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1.

Značilnosti dela Policijske uprave Murska Sobota v letu 2021

2021 je bilo za vse nas nadaljevanje preteklega, se pravi drugačnega in nepredvidljivega, še posebej z
naslova pandemije Covida-19, kakor tudi zaradi predsedovanja R Slovenije svetu EU. Dano je vsekakor
prispevalo k nujnemu prilagajanju dela in delovnih procesov. Ponovno smo, kot že večkrat v izrednih
situacijah pokazali in dokazali, da smo se sposobni in pripravljeni prilagoditi vsakemu izzivu, ki prinaša
nove vplive in okoliščine za reševanje varnostnih vprašanj.
Delo Policijske uprave Murska Sobota [v nadaljevanju PU M. Sobota] je ne glede na okoliščine temeljilo
na zagotavljanju pozitivnih varnostnih kazalcev in zaupanju ljudi v naše poslanstvo. Glede na
pokazatelje rezultatov, kakor tudi različnih anket lahko povemo, da smo v veliki meri uresničili
zastavljeno. Stanje varnosti je ugodno, prav tako pa so postavljeni trdni temelji za nadaljnjo delo na
vseh področjih dela. Je pa potrebno izpostaviti, da poleg varnostnih izzivov imamo iz leta v leto vedno
več organizacijskih izzivov, saj je povprečna starost zaposlenih iz leta v leto višja, prav tako pa je vedno
več tistih, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, zato doseženi rezultati imajo še toliko večjo vrednost.
V letu 2021 so tudi področje kriminalitete zaznamovali ukrepi za omejitev širjenja pandemije Covid-19,
ki so posredno vplivali na zmanjšano število evidentiranih kaznivih dejanj, saj je bilo le-teh najmanj v
zadnjem petletnem obdobju. Delež uspešno preiskanih kaznivih dejanj je med najvišjimi v slovenskem
merilu. Premoženjskih in gospodarskih kaznivih dejanj je bilo evidentiranih nekaj manj. Več kaznivih
dejanj v primerjavi z letom poprej je bilo na področju organizirane kriminalitete, predvsem je bilo več
kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in kaznivih dejanj neupravičene
proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu. Uspešno je bil
zaključen tudi primer zasega rekordne količine najrazličnejših prepovedanih drog, kar vsekakor PU M.
Sobota postavlja na širši zemljevid uspešnega dela.
Na povečano število ukrepov javnega reda je vsekakor in pričakovano vplivala pandemija, saj je bilo
veliko kršitev z naslova Zakona o nalezljivih bolezni. V povezavi s tem je v precejšnjem delu
koledarskega leta bila prepoved javnih zbiranj in drugih omejitev, kar je med drugim tudi rezultiralo, da
posebej izstopajočih varnostnih tveganj nismo zaznali. Ne glede na dano je bilo sicer evidentiranih nekaj
neorganiziranih manjših protestnih shodov, vendar so bile kršitve minimalne. Zmanjšanje policijskih
intervencij in manjše število ugotovljenih prekrškov z drugih vsebin tega področja pa med drugim tudi
kaže na ugodne varnostne razmere na območju Pomurja.
Stanje prometne varnosti ni zadovoljivo. Ocena temelji na dejstvu, da se je povečalo število
obravnavanih prometnih nesreč, enako velja za število mrtvih, hudo in lahko telesno poškodovanih.
Kljub številnim organizacijskim, kakor tudi medijsko podprtim aktivnostim, je bilo v nadzorih nad
udeleženci v cestnem prometu 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. Mnenja smo, da je k takšni
stopnji prometne varnosti deloma prispevalo tudi obdobje pandemije, še posebej, ko so se občasno
sproščali ukrepi in odpravljale omejitve zbiranja.
Varnostne razmere so bile raznovrstne tudi na področju zagotavljanja varnosti državne meje in izvajanju
nalog na mejnih prehodih, kot tudi pri izravnalnih ukrepih v notranjosti države. Na zunanji meji s R
Hrvaško je bilo zaradi ilegalnih prehodov obravnavanih manj tujcev, ob tem pa se je povečalo število
odkritih primerov organiziranega tihotapljenja tujcev. Na meji se je povečal promet tovornih vozil in
zavrnjenih je bilo več tujcev. Policisti so izvajali izravnalne ukrepe tudi na notranjih mejah, kjer so se
kontrolne točke ukinile v prvi polovici leta. Občasne prisotnosti na točkah in izvedene naloge pa so v
skladu z veljavnimi Odloki Vlade R Slovenije potekale vse do zaključka leta. Povečalo se je število
nedovoljenih vstopov tujcev na notranjih mejah, predvsem iz R Madžarske in primeri nedovoljenega
prebivanja tujcev. Na podlagi dobro zastavljenega in opravljenega dela pri varovanju zunanje in notranje
meje pa je bilo s strani tujih varnostnih organov na podlagi sporazumov vrnjenih manj tujcev, kar
vsekakor kaže na našo učinkovitost.
V Pomurju smo v varovanje zunanje, kot tudi notranje schengenske meje poleg policistov v
vsakodnevnih patruljah z raznovrstno tehnično opremo, vključevali še pomožne policiste in pripadnike
slovenske vojske.
Kakovostno policijsko delo v skupnosti se odraža v zaupanju ljudi do našega dela. Izpostaviti je potrebno
dobro sodelovanje z vsemi zunanjimi institucijami in varnostnimi partnerji ter madžarsko narodnostno
manjšino in romsko skupnostjo. Da je sodelovanje z lokalno skupnostjo na visoki ravni pričajo tudi
rezultati anket, ki nas uvrščajo v sam slovenski vrh.
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Ob sproščanju ukrepov se je povečalo število promocij PU in preventivnih aktivnosti. Prav tako smo
zaposleni PU M. Sobota med drugim sodelovali na mednarodnem tekmovanju oddelkov Slovenske
vojske in pri teku z olimpijsko baklo. Ob zavedanju izziva varnosti in policijskega poslanstva, kakor tudi
da se zaposleni staramo, smo prav tako aktivno pristopili k promociji poklica policista in samega šolanja
na Višji policijski šoli.
Največje dodana vrednost vsakega kolektiva ali institucije so zaposleni, enako velja tudi za PU M.
Sobota. V svojstvu danega se je neglede na omejitve zaradi pandemije nadaljevalo z aktivnostmi
projekta Varna in zdrava delovna mesta, kakor tudi z investicijami v delovno opremo in delovno okolje.
Pomurski policisti si tudi v prihodnje želimo, da skupaj z državljani še naprej razvijamo trdne temelje za
skupno varnost vseh nas in družbe kot celote.
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2.
2.1

Temeljne dejavnosti
Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete

Pandemija in z njo povezani različni ukrepi so se tudi v minulem letu odražali na področju kriminalitete.
Zaznanih in evidentiranih je bilo najmanj kaznivih dejanj v zadnjem petletnem obdobju. Hkrati s tem, je
bilo zaznanih tudi manj kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete. Obravnavanih je bilo enako število
kaznivih dejanj, ki so jih storili mladoletni storilci, kar je primerljivo (razen z 2017) petletnemu povprečju.
Trend upada se nadaljuje tudi pri kaznivih dejanjih zoper življenje in telo. Najbolj številčno so upadla
kazniva dejanja lahkih telesnih poškodb, katera pa še vedno predstavljajo večinski delež tovrstnih
kaznivih dejanj. V minulem letu smo obravnavali en poskus uboja in en poskus umora. S poglavja zoper
spolno nedotakljivost je bilo obravnavanih nekoliko manj kaznivih dejanj kot lani, kljub temu pa več kot
je petletno povprečje. Iz tega poglavja je bilo obravnavanih največ kaznivih dejanj prikazovanje,
izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva in kaznivih dejanj spolni napad na osebo
mlajšo od 15 let. S poglavja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke beležimo večji padec kaznivih
dejanj in hkrati najmanjše število v petletnem obdobju.
Število podanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete v letu 2021 je najnižje v zadnjih petih letih in
izrazito nižje, kot v letu 2019, ko je bilo obravnavano največje število kaznivih dejanj, ker je bila
obravnavana velika serija kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev. Delež gospodarske
kriminalitete v primerjavi s celotnim deležem vseh kaznivih dejanj je ostal na približno enakem nivoju
kot v letu 2020 in znaša 17,6 % in je na najnižjem nivoju v zadnjih desetih letih. Razlogi so predvsem v
izrazitem zmanjšanju kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev in spremembi kazenskega
zakonika pri navedenem kaznivem dejanju. S kaznivimi dejanji gospodarske kriminalitete je bila
povzročena precej večja škoda, kot v letu 2020.
Po številu kaznivih so se izrazito zmanjšala kazniva dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev, ki
predstavljajo le desetino vseh podanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete.. Največji delež
kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete sedaj predstavljajo ponareditev ali uničenje poslovnih listin
Sledijo poslovne goljufije, goljufije, kazniva dejanja ponarejanje denarja, uporaba ponarejenega
negotovinskega plačilnega sredstva in druga. Po povečanju števila kaznivih dejanj gospodarske
kriminalitete izstopajo spletne goljufije in pranje denarja.
Najvišji delež škode povzročen s kaznivimi dejanji gospodarske kriminalitete odpade na kazniva dejanja
oškodovanja upnikov in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.
Število zaključenih finančnih preiskav po ZKP se je zmanjšalo v primerjavi z letom 2020, je pa večje kot
v letu 2018 in 2019. Število podanih pobud, pa je pod povprečjem zadnjih petih let. Podani sta bili dve
pobudi, vse ostale finančne preiskave pa so bile zaključene s poročilom. Obe podani pobudi sta bili s
strani tožilstva zavrnjeni.
V letu 2021 je bila podana ena kazenska ovadba za kaznivo dejanje korupcijske kriminalitete in sicer za
kaznivo dejanje podkupnine.
Zmanjšalo se je število kaznivih dejanj obravnavanih na podlagi Zakona o odgovornosti pravnih oseb,
v primerjavi z letom poprej, prav tako pa je pod povprečjem zadnjih desetih let.
Na področju organizirane kriminalitete je bilo zaznanih skupno več kaznivih dejanj. V lanskem letu je
bilo veliko povečanje obravnav kaznivih dejanj Prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, prav
tako se je močno povečalo število obravnav kaznivih dejanj Neupravičene proizvodnje in prometa s
prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu.
V letu 2021 je bilo odkritih, zaseženih in uničenih manj prepovedanih nasadov rastlin konoplja, kot v
preteklem letu, ki je bilo rekordno. V letu 2021 je bila uspešno zaključena zadeva, med preiskovanjem
katere je bila zasežena rekordna količina - skupno več kot 400 kilogramov najrazličnejših prepovedanih
drog (MDMA, amfetamin, ecstasy, heroin, kokain in ostale droge). Število ostalih obravnavanih kaznivih
dejanj in število zasegov prepovedanih drog, ki se nanašajo na prepovedane droge je primerljivo
prejšnjim letom. V letu 2021 nismo zabeležili smrti kot posledice uporabe prepovedanih drog.
PU MS je pri poskusu ilegalnega vstopa v Republiko Slovenijo obravnavala skupno 30 t.i. sprovajalcev,
vsi storilci kaznivih dejanj so bili tujci, zoper vse pa je bil odrejen pripor.
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Število kaznivih dejanj ponarejanja denarja je bilo primerljivo s preteklim letom, število obravnav kaznivih
dejanj izsiljevanja pa je bilo v letu 2021 višje. Prav tako so bila letu 2021 evidentirana štiri kazniva
dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.
2.2

Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja

Trend števila kršitev predpisov o javnem redu po dolgih letih v porastu zaradi ukrepanja po določilih
Zakona o nalezljivih bolezni (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 v zvezi z udeležbo
obiskovalcev na tekmah). Tako se je prekinil trend padanja števila kršitev predpisov o javnem redu.
PU M. Sobota je v letu 2021 obravnavala manj kršitev kot v letu 2020. Na področju Zakona o varstvu
javnega reda in miru (v nadaljevanju ZJRM-1) se v letu 2021 beleži porast kršitev. Obravnavanih je bilo
manj kršiteljev, ki so storili več kršitev. Največ kršitev je bilo obravnavanih po členu 6/1 ZJRM, izzivanje
ali spodbujanje k pretepu. Ob storitvi prekrška je bilo za 15,0 % manj oseb pod vplivom alkohola kot leto
prej. Prav tako so policisti obravnavali manj kršitev drugih predpisov o javnem redu. Največ je bilo
ugotovljenih kršitev glede Zakona o nalezljivih boleznih, Zakona o prijavi prebivališča, Zakona o zaščiti
živali, Zakona o osebni izkaznici, Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, Zakona
o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, Zakona o javnih zbiranjih, Zakona o nalogah in
pooblastilih policije, Uredba o odpadkih in Zakon 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 v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 so v upadu, saj jih je
bilo obravnavanih za 10,0 % manj kot leto prej. Policisti so izrekli več ukrepov prepovedi približevanja
določeni osebi, kraju ali območju v primerjavi z letom 2020. 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. Policisti pri delu uporabljajo
Opomnik za delo policistov, ki služi kot pripomoček za delu pri opisanih varnostnih dogodkih.
Na območju PU M. Sobota deluje skupina "Medinstitucionalna skupina za preprečevanje nasilja v družini
Pomurje", ki jo sestavljajo strokovne uslužbenke CSD Pomurje, uslužbenci PU M. Sobota 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.
Policisti PU M. Sobota smo varovali manj javnih prireditev in manj javnih shodov, zaradi ukrepov po
raznovrstnih Odlokih Vlade RS. Od skupnega števila javnih prireditev smo 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. NŠ
Mura je sodelovala na kvalifikacijskih nogometnih tekmah za evropske pokale, ki so bile odigrane v M.
Soboti, Konferenčna liga pa je bila odigrana na območju PU Maribor. Zaradi hujših kršitev na
nogometnih tekmah nismo izrekli ukrepa prepovedi udeležbe na športnih prireditvah smo pa izrekli ukrep
prekinitev potovanja. Za učinkovitejše ukrepanje na športnih prireditvah, je pri varovanju prireditev in
spremljanju navijačev sodelovala Posebna policijska enota [v nadaljevanju PPE] PU M. Sobota.
PU M. Sobota v 10 letnem obdobju beleži drugo najmanjše število intervencij, manj jih je bilo v letu 2017.
V skladu s predpisi je PU M. Sobota 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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V skladu s predpisi je PU M. Sobota zagotavljala več pomoči 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.
PU M. Sobota je opravljala naloge tudi z večetnično skupnostjo v Pomurju, z Madžarsko manjšino in
Romsko skupnostjo. Izvedene so bile številne aktivnosti od mediacij med sprtimi romskimi družinami,
intervencij v Romskih naseljih do proaktivnega delovanja ter sodelovanja v Radijskih oddajah Radio
Romic v radijski oddaji »VI sprašujete, policija odgovarja« in pisanje člankov za romski časopis Romano
Them.
Izvajale so se naloge na podlagi Akcijskega načrta za vzdrževanje javnega reda in miru na območjih z
večetnično skupnostjo in naloge v zvezi Akcijskega načrta za implementacijo usmeritev MNZ št. 060231/2021/1 z dne 11. 8. 2021.
2.3

Zagotavljanje varnosti cestnega prometa

Stanje prometne varnosti na območju PU M. Sobota ni ugodno, ocena pa temelji na dejstvu, da se je
povečalo število obravnavanih prometnih nesreč, število mrtvih v prometnih nesrečah, število hudo in
število lahko telesno poškodovanih v prometnih nesrečah. V prometnih nesrečah s smrtnim izidom so
bili udeleženi voznik osebnega avtomobila, kolesar, voznik mopeda, potnica v vozilu in pet pešcev.
Zaskrbljujoč je podatek o deležu alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, kateri se povečuje. V
preteklem letu je bilo na območju PU M. Sobota obravnavanih več prometnih nesreč kot leto prej, prav
tako so se povečale posledice v prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in materialno škodo, povečale
pa so se tudi prometne nesreče s smrtnim izidom. Obravnavanih je bilo tudi več prometnih nesreč z
zapustitvijo kraja 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. PU M. Sobota je 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

Tudi v letu 2021 je velik vpliv na operativno problematiko in aktivnosti Policije imela epidemija Covid-19
in ukrepi, ki so se sprejemali za njeno zajezitev.
Promet potnikov, osebnih vozil in avtobusov na mejnih prehodih je ostal na enaki ravni kot v letu 2020,
povečal pa se je promet tovornih vozil. Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih veliko več tujcev
(prevladovali so državljani Kosova, Srbije in BiH). Obravnavanih je bilo nekaj primerov zlorabe
dokumentov povezanih z Covid-19, beležilo pa smo tudi en primer zasega hladnega orožja.
Na zunanji meji z Hrvaško so policisti zaradi ilegalnih prehodov obravnavali za več kot tretjino manj
tujcev. Največ je bilo obravnavnih državljanov Pakistana, Iraka, Sirije in Bangladeša. Velika večina
problematike je bila vezana na območje PP Ljutomer, kateri so prijeli oz. izvedli postopke za več kot 80
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% vseh prijetih tujcev. Povečalo se je število odkritih primerov organiziranega tihotapljenja tujcev po
308. členu KZ-1, pri čemer so bili obravnavani tujci 13 različnih državljanstev.
Na notranjih mejah so policisti intenzivno izvajali izravnalne ukrepe, predvsem na pomurski avtocesti in
na ostalih območjih ob slovensko - madžarski in slovensko - avstrijski meji. Kontrolne točke na notranji
meji v zvezi zajezitve širjenja virusa Covid-19 smo ukinili v prvi polovici leta, smo pa bili še vedno
občasno na njih prisotni in izvajali naloge v skladu z veljavnimi Odloki.
Število nedovoljenih vstopov tujcev na notranjih mejah, predvsem iz Madžarske, se je v preteklem letu
ponovno, kot leta 2020 v primerjavi z 2019, povečalo za več kot enkrat. Navedeno kaže na postopno
preusmerjanje toka ilegalnih migracij iz Zahodnega Balkana v smeri Srbije, Romunije, Madžarske in
naprej. Prevladovali so državljani Šrilanke, Afganistana in Iraka. Zaradi rahljanja ukrepov v zvezi
zajezitve virusa Covid-19 se število odkritih primerov nedovoljenega prebivanja tujcev za enkrat
povečalo, še vedno pa je največ kršiteljev državljanov Moldavije.
Tuji varnostni organi so nam, na podlagi sporazumov o vračanju oseb in nacionalnih predpisov, vrnili za
petkrat manj tujcev, kar kaže na dobro delo pri varovanju zunanje in notranje meje. Tujim varnostnim
organom smo vrnili manj tujcev kot leto prej. Od prijetih, ki so prišli iz Hrvaške, smo vrnili le četrtino, leto
prej pa dve tretjini.
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3.
3.1

Druge dejavnosti
Policijsko delo v skupnosti

Na področju izvajanja strategije policijskega dela v skupnosti in preventive so se na PU M. Sobota v letu
2021 izvedli projekti in aktivnosti, katerih glavni namen je bil izboljšanje in krepitev zaupanja v policijo in
policijsko poslanstvo ter ozaveščanje ljudi o varnosti.
Število preventivnih aktivnosti se je v letu 2021 v primerjavi z letom prej povečalo za 24,2 %, in sicer je
bilo izvedenih 422 preventivnih aktivnosti (320). Število izvedenih preventivnih aktivnosti se je povečalo
predvsem zaradi sproščanja ukrepov povezanih s COVID-19.
Nadaljevali smo z izvajanjem ustaljenih državnih in regionalnih projektov. V avgustu je bila izvedena
predstavitev opreme in dejavnosti na sejmu AGRA v Gornji Radgoni. V mesecu septembru pa je bila
izvedena predstavitev opreme in dejavnosti policije na sejmu SOBRA, prav tako v Gornji Radgoni.
Sodelovali smo tudi v Evropskem tednu mobilnosti v aktivnostih, ki so bile izvedene v večih občinah v
Pomurju.
Kot pozitivno gre tudi izpostaviti sodelovanje na visokem nivoju z vsemi zunanjimi institucijami in
varnostnimi partnerji ter madžarsko narodnostno manjšino in romsko skupnostjo.
3.2

Operativno-komunikacijska dejavnost

Na interventni številki 113 Operativno komunikacijskega centra [v nadaljevanju OKC] je bilo sprejetih
26.613 (26.539) klicev državljanov. Od tega je bilo 12.654 (11.577) interventnih klicev, ki so zahtevali
prihod policistov na kraj dogodka. Interventni klici zajemajo 47,5 % (43,6 %) vseh klicev na interventni
številki 113. Povprečni čas sprejema klica (čas od klica na interventni številki 113 do odziva na klic) je
znašal 6,6 sekund (6,5 sekund). 93,8 % (94,0 %) je bilo sprejetih v prvih dvanajstih sekundah. Po
sprejetih interventnih klicih je bilo na kraj dogodka napotenih 14.154 (13.476) policijskih patrulj.
Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj (čas od klica na 113, do prihoda policistov na kraj dogodka)
je za nujne interventne dogodke znašal 11 minut in 46 sekund (10 minut in 4 sekunde).
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 samostojni policijski
inšpektor oziroma tisti, ki vodi izmeno presodi, da zahtevajo takojšno policijsko intervencijo.
Obveščanje je potekalo v skladu s pravili o obveščanju in periodičnem poročanju v policiji. OKC je v 385
(358) primerih obveščal predstojnike, v 564 (677) druge policijske enote in v 6.775 (6.203) primerih,
glede na vrsto dogodka, tudi druge organe in organizacije (preiskovalne sodnike, državne tožilce,
regijski center za obveščanje, vzdrževalce cest, vlečne službe in drugo).
3.3

Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost

Kljub padcu kriminalitete (v povprečju nekaj več kot 7 %, premoženjska celo za več kot 13 %) je ogledna
dejavnost ostala na primerljivem nivoju kot leto prej (povečala se je za 0,34 %). Od skupno opravljenih
586 ogledov je bilo le na 103 ogledih zavarovana vsaj ena uporabna sled, več kot 2/3 teh ogledov pa
so opravili kriminalistični tehniki.
Le na 17,6% ogledov je bila zavarovana vsaj ena uporabna sled, kar nas razvršča v spodnji del,
primerljivo z ostalimi policijskimi upravami v Sloveniji. Prav tako kriminalistično tehnično nismo obdelali
dovolj osumljenih, da bi jim dokazali storitev KD na podlagi sledov (obdelanih v povprečju le 67
osumljenih). V lanskem letu smo imeli le 27 identificiranih sledov z ogledov. Od tega so štiri sledi
zavarovale enote, ostale pa kriminalistični tehniki.
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3.4

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 vsakodnevno
spremljajo informativni zapisi dogodkov in pojavov v pregledovalniku DDOKC PU M. Sobota, kakor tudi
objave v medijih. Poleg tega so se izvajali periodični pregledi dela za različna obdobja s podporo
statističnih podatkov iz policijskih evidenc.
Na področju kriminalistično obveščevalne dejavnosti je bilo v letu 2021 napisanih za nekaj več kot 14 %
manj operativnih informacij v primerjavi z letom 2020. Največ operativnih informacij je bilo napisanih v
zvezi s prepovedanimi drogami, kar predstavlja 33 % delež vseh napisanih operativnih informacij.
Največje število operativnih informacij je pridobil Sektor kriminalistične policije in sicer nekaj več kot 25
% od vseh napisanih. Ocenjujemo, da je vsebinska kvaliteta operativnih informacij dobra, saj policisti in
kriminalisti vedno več operativnih informacij uspejo nadgraditi s podajo kazenskih ovadb (ob seveda
vseh drugih izvedenih ukrepih). Pridobljene so bile tudi kvalitetne informacije v zvezi z izvrševanjem
kaznivih dejanj povezanih s tihotapljenjem tujcev čez državno mejo, kot tudi informacije v zvezi s
protivladnimi protesti in ukrepi.
Na področju analitske dejavnosti je bilo v letu 2021 opravljenih in napisanih več analitskih izdelkov kot
preteklo leto in sicer iz vseh področij kriminalitete (splošna, organizirana, gospodarska). Tako so bili
izdelani analitični izdelki za izvršena različna kazniva dejanja na območju Policijske uprave Murska
Sobota, analize kriminalnih aktivnosti posameznih storilcev kaznivih dejanj, analize izpisov telefonskega
prometa, analiza preprodaje prepovedanih drog in analize transakcij na bančnih računih. Število
analitičnih izdelkov se iz leta v leto povečuje, prav tako je vedno več zaprosil za izdelavo različnih
analitičnih izdelkov s strani Policijskih postaj in ostalih oddelkov Sektorja kriminalistične policije. Kvaliteta
analitskih izdelkov je na visokem nivoju in v pomoč preiskovalcem.
3.5

Nadzorna dejavnost

V skladu s Pravili za izvajanje nadzorov v policiji so za nadzor pooblaščeni delavci PU M. Sobota izvedli
splošni nadzor na PP Lendava. 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 2021 so za nadzor pooblaščeni delavci izvedli 41 (8) 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 M. Sobota 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.
3.6

Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov

Policisti so pridržali, zadržali in privedli za 24,2 % manj oseb kot leto poprej. Pri vsem postopkih
pridržanih oseb je zaznati padec pridržanih oseb na podlagi ZNPPol, predvsem zaradi pridržanja oseb
– tujcev do izročitve tujim varnostnim organom. V preteklem letu smo ugotovili za 11,4 % manj
ugotavljanj identitete kot samostojnih policijskih postopkov, kar je zagotovo posledica različnih omejitev
gibanja in zbiranja ljudi v celotnem koledarskem obdobju. V preteklem letu smo uporabili za 22,2 % več
prisilnih sredstev, razlogi za takšno stanje, pa so protivladni protesti. Od vseh uporabljenih prisilnih
sredstev je bila največkrat uporabljena telesna sila, sledijo sredstva za vezanje in vklepanje, plinska
sredstva in druga z zakonom določena sredstva za pasivizacijo. V vseh primerih uporabe prisilnih
sredstev je bilo osnovno vodilo upoštevanje načela sorazmernosti in načelo postopnosti. Pri uporabi
prisilnih sredstev policisti niso bili lahko telesno poškodovani . Glede na petletno povprečje je bilo v letu
2021 manj kršiteljev telesno poškodovanih, manj je bilo tudi vidnih zunanjih znakov uporabe prisilnih
sredstev. Zoper množico so bili v 4 primerih uporabljena prisilna sredstva, medtem ko v preteklih letih
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zoper množico ni bilo uporabljenih prisilnih sredstev. V preteklem je bilo tudi za 13,4 % več napadov
na policiste, kot leto prej.
Iz leta 2020, ko je bilo skupno obravnavanih 8 primerov, ni bilo v letu 2021 prenesenega nobenega
aktivnega primera varovanja ogroženih policistov. V letu 2021 je delovna skupina pristojna za
spremljanje stanja, koordinacijo ukrepov varovanja in druge naloge povezane z varovanjem ogroženih
uslužbencev policije na PU M. Sobota obravnavala skupno 6 primerov, 4 z nizko stopnjo ogroženosti in
2 s srednjo stopnjo ogroženosti.
3.7

Reševanje pritožb

Število pritožb na postopke policistov na območju PU M. Sobota se je v letu 2021 v primerjavi s preteklim
letom povečalo z 29 na 30. V omenjenem letu je bilo rešenih 26 pritožb. 16 pritožb je bilo zaključenih
brez obravnave, 7 pritožb je bilo v reševanju v pomiritvenem postopku, 3 pritožbe pa so se reševale na
senatih. V 5 primerih se pritožbe v pomiritvenih postopkih niso zaključile uspešno, 2 primera pa sta bila
uspešno zaključena. V preteklem letu so bila vsa ravnanja policistov skladna s predpisi. Pritožbe, ki so
se reševale na senatih so bile vse neutemeljene. Glede na področje dela je bilo največ pritožb podanih
na področju cestnega prometa, sledi področje kriminalitete, nato pa področje javnega reda in miru,
katerih jih je bilo v letu 2020 največ. Največ pritožbenih razlogov je bilo zaradi komunikacije in uporabe
pooblastil.
3.8

Notranje preiskave

V letu 2021 je PU M. Sobota obravnavala 10 (22) kaznivih dejanj, ki jih je bilo osumljenih 7 policistov
(uradnih oseb). V večini 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
zaključene. V letu 2021 sta bila podana 2 predloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (zadeva
COVID-19 potrdila), ki pa še nista dokončni, saj je postopek še v teku. Dvema uslužbencem je bilo
zaradi kršitev izdano pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.
3.9

Informacijska in telekomunikacijska dejavnost

Na PMP Petišovci je bila v celoti zamenjana informacijska oprema. Razdeljeni so bili službeni mobilni
telefoni za preverjanje COVID potrdil. V mesecu decembru s bile zamenjane multifunkcijske naprave.
V mesecih junij in julij je bila izvedena selitev Oddelka za informatiko in telekomunikacije v druge
prostore, pri tem so se izvajala tudi določena gradbena dela.
Na objektih se je nadaljevalo z zamenjavami in posodobitvami protivlomnih in video nadzornih sistemov.
3.10 Kadrovske in organizacijske zadeve
Na dan 31. 12. 2021 je bilo sistemiziranih 653 (641) delovnih mest, od tega je bilo zasedenih 511 (517)
vseh delovnih mest ali 78 % (81 %). Vseh sistemiziranih uradniških delovnih mest je bilo 550 (539) in
103 (102) sistemiziranih strokovno tehničnih delovnih mest.
Delovno razmerje je prenehalo 11 (7) javnim uslužbencem. Od tega je bilo 6 upokojitev, 0 (1)
sporazumna prekinitev delovnega razmerja, 0 (1) iztek pogodbe o zaposlitvi za določen čas, 0 (0)
prenehanje delovnega razmerja zaradi izredne odpovedi, 1 (1) smrt, 4 (3) javni uslužbenci pa so bili
premeščeni na druge PU in NOE GPU. Novih zaposlitev je bilo 5 (7) in sicer 3 javni uslužbenci so bili
premeščeni iz drugih PU in NOE GPU, 2 javni uslužbenki pa sta bili zaposleni na novo.
3.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
V letu 2021 smo na različne oblike usposabljanj napotili 1.202 (616) javnih uslužbencev [v nadaljevanju
JU]. Na skupne oblike usposabljanj smo napotili 653 (155), na lastne oblike 625 (428), na individualne
oblike 8 (0), na druga usposabljanja pa 15 (33) JU.
Šolanje na Višji policijski šoli je od leta 2013 do konca leta 2021 zaključilo 41 policistov, 15 pa jih je še
na šolanju.
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Vadba praktičnega postopka in samoobrambe [v nadaljevanju PPSA] je potekala v skladu z izvedbenim
načrtom GPU. Kot vsako leto, smo tudi lansko leto poleg vsebin, ki so bile določene v izvedbenem
načrtu, dodajali lastne vsebine, ki smo jih izbirali glede na potrebe in varnostne razmere. Vsi policisti, ki
so se udeleževali vadbe v letu 2021 so bili uspešni. Odsotnost je bila v večini primerov zaradi
epidemioloških ukrepov in bolniškega staleža, letnih dopustov ter raznovrstnih kadrovskih potreb zaradi
predsedovanja Republike Slovenije EU.
3.12 Finančno-materialne zadeve
Z internim finančnim načrtom za leto 2021 je bilo na PU M. Sobota za kritje materialnih stroškov
odobreno 738.000,00 evrov (817.000,00).
Dejanska poraba na tej postavki je bila 754.842,97 evrov (810.108,09). Za kritje materialnih stroškov za
mejne prehode na zunanji meji je bilo odobrenih 57.400,00 evrov (53.000,00), dejanska poraba pa je
bila 57.525,70 evrov (53.601,61).
Za izvajanje temeljne policijske dejavnosti je PU M. Sobota bilo odobrenih 38.700,00 evrov (40,700,00),
kjer smo porabili 43.815,56 evrov (45.395,20). Posebna sredstva za izvajanje kriminalistične dejavnosti
so nam bila odobrena v višini 7.600,00 (7.600,00), kjer pa je poraba znašala 6.920,80 evrov (6.188,55).
V letu 2021 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 vseh PE smo zagotovili koše za ločeno zbiranje odpadkov, namestili
proti zdrsne trakove na stopnice. S pomočjo strokovnih služb MNZ DLN je bil zamenjan dotrajani
zamrzovalnik v kuhinji PU M. Sobota ter plinski štedilnik.
Na področju vzdrževanja vozil smo skozi leto 2021 skrbeli za tehnično brezhibnost vozil in varno
delovanje vozil na način, da so se napake, katere so se pojavile sprotno in kvalitetno odpravljale. PU M.
Sobota je konec leta 2021 imela v uporabi 164 (161) službenih vozil, katerih povprečna starost je 5,9 let
(6,1).
3.13 Mednarodno sodelovanje
PU M. Sobota je uspešno in učinkovito sodelovala s tujimi varnostnim o organi. V zvezi operativne
problematike je bilo v letu 2021 skupno opravljenih deset operativnih sestankov s tujimi varnostnimi
organi (štirje z avstrijskimi trije z hrvaškimi, dva z madžarskimi in en sestanek z belgijskimi varnostnimi
organi). Zaradi omejitev ukrepov za preprečevanje bolezni Covid-19 je prav tako sodelovanje potekalo
v večji meri preko telefonske in elektronske komunikacije. Sodelovanje s tujimi varnostnimi organi že
več let poteka zelo dobro in korektno, komunikacija pa je potekala hitro in učinkovito.
3.14 Odnosi z javnostmi
PU M. Sobota je zagotavljala sprotno in objektivno obveščanje notranje in zunanje javnosti z varnostnimi
razmerami in delom policistov po vseh razpoložljivih komunikacijskih kanalih. Glede na epidemijo Covid
-19 so vse aktivnosti s področja odnosov z javnostmi v letu 2021 ostale na primerljivi ravni glede na leto
prej.
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. V obvestilih smo se odzivali na
aktualne varnostne razmere in jih v primeru poslabšanja razmer dopolnili z preventivnimi nasveti,
opozorili, statističnimi podatki in izjavami. Vse izvedene preventivne in promocijske aktivnosti ter druge
dogodke, ki so povezani s policijskim delom smo medijsko podprli. Novinarske konference in izjave za
javnost so bile pripravljene v primeru odmevnejših dogodkov, ob upoštevanju samozaščitnih ukrepov.
Večina krajših izjav za medijske hiše je bila opravljena po telefonu.
Na intranetni strani PU M. Sobota smo objavili prispevke o delu policistov in dogodkih na PU, promociji
zdravja, kadrovskih zadevah in zahvale. Nadaljevali smo z aktivnim komuniciranjem na Facebook profilu
PU M. Sobota, kjer smo objavljali obvestila s preventivnimi in operativnimi vsebinami.
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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. Predstavnica za odnose z javnostmi je skupaj s študentko
Višje policijske šole organizirala 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 22 zahval policistom, poslanih s strani občanov, zunanjih institucij in različnih
organizacij za dobro opravljeno delo. Direktor PU M. Sobota pa je sodelavce ustno ali pisno javno
pohvalil za dobro opravljeno delo.
PU M. Sobota je sodelovala tudi v različnih humanitarnih akcijah, v katere je bila vključena policija in s
tem pomagala zaposlenim in njihovim družinam.
3.15 Dejavnost specializiranih policijskih enot
Aktivnosti PPE PU M. Sobota so se v preteklem povečale, predvsem zaradi varovanja protestnih
shodov, ki so se organizirali na območju celotne Slovenije. Enota je bila največkrat za izvajanje nalog
na športnih prireditvah ter za varovanje protestnih shodov, najpogosteje v Ljubljani. Večji del načrtovanih
usposabljanj na policijski upravi, je enota kljub oteženim razmeram izvedla.
Enota vodnikov službenih psov PU M. Sobota ima policiste vodnike službenih psov z službenimi psi za
splošno in specialistično uporabo. Za specialistično uporabo so usposobljeni trije službeni psi, ki so
usposobljeni za odkrivanje prepovedanih drog, orožja, tulcev in eksploziva. 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 uprave
višji policijski svetnik
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