mesto za leto 2019. Prvo mesto pa je "Medinstitucionalna skupina za preprečevanja 
nasilja v družini Pomurje" dosegla v okviru razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, kjer je minister g. Janez Cigler Kralj, izdal sklep o Skupinski nagradi za zaposlene oziroma 
člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno delujejo na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom 
etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem 
okolju.  

Policisti PU MS so varovali manj javnih prireditev in več javnih shodov, zaradi ukrepov po raznovrstnih 
Odlokih Vlade RS. Od skupnega števila javnih prireditev so policisti varovali manj športnih prireditev. 
Eden od razlogov, da se je varovalo manjše število javnih prireditev je igranje NŠ Mura v 1. slovenski 
nogometni ligi in Odlok Vlade RS o prepovedi zbiranja in delnih omejitvi gibanja (prepoved javnih 
prireditev). Varovane so bile nekatere pripravljalne nogometne tekme domačih in tujih klubov. Zaradi 
hujših kršitev na nogometnih tekmah ni bilo izrečenega ukrepa prepovedi udeležbe na športnih 
prireditvah. Za učinkovitejše ukrepanje na športnih prireditvah je pri varovanju prireditev in spremljanju 
navijačev sodelovala PPE PU MS. 

V skladu s predpisi je PU MS zagotavljala 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 enako število dogodkov, največ je bilo obravnavanih 
požarov in poskusov samomora. V izvedenih iskalnih akcijah so bile najdene vse osebe. 
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PU MS je nadaljevala z uspešnim sodelovanjem in izvajanjem nalog tudi z madžarsko manjšino in 
romsko skupnostjo. Izvedene so bile številne aktivnosti od mediacij med sprtimi romskimi družinami do 
intervencij v romskih naseljih do proaktivnega delovanja ter sodelovanja v radijskih oddajah Radio 
Romic in pisanje člankov za romski časopis RomanoThem. 

 

2.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 

Stanje prometne varnosti na območju PU MS je ugodno, ocena pa temelji na dejstvu, da se je zmanjšalo 
število obravnavanih prometnih nesreč in število hudo in lahko telesno poškodovanih v prometnih 
nesrečah. 

V prometni nesreči s smrtnim izidom so bili udeleženi voznik tovornega vozila, voznica osebnega 
avtomobila, dva voznika kolesa, voznik motornega kolesa in voznik kolesa z motorjem. Zaskrbljujoč je 
podatek o deležu alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, kateri se povečuje. V preteklem letu 
je bilo na območju PU MS obravnavanih manj prometnih nesreč kot leto prej, prav tako so se zmanjšale 
posledice v prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in materialno škodo, povečale pa so se prometne 
nesreče s smrtnim izidom. Na območju PU MS je bilo obravnavanih manj prometnih nesreč s pobegom 
kot leto poprej. 

Kot primarni vzrok za nastanek prometnih nesreč še vedno izstopa vožnja z neprilagojeno hitrostjo. Pri 
nadzoru cestnega prometa je bil velik poudarek na nadzoru večkratnih kršiteljih cestno prometnih 
predpisov. Ena od prioritetnih nalog pri nadzoru nad udeleženci v cestnem prometu je bila dana 
ugotavljanju vožnje pod vplivom alkohola, kjer smo policisti v primeru ugotovljene kršitve ukrepali v 
skladu z veljavno zakonodajo in ob izpolnjenih zakonskih pogojih odredili pridržanje ali odstopili od 
pridržanja. Pri nadzoru nad udeleženci v cestnem prometu je bilo ugotovljenih več kršitev veljavne 
zakonodaje predvsem s področja hitrosti, vožnje pod vplivom alkohola, neuporabi varnostnega pasu, 
uporabi naprav, ki zmanjšujejo vidno in slušno zaznavanje med vožnjo in nepravilnosti pri vožnji tovornih 
vozil. 

V spletni aplikaciji "Predlagaj prometno kontrolo" je bilo podanih manj pobud kot leto poprej, nobena 
pobuda pa 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). Izvajali smo 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. 

 

2.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 

Tako kot na drugih področjih dela je velik vpliv na operativno problematiko in aktivnosti Policije imela 
epidemija Covid-19 in ukrepi, ki so se sprejemali za njeno zajezitev.  

Promet potnikov na mejnih prehodih je upadel skoraj za polovico in sicer vseh vrst prometa razen 
tovornega, ki je ostal skoraj na enaki ravni. Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih občutno manj tujcev 
(prevladovali so državljani BiH, Srbije in Kosova), Obravnavan je bil en primer zlorabe dokumentov, tri 
primere zasega hladnega orožja in en primer zasega manjše količine prepovedane droge konoplje. 
Obravnavan je bil tudi primer uspešno odkritega izogibanja mejni kontroli, ko se je 5 tujcev skrivalo v 
prirejenem prostoru kombiniranega vozila hrvaških reg. označb, ki je poskušalo vstopiti na MMP 
Petišovci. 
 
Na zunanji meji z R Hrvaško so policisti zaradi nedovoljenega prehoda obravnavali za slabo četrtino 
manj tujcev. Največ je bilo obravnavnih državljanov Iraka, Maroka, Irana, Afganistana, Egipta in 
Pakistana. Večina problematike je bila vezana na območje PP Ljutomer ter na območje PU Maribor 
(slaba četrtina obravnavanih tujcev je v R Slovenijo vstopila na območju PU MB). Obravnavanih je bilo 
manj primerov organiziranega tihotapljenja tujcev po 308. členu KZ R Slovenije in tudi manjše število 
osumljencev, med katerimi so prevladovali državljani Belgije.  
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Na notranjih mejah so policisti intenzivno izvajali izravnalne ukrepe, predvsem na pomurski avtocesti in 
na ostalih območjih ob slovensko - madžarski in slovensko - avstrijski meji. Zaradi ukrepov za zajezitev 
epidemije smo konec marca vzpostavili tri  stalne vstopne kontrolne točke na meji z Avstrijo (ukinjene 
so bile v juniju) in v aprilu še dve na meji z Madžarsko (delovali sta do konca leta). 

Število nedovoljenih vstopov tujcev na notranjih mejah, predvsem iz R Madžarske, se je več kot 
podvojilo, kar kaže na postopno preusmerjanje toka ilegalnih migracij iz Zahodnega Balkana. 
Prevladovali so državljani Ukrajine, Moldavije, Maroka, Bangladeša, Afganistana in Albanije. Za kar 71 
% je upadlo  število primerov nedovoljenega prebivanja tujcev, tako kot prejšnja leta prevladujejo 
državljani Moldavije. 

Tuji varnostni organi so nam, na podlagi bilateralnih sporazumov o vračanju oseb ter nacionalnih 
predpisov vrnili občutno več tujcev. Za skoraj devetkrat se je povečalo število vrnjenih tujcev s strani 
avstrijskih varnostnih organov. Tudi madžarski varnostni organi so nam vrnili nekoliko več tujcev. Tujim 
varnostnim organom smo vrnili za petino več tujcev, večino tujcev smo vrnili na Hrvaško.  
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3. Druge dejavnosti 

3.1 Policijsko delo v skupnosti 

Na področju izvajanja strategije policijskega dela v skupnosti in preventive so se izvedli projekti in 
aktivnosti, katerih glavni namen je bil izboljšanje in krepitev zaupanja v policijo in policijsko poslanstvo.  

Število preventivnih aktivnosti se je zmanjšalo za 37,5 odstotkov. Razlog v takem zmanjšanju aktivnosti 
je iskati predvsem v razglašeni epidemiji zaradi SARS-CoV-2, saj so se zaradi tega zmanjšale predvsem 
preventivne aktivnosti, ki smo jih izvajali skupaj s šolami, vzgojno-varstvenimi zavodi in društvi.   

V preteklem letu smo tako sodelovali na "Akademiji detektiva Frančeka" v Termah Banovci, na Dnevu 
odprtih vrat Centra za zaščito in reševanje Lendava in Evropskem tednu mobilnosti 2020, kjer smo 
pripravili predstavitev dejavnosti policije in prikazali opremo policije. Prav tako smo dejavnosti policije 
predstavili na poletnem nogometnem taboru Nogometne šole Mura in hokejskem kampu Hokejskega 
kluba  Moravske Toplice.  

Meseca decembra smo se udeležili 6. Nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih, ki je v 
soorganizaciji Fakultete za varnostne vede in Občine Ljutomer potekala na videokonferenčni način.  

 

3.2 Operativno-komunikacijska dejavnost 

Na interventni številki 113 Operativno komunikacijskega centra (v nadaljevanju OKC) je bilo sprejetih 
26.539 (26.268) klicev državljanov. Med klici je bilo 11.577 (11.936) interventnih klicev, ki so zahtevali 
prihod policistov na kraj dogodka. Interventni klici zajemajo 43,6 % (45,4 %) delež vseh klicev na 
telefonski številki 113. 

Povprečni čas sprejema klica (čas od klica na 113 do odziva na klic) je znašal 6,5 sekund (6,4 sekund). 
V prvih dvanajstih sekundah so se na OKC odzvali v 94,0 % (94,4 %) primerih. 

Čas od sprejema klica na interventno številko 113 do prihoda policije na kraj dogodka je odvisen od 
vrste dogodka, nujnosti hitre intervencije, kraja dogodka, razpoložljivosti prostih policijskih sil, prometnih 
razmer, razgibanosti terena, oddaljenosti dogodka in drugih dejavnikov.  
V letu 2020 je bilo na kraj dogodka napotenih 13.476 (13.871) 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 4 sekunde (v letu 2019 je ta čas bil 10 minut in 43 sekund, slovensko 
povprečje je 11 minut in 8 sekund).  

Obveščanj posameznih institucij, strokovnih služb in predstojnikov posameznih enot policije je potekalo 
v skladu s pravili o obveščanju in poročanju. Takih obveščanj je bilo v letu 2020 povprečno 7238, v letu 
2019 pa 7475. 
OKC pri napotitvi policistov daje prednost nujnim interventnim dogodkom. 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.  

 

3.3 Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost 

Kriminalistično tehnična dejavnost, je bila, glede na COVID-19 situacijo, v letu 2020 v upadu tako v 
primerjavi s prejšnjim letom, kot tudi z desetletnim povprečjem. Je pa ogledna dejavnost upadla manj 
kot splošna ali celotna kriminaliteta na PU MS. Ogledne dejavnosti pa ne moremo vrednotiti le 
statistično, saj je število ogledov odvisno tudi od strukture obravnavanih kaznivih dejanj (največ ogledov 
se opravi pri obravnavanju splošne kriminalitete, posebej premoženjske). 

Kljub temu smo se trudili ohraniti kvaliteto ogledov krajev in preiskave sledov. Eden izmed ukrepov je 
bil, da kriminalistični tehniki opravijo vse težje oglede. Triletno povprečje (2017 do 2019) ogledov, ki so 
jih opravili kriminalistični tehniki glede na skupno število ogledov na PU je bilo 23,7 %. V letu 2020 so 
opravili kar 26,5 % od vseh ogledov na PU. 
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Glede na usmeritve NFL glede kriminalistično tehnične obdelave osumljencev (obdelati jih le v nujnih 
primerih ob uporabi zaščitnih sredstev), v času prve razglasitve epidemije v Sloveniji (pomlad) in glede 
na padec kriminalitete in ogledov krajev, se je zmanjšala tudi kriminalistično tehnična obdelava 
osumljenih (za 34,3 % glede na triletno povprečje 2017-2019). Kljub temu smo identificirane storilce 
obdržali na ravni leta 2019. Glede na manj kriminalistično tehnično obdelanih osumljencev pa obstaja 
možnost, da se bo manjše število identificiranih storilcev odražalo v naslednjih letih. 

 

3.4 Nadzorna dejavnost 

V skladu s Pravili za izvajanje nadzorov v policiji so za nadzor pooblaščeni delavci PU MS izvedli splošni 
nadzor na PP Ljutomer. Ocena nadzora je bila, da je delo v enoti potekalo strokovno, zakonito in 
učinkovito, kljub ugotovljenim pomanjkljivostim na nekaterih delovnih področjih. Zaradi 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 2020 so za nadzor pooblaščeni delavci izvedli 8 (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. 

 

3.5 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov 

Policisti so pridržali, zadržali in privedli za 4 % manj oseb kot leto poprej. Pri vseh postopkih pridržanih 
oseb je zaznati porast pridržanih oseb na podlagi ZNPPol, predvsem zaradi pridržanja oseb – tujcev do 
izročitve tujim varnostnim organom. V preteklem letu smo ugotovili za tretjino manj ugotavljanj identitete 
kot samostojnih policijskih postopkov, kar je zagotovo posledica različnih omejitev okrog gibanja in 
zbiranja ljudi v polovici celotnega koledarskega obdobja. V preteklem letu smo uporabili za 40 % manj 
prisilnih sredstev, razlogi za takšno stanje, pa so zagotovo podobni kot zgoraj navedeni. Od vseh 
uporabljenih prisilnih sredstev je bila velika večina prisilnih sredstev (98%) uporabljenih v obliki sredstev 
za vezanje in vklepanje, telesne sile in plinskega razpršilca. V vseh primerih uporabe prisilnih sredstev 
je bilo osnovno vodilo upoštevanje načela sorazmernosti in načelo postopnosti Pri uporabi prisilnih 
sredstev je bilo nekoliko več policistov lahko telesno poškodovanih 5 (4), nekoliko manj pa je bilo lahko 
telesno poškodovanih kršiteljev zoper katere so bila uporabljena prisilna sredstva 3 (5). Za 30 % manj 
pa je bilo zaznanih vidnih zunanjih znakov uporabe prisilnega sredstva pri kršiteljih. V preteklem je bilo 
tudi za četrtino manj napadov na policiste. 

V letu 2020 je Delovna skupina pristojna za spremljanje stanja, koordinacijo ukrepov varovanja in druge 
naloge povezane z varovanjem ogroženih uslužbencev policije na PU MS obravnavala skupno 8 
primerov ogrožanja policistov, pri čemer je bilo 7 groženj ocenjenih s stopnjo "nizka" in ena grožnja s 
stopnjo "srednja". Iz leta 2019 so bile v leto 2020 prenesena tri aktivna varovanja ogroženih policistov. 
V letu 2020 je delovna skupina prejela v obravnavo skupno šest predlogov za varovanje ogroženih 
policistov, za skupno 8 policistov. Od teh predlogov je bil en podan predlog za izvajanje ukrepov po 
proučitvi okoliščin ocenjen kot neutemeljen. Obravnavan je bil poseben primer varovanja - za 
ogroženega sodnika, stanujočega in službujočega na območju PU MS, posebnosti ni bilo.  

 

3.6 Reševanje pritožb 

Število pritožb zoper postopke na PU MS se je v letu 2020 v primerjavi s preteklim letom povečalo z 22 
na 29, a kljub temu ocenjujemo, da je število podanih pritožb relativno nizko. Rešenih je 27 pritožb. 15 
pritožb je bilo zaključenih brez obravnave, 10 pritožb se je reševalo v pomiritvenih postopkih, 2 pritožbi 
pa sta bili rešeni na senatu. Uspešno zaključenih je bilo 6 pomiritvenih postopkov, neuspešno pa so bili 
zaključeni 4 primeri. V 8 primerih je bilo ocenjeno, da je bilo ravnanje policistov kot skladno s predpisi. 
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V 1 primeru je bilo ravnanje policista ocenjeno kot neskladno s predpisi, zaradi česar je bil s policistom 
opravljen razgovor, v katerem je bil opozorjen na njegovo ravnanje. Glede na področje dela je bilo največ 
pritožb podanih na področju javni red in mir, nato pa na področju prometa. Največ pritožbenih razlogov 
je bilo zaradi komunikacije in uporabe pooblastil. 

 

3.7 Notranje preiskave  

V letu 2020 je PU MS obravnavala 22 (17) kaznivih dejanj in s tem posledično 14 uradnih oseb, od tega 
3 uradne osebe z drugih policijskih uprav.  V večina primerih Specializirano državno tožilstvo ni ugotovilo 
razlogov za sum, da je bilo prijavljeno dejanje kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Ostale 
zadeve še niso zaključena. V letu 2020 niso bili podani predlogi za izdajo izredne odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi. Zoper 4 policiste je bil podan predlog za izdajo opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o 
zaposlitvi, vsem so bila opozorila tudi vročena. 

 

3.8 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost 

Ob začetku epidemije COVID-19 je bilo v mesecu marcu 2020 prevzetih, pripravljenih in razdeljenih 34 
delovnih postaj za delo od doma, od tega 29 namiznih in 5 prenosnih računalnikov. Na novo 
vzpostavljeni kontrolni točki Pince (na avtocesti) je bila najprej nameščena brezžična povezava (mobilni 
prenos podatkov), zatem pa je, s pomočjo GPU UIT, bila izgrajena kabelska povezava HSDSL. 

 

3.9 Kadrovske in organizacijske zadeve 

Na dan 31. 12. 2020 je bilo sistemiziranih 641 (639) delovnih mest, od tega je bilo zasedenih 517 (517) 
vseh delovnih mest ali 81 % (81 %). Vseh sistemiziranih uradniških delovnih mest je bilo 539 (537) in 
102 (102) sistemiziranih strokovno tehničnih delovnih mest.  

Delovno razmerje je prenehalo 7 (10) javnim uslužbencem. Od tega je bila 1 (4) upokojitev, 1 (4) 
sporazumna prekinitev delovnega razmerja, 1 (0) iztek pogodbe o zaposlitvi za določen čas, 0 (1) 
prenehanje delovnega razmerja zaradi izredne odpovedi, 1 (1) smrt, 3 (0) javni uslužbenci pa so bili 
premeščeni na druge PU in NOE GPU.  Novih zaposlitev je bilo 7 (6) in sicer 3 (3) javni uslužbenci so 
bili premeščeni iz drugih PU, 4 (3) javni uslužbenci pa so bili zaposleni na novo.  

 

3.10 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

V letu 2020 smo, zaradi specifične situacije - epidemija COIVID-19, na usposabljanja napotili manj javnih 
uslužbencev [v nadaljevanju JU], kot pretekla leta. Na vse oblike usposabljanj smo tako napotili 616 
(1.777) JU. Na skupne oblike usposabljanj smo napotili 155 (847), na lastne oblike 428 (794), na 
individualne oblike 0 (19), na vsa ostala usposabljanja pa 33 (117) JU. 

Šolanje na Višji policijski šoli je do konca leta 2020 zaključilo 36 policistov, 9 pa jih je še na šolanju. 

 

3.11 Finančno-materialne zadeve 

Z internim finančnim načrtom je bilo na PU MS za kritje materialnih stroškov (proračunska postavka PP 
5572 – redni materialni stroški) odobreno 817.000,00 evrov (743.800,00).  

Dejanska poraba na tej postavki je bila 810.108,09 evrov (740.996,46). Za kritje materialnih stroškov za 
mejne prehode na zunanji meji (proračunska postavka PP 5861) 53.000,00 evrov (61.450,00), dejanska 
poraba pa je bila 53.601,61 evrov (55.968,39).  

Za izvajanje temeljne policijske dejavnosti je PU MS bilo na PP 1226 odobrenih 40.700,00 evrov 
(33.000,00), kjer smo porabili 45.395,20 evrov (42.406,57). Posebna sredstva za izvajanje 
kriminalistične dejavnosti na PP 1236 so nam bila odobrena v višini 7.600,00 (5.000,00), kjer pa je 



 

11 

 

poraba znašala 6.188,55 evrov (4.039,39). Z dejavnostjo kuhinje smo dosegli realizacijo prihodkov v 
višini 27.289,18 evrov (23.080,19). 

V letu 2020 smo na zgradbah PE in PU izvedli posege in dela za njihovo varno in trajno uporabo. Izvajali 
smo nujna vzdrževalna dela, odpravljali poškodbe v zgradbah obenem pa periodično pregledovali 
zgradbe in zbirali podatke za potrebna vzdrževalna dela. Vsa vzdrževanja so predstavljala materialna 
vlaganja, ki ohranjajo uporabno vrednost zgradb ves čas njihove uporabe. Pri tem smo ves čas sledili 
tehnološkim inovacijam in rešitvam  na področju energetske učinkovitosti na način, da smo novejša 
tehnološka dognanja in ekonomične rešitve implementirali v samo sanacijo objektov s ciljem učinkovite 
in ekonomične rabe energije.  

Na področju vzdrževanja vozil  smo skozi leto 2020 skrbeli za tehnično brezhibnost vozil in varno 
delovanje vozil na način, da so se napake, katere so se pojavile sprotno in kvalitetno odpravljale. PU 
MS je konec leta 2020 imela v uporabi 161 (168) službenih vozil, katerih povprečna starost je 6,1 let 
(6,8). 

 

3.12 Mednarodno sodelovanje 

Mednarodno sodelovanje je potekalo v skladu s sprejetimi bilateralnimi sporazumi s sosednjimi 
državami, predvsem z organi pogodbenic, ki mejijo na območje naše policijske uprave. Sodelovanje v 
preteklem letu pa je bilo precej okrnjeno zaradi epidemije Covid-19, izvedenih je bilo manj neposrednih 
stikov in srečanj, kar se je nadomeščalo z ostalimi oblikami sodelovanja, predvsem neposrednimi 
telefonskimi kontakti in elektronsko izmenjavo podatkov. Izvajanje skupnih obmejnih patrulj ob 
slovensko – madžarski meji in izvajanje mešanih patrulj ob slovensko – hrvaški meji pa se je iz že 
navedenih razlogov izvajalo le v prvem trimesečju lanskega leta. Skupna mejna kontrola na mejnih 
prehodih z Republiko Hrvaško pa se je ves čas izvajala nemoteno.  

Sektor kriminalistične policije je uspešno in učinkovito sodeloval s pristojnimi avstrijskimi organi, 
predvsem na področju odkrivanja premoženjske kriminalitete ter kaznivih dejanj s področja zlorabe 
prepovedanih drog.  

 

3.13 Odnosi z javnostmi 

Policijska uprava 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.  

V času širjenja nalezljivih bolezni covid-19 in uveljavitve Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in 
zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin smo javnost obveščali 
z različnimi preventivnimi nasveti preko sporočil za javnost in objav na FB strani PU MS. Zaradi 
epidemije so se povečala pisna in telefonska vprašanja občanov, katera smo v večini primerov usmerili 
na posebno kontaktno telefonsko številko in e-naslov policije. 

Na intranetni strani PU MS smo objavili prispevke o delu in dogodkih na PU, katere smo posredovali 
tudi na spletno stran Policije in v revijo Varnost. Nadaljevali smo z aktivnim komuniciranjem na Facebook 
profilu PU MS, kjer smo objavljali obvestila s preventivnimi in operativnimi vsebinami. 

Promocija poklica policista in samo šolanje na Višji policijski šoli je zaradi epidemije potekalo v spletni 
obliki. Vsem pomurskim Srednjim šolam in Zavodu za zaposlovanje je bilo posredovano promocijsko 
gradivo, ki je bilo naloženo v spletne učilnice. Organizirana je bila tudi Zoom predstavitev. 

Tudi preventivno-promocijski dogodki in dogodki s protokolarnimi aktivnostmi so potekali v okrnjeni obliki 
in ob upoštevanju samozaščitnih ukrepov in lastne varnosti zaposlenih. 

V minulem letu smo prejeli več kot 20 zahval policistom, poslanih s strani občanov, zunanjih institucij in 
različnih organizacij za dobro opravljeno delo. Direktor PU MS pa je sodelavce v več desetih primerih 
ustno ali pisno javno pohvalil za zgledno opravljeno delo. 
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PU je sodelovala tudi v različnih humanitarnih akcijah, v katere je bila vključena policija in s tem 
pomagala zaposlenim in njihovim družinam. 

 

3.14 Dejavnost specializiranih policijskih enot 

Aktivnosti PPE PU MS so se v letu 2020 zmanjšale, predvsem zaradi upoštevanja epidemioloških 
razmer virusa COVID-19. Kljub temu je bila enota aktivirana največkrat za izvajanje nalog na športnih 
prireditvah ter za izvajanje nalog varovanja državne meje z Republiko Hrvaško na območju drugih 
policijskih uprav. Večji del načrtovanih usposabljanj na policijski upravi, je enota kljub oteženim 
razmeram izvedla.  

Enota vodnikov službenih psov PU MS je kljub nepopolni zasedenosti izvedla načrtovane aktivnosti in 
nudila pomoč pristojnim policijskim enotam. 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. 

 

  


