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1. Metodološka pojasnila 

V letnem poročilu o delu policije za 2016 so statistični podatki, večinoma pridobljeni iz aplikacije Statistika – 

Letna poročila. Podatki so bili zamrznjeni in policijskim enotam dostopni na intranetu 23. 2. 2017, zato ne 

vključujejo podatkov, ki so bili vneseni v računalniški sistem pozneje. Napake v podatkih so se lahko odpravljale 

do 10. 2. 2017. Pri statističnih podatkih, ki niso bili pridobljeni iz aplikacije, so navedeni viri in datumi njihove 

pridobitve. 

Nekateri primerjalni statistični podatki iz preteklih let se zaradi spremenjene metodologije zajemanja in 

prikazovanja ter odpravljenih napak nekoliko razlikujejo od podatkov v prejšnjih letnih poročilih. Nekateri podatki 

niso neposredno primerljivi zaradi sprememb zakonodaje, pri nekaterih kategorijah pa so podatki navedeni samo 

za 2015, ker se pred tem niso zbirali. 

Posamezne kategorije, preglednice in grafi, za katere so potrebna posebna metodološka pojasnila, so označeni 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 2015, v oglatih oklepajih pa so druga pojasnila, viri in 

podobno; 

 oznaka » 0 « pomeni, da pojava ni bilo [pojav ima vrednost 0],   

 oznaka » – « pomeni, da pojava ni mogoče več beležiti ali se ni beležil [zakonske spremembe, sprememba 

metodologije evidentiranja],  

 oznaka » … « pomeni, da izračun ni smiseln, pri čemer se upoštevajo: 

o načelo kumulative [seštevek številčnih podatkov določenega pojava v obravnavanem in 

primerjalnem obdobju mora biti enak ali večji kot 50], 

o prevelik porast: enak ali več kot 150,0 %, 

o prevelik padec: enak ali več kot 80,0 %. 
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2. Značilnosti dela Policijske uprave Murska Sobota v letu 2016 

Policijska uprava Murska Sobota [v nadaljevanju PU MS] ocenjuje opravljeno delo v letu 2016 kot obsežno in 

zahtevno, a uspešno in učinkovito. Samo z represivnimi metodami dela ni mogoče uspešno obvladovati in reševati 

varnostnih problemov, zato se je namenjalo veliko pozornosti delu z ljudmi, torej sodelovanju z državljani. 

Osnovni cilj je bil prebivalcem zagotoviti visoko stopnjo varnosti in krepiti njihovo zaupanje v policijo. Ponovna 

raziskava o ocenah in stališčih prebivalcev Pomurja o delu policije ugotavlja, da je javno mnenje o delu pomurske 

policije pozitivno. 

Delo policije, tako tudi PU MS, so zaznamovale aktivnosti, povezane z migracijami. Velja poudariti, da so se 

razmere v letu 2016 v zvezi s tem umirile. Za zunanjo schengensko mejo še vedno velja, da opravljamo skupne 

mejne patrulje s slovensko vojsko in da imamo v dolžini več kot 1.000 m postavljeno tehnično oviro – panelno 

ograjo.  

Po vsebinskih sklopih operativne problematike in dela je bilo glede na petletno povprečje obravnavanih najmanj 

kaznivih dejanj. Pohvalimo se lahko, da imamo najvišji odstotek preiskanosti med vsemi policijskimi upravami, 

kakor tudi, da imamo visok odstotek pri skupnem deležu kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija. Po vsebini je še 

vedno izstopajoča premoženjska kriminaliteta, glede na povprečje v slovenskem merilu (100.000 prebivalcev) pa 

v negativnem izstopamo pri kaznivih dejanjih in prekrških z elementi nasilja. Več je obravnavnih kaznivih dejanj, 

povezanih s prepovedano drogo. Ne glede na dejstvo, da je bilo manj obravnavanih primerov gospodarske 

kriminalitete, smo glede na slovensko povprečje (1.000 poslovnih subjektov) v slovenskem vrhu glede obravnave 

teh kaznivih dejanj.     

Kršitve predpisov o javnem redu so v primerjavi z lanskim letom v porastu. Glede na slovensko povprečje (100.000 

prebivalcev) smo v zgornji polovici števila intervencij. Pohvalimo se lahko z zelo dobrim odzivnim - reakcijskim 

časom prihoda patrulje na kraj dogodka. 

Prometno varnost je potrebno ocenjevati skozi daljše časovno obdobje. Ne glede na dejstvo, da je bilo v 

ocenjevalnem letu obravnavnih več prometnih nesreč in več prometnih nesreč s smrtnim izidom kot v letu poprej, 

kar je še vedno v okviru petletnega obdobja, smo mnenja, da stanje prometne varnosti trenutno ni zaskrbljujoče. 

Promet potnikov in vozil čez mejo se iz leta v leto povečuje, kar za nas predstavlja veliko odgovornost, hkrati pa 

tudi izziv za učinkovitejše izvajanje nalog ter aktivno sodelovanje z zunanjimi institucijami.  

V zvezi z izvedenimi policijskimi pooblastili naj omenimo manj pridržanih oseb in uporabo več prisilnih sredstev. 

Naše strokovno in zakonito delo potrjuje tudi dejstvo, da je pritožb zoper delo policistov iz leta v leto manj (ena 

pritožba je bila utemeljena zaradi sistemske napake). Več je primerov ogrožanj policistov in napadov na policiste.  

Da je bilo delo policije v letu 2016 še posebej zahtevno, je vsekakor prispevala tudi stavka v policiji, ki je trajala 

od sredine novembra 2015 do junija 2016 in je v posameznih segmentih dela "hromila" naš prispevek k izvajanju 

policijskega poslanstva.  

Podoba policije v materialno – tehničnem pogledu se je spremenila bistveno na bolje v primerjavi s prejšnjimi leti. 

Vlaganja v razvoj ter posodobitev "opreme" in "objektov" za delo so pripeljala do takšne stopnje, ko lahko povemo, 

da je policija v boljši kondiciji kot v preteklosti. Seveda moramo poudariti, da se vsega, kar je bilo zamujeno v 

preteklosti, ne more nadoknaditi čez noč.  

V zaključku gre omeniti, da smo veliko dela opravili za dosego cilja pozitivne prepoznavnosti, kakor tudi na za 

vzpodbujanje zaposlenih k inovativnosti in s tem k pridobivanju dobrih praks.  

Uspešno smo opravili naloge organizacije proslave za Dan policije, mednarodno srečanje štirih policijskih uprav 

in sedaj že tradicionalno športno srečanje v Odrancih. V letu  2016 smo med vrsto priznanj in nagrad prejeli tudi 

nagrado za izdelan postopkovnik, ki olajšuje delo policistom za postopke s tujci. Prav tako se je začelo z izvajanjem 

projekta "Avtomatizirano zadolževanje in razdolževanje opreme", katerega pozitivne rezultate je pričakovati v letu 

2017. Pozitivni premiki so tudi pri izvajanju projekta "Promocije zdravja na delovnem mestu", katerega aktivnosti 

so nas popeljale med evropske projekte.  

Ob vsem tem se zavedamo, da le zadovoljni zaposleni ustvarjajo dobre rezultate. 
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2.1 Temeljne dejavnosti 

2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 

V letu 2016 je policijska uprava obravnavala 2.442 (2.973) kaznivih dejanj za katere je na tožilstvo podala  

kazenske ovadbe ali poročila v dopolnitev kazenskih ovadb, od tega jih je bilo preiskanih 67,9 % (72,1 %). Največ 

obravnavanih kaznivih dejanj je bilo s področja splošne kriminalitete in sicer 1.857 (2.310), kar predstavlja 76,0 

% (77,7 %) delež vseh kaznivih dejanj. 

Na področju premoženjske kriminalitete je bilo evidentiranih 1.120 (1.268) kaznivih dejanj, kar s primerjalnim 

letom 2015 pomeni 11,7 % manj. Preiskanost le teh kaznivih dejanj je bila 39,9 % (41,9 %). Vseh tatvin je za 13,4 

% manj kot leto poprej, prav tako je bilo manj evidentiranih vlomov 186 (227), kar pomeni upad za 18,1 % (v letu 

2014 smo imeli 285 vlomov). Preiskanost vlomov v letu 2016 je 18,3% (21,6 %).  

Zelo dobra je preiskanost ropov, saj so bili 3 od 4 uspešno preiskani. Na področju kaznivih dejanj povezanih z 

motornimi vozili beležimo minimalno povečanje 11 (10), preiskanost pa je 54,5 %.  

KD zoper življenje in telo je bilo obravnavanih 115 (109), kar kaže, da ni bistvenega odstopanja glede na preteklo 

leto. Umorov ali ubojev v letu 2016 nismo obravnavali, je pa porast števila primerov lahkih telesnih poškodb, 102 

(95) in hudih telesnih poškodb, 10 (6). Pri lahkih telesnih poškodbah je preiskanost 95,1 % in pri hudih telesnih 

poškodbah 80,0 %.  

S poglavja zoper spolno nedotakljivost je bilo obravnavanih 19 (15)  kaznivih dejanj. Največji porast je beležiti 

pri  kaznivih dejanjih spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let 9 (4) in pri kaznivih dejanjih prikazovanja, 

izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, 4 (1). Slednje je rezultat dela  v okviru mednarodnih 

operacij.   

Pri kaznivih dejanjih zoper zakonsko zvezo, družino in otroke beležimo velik upad kaznivih dejanj in sicer 175 

(569). Rezultat slednjega je v "drugačnem" evidentiranja kaznivih dejanj neplačevanja preživnine, kjer je 

evidentiran največji upad in sicer smo v letu 2016 evidentirali 43 (449) primerov. Smo pa evidentirali več kaznivih 

dejanj nasilja v družini  88 (66). Mnenja smo, da je slednje rezultat  ničelne tolerance pri obravnavi tovrstnih 

primerov in osveščanja javnosti.  

Delež obravnavane gospodarske kriminalitete v celotnem obsegu se je zmanjšal za 11,8 % glede na preteklo leto 

585 (663). Vzporedno je zaznan tudi upad premoženjske škode povzročene s KD.  

V strukturi obravnavanih kaznivih dejanj je bilo tudi v tem obdobju obravnavanih največ kaznivih dejanj kršitev 

temeljnih pravic delavcev 331 (402), kar je za 17,7 % manj kot v preteklem obdobju. V strukturi obravnavanih 

kaznivih dejanj so se najbolj izrazito zmanjšala še kazniva dejanja ponarejanje denarja za 22 % in kazniva dejanja 

poslovne goljufije za 13,8 %. En od razlogov, da so kazniva dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev še vedno 

najpogosteje obravnavana je  trenutna družbena ekonomska situacija, dočim pa je upad števila teh kaznivih dejanj 

povezan s spremembo evidentiranja kaznivih dejanj. Klasična gospodarska kazniva dejanja ostajajo na nivoju 

prejšnjih let.  

S slednjega področja dela je potrebno še posebej poudariti, da je obravnavanih vse več hujših in kompleksnih 

kaznivih dejanj, katera narekujejo dolgotrajno in timsko delo. Prav tako pa je zaznati še vedno veliko težav pri 

tehnični podpori za hitrejše in učinkovitejše reševanje slednjih primerov kaznivih dejanj.  

V letu 2016 smo na področju korupcijskih kaznivih dejanj obravnavali 4 (0) primere klasičnih korupcijskih 

kaznivih dejanj..   

Prav tako je zaznati porast finančnih preiskav 31 (21), pri čemer je bilo na okrožno državno tožilstvo podanih 6 

(7) pobud za zavarovanje premoženja, ki izvira iz kaznivih dejanj.  

Na področju organizirane kriminalitete je bilo zaznati porast kaznivih dejanj pri katerih so bili izpolnjeni kriteriji 

organizirane kriminalitete 66 (6). Eden od vzrokov za enormen porast omenjenih KD je predvsem v realizaciji 

dveh organiziranih kriminalnih združb, ki so na območju PU v letu 2016 izvrševali kazniva dejanja s področja 

zlorabe prepovedanih drog.  

Število kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami je bilo glede na leto 2015 več za 20,2 %. Skupaj je bilo 

obravnavanih 155 (129) kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami po 186. in 187. členu KZ-1. Prav tako 

se je temu primerno povečala količina zasežene prepovedane droge. Med zaseženimi količinami droge še vedno 

izstopa konoplja, povečala pa se je količina zasežene droge kokain in heroin. V letu 2016 ni bilo nobenega primera 

smrti zaradi predoziranja s prepovedano drogo. 

Zaznanih je bilo 25 nasadov konoplje in identificiranih 12 lastnikov nasadov. V tej zvezi je bilo podanih 12 

kazenskih ovadb in 13 poročil na Okrožno državno tožilstvo. Prav tako so bil zaznani in identificirani 3 (3) lastniki 
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prirejenih prostorov za hidroponično pridelavo prepovedane droge konoplje, zoper katere so policisti podali 

kazensko ovadbo.  

V letu 2016 je bilo evidentiranih 11 (20) kaznivih dejanj izsiljevanja. V večini primerov gre za storilce 

posameznike. Upad omenjenih kaznivih dejanj je posledica upada izsiljevanj preko interneta ali pametnih 

telefonov.   

Na področju mejne problematike in s tem vzporedno ilegalnih migracij smo v letu 2016 obravnavali 3 (4) primere 

kaznivih dejanj prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1. V nobenem od teh primerov 

niso bili izpolnjeni kriteriji organizirane kriminalitete (1). Manj slednjih  kaznivih dejanj je mogoče utemeljevati 

predvsem na dejstvu, da so storilci tovrstnih kaznivih dejanj spremenili smer tihotapljenja tujcev iz Madžarske 

direktno v Avstrijo. 

Obravnavano je bilo 1 (0) kaznivo dejanje trgovine z ljudmi, medtem ko kaznivega dejanja zlorabe prostitucije v 

letu 2016 nismo obravnavali (1). 

Število obravnavanih kaznivih dejanj ponarejanja denarja je bilo manj in sicer je bilo evidentiranih 46 (59) 

kaznivih dejanj. Mnenja smo, da je k temu tudi prispevala proaktivnost našega dela in več preventivnega 

izobraževanje uslužbencev finančnih institucij in zaposlenih na bencinskih servisih na avtocesti, kjer beležimo 

največ unovčitev ponarejenih bankovcev. 

V 8 (2) primerih je bilo evidentirano kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. 

Posledica porasta tovrstnih kaznivih dejanj je predvsem v spremembi metodike preiskovanja in pridobivanju 

odredb za hišne preiskave.   

 

2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 

PU je obravnavala 2.569 (2.463) kršitev predpisov o javnem redu [v nadaljevanju JR] ali za 4,3 % več kot leto 

prej. Za navedene kršitve je bilo podanih 115 (102) obdolžilnih predlogov, izdanih 210 (232) odločb v hitrem 

postopku, 1.601 (1.578) plačilnih nalogov in izrečenih 643 (551) opozoril.  

Na področju Zakona o varstvu javnega reda in miru [v nadaljevanju ZJRM] je bilo obravnavanih 1.194 (1.152) 

kršiteljev, ki so storili 1.467 (1.341) kršitev ali za 9,4 % več. Največ kršitev 462 (492) je bilo obravnavanih po 

členu 6/1 ZJRM, izzivanje ali spodbujanje k pretepu. Ob storitvi prekrška je bilo 528 (363) oseb pod vplivom 

alkohola ali za 45,4 % več kot leto prej. Prav tako so policisti obravnavali 1.102 (1.122) kršitev drugih predpisov 

o javnem redu. Več kršitev je bilo ugotovljenih glede Zakona o zaščiti živali 107 (73), Zakona o zasebnem 

varovanju 32 (26), Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 117 (112), Zakona o javnih zbiranjih 

100 (93), Zakona o ohranjanju narave 30 (9) in Zakona o omejevanju porabe alkohola 16 (8). Padec kršitev 

beležimo glede Zakona o orožju in Zakona o osebnem imenu. 

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 porastu, 

kjer je bilo obravnavanih skupaj 320 (287) kršitev ali za 11,5 % več kot leto prej. Največ kršitev ZJRM-1 je bilo 

storjenih in obravnavanih v stanovanjih 610 (479). Policisti so izrekli 46 (36) ukrepov prepovedi približevanja 

določeni osebi, kraju ali območju. Tako se je število izrečenih ukrepov prepovedi približevanja povečalo za 27,7 

%. Razlog za povečanje je tudi, ker se je povečal delež  povratnikov, kateri znaša 30,3 % (27,7 %).  

Mnenja smo, da je med drugim na kvalitetno obravnavo in strokovnost dela vplivala usposobljenost policistov in 

kriminalistov ter neposredno vključevanje policijskih starešin v obravnave dogodke. Na podlagi ugotovitev v 

obravnavanih dogodkih Nasilja v družini, ugotavljamo, da so najpogostejši vzroki nasilja v družini  

alkoholiziranost, ljubosumje, brezposelnost, izsiljevanje za denar in psihične motnje.  

V gostinskih lokalih je bilo obravnavanih 207 (160) kršitev, na cesti oziroma trgu 278 (349) kršitev in na javnih 

shodih in prireditvah 43 (21) kršitev.  

Policisti so sodelovali pri varovanju 305 (257) javnih prireditev in 1 (5) shodu. Eden od razlogov, da smo varovali 

večje število javnih prireditev je zaradi varovanj nogometnih tekem v 3. slovenski nogometni ligi-vzhod, kjer smo 

nadzirali izrečene ukrepe prepovedi udeležbe na športnih prireditvah. Varovali smo tudi pripravljalne nogometne 

tekme domačih in tujih klubov ter nogometne tekme v medobčinskih ligah. Obravnavanih je bilo 100 (93) kršitev 

določb Zakona o javnih zbiranjih. Zaradi hujše kršitve smo 3 (0) navijačem NK Nafta 1903 izrekli ukrep prepovedi 

udeležbe na športnih prireditvah za čas 1 leta in podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče po 301. členu KZ 

Sodelovanje v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje. Za učinkovitejše ukrepanje na športnih prireditvah, 

predvsem tistih, na katerih so sodelovali tuji nogometni klubi, je pri varovanju in spremljanju navijačev sodelovala 

tudi Posebna policijska enota [v nadaljevanju PPE] PU.  
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Policisti so izvedli 1.783 (1.633) intervencij oziroma za 9,1 % 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 92 (89) predlogov drugemu 

prekrškovnemu organu. 

V skladu s predpisi je bilo v 36 (31) 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 73 (70) požarov, 21 (43) delovnih nesreč 35 (21) 

poskusov samomorov in 19 (19) samomorov. Organiziranih in izvedenih je bilo 9 (17) iskalnih akcij. V iskalnih 

akcijah so bile vse osebe najdene. 

 

2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa  

Stanje prometne varnosti je potrebno ocenjevati skozi daljše časovno obdobje in če ga ocenjujemo skozi obdobje 

zadnjih 5 let stanje ni zaskrbljujoče. Da je temu tako kažejo statistični parametri, kljub temu, da se je v letu 2016 

povečalo število mrtvih udeležencev v prometnih nesrečah, se je pa zmanjšalo število hudo telesno poškodovanih. 

Pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom "izstopajo" vozniki motornih koles (2), in potniki v vozilih (2). V 

prometnih nesrečah izstopa delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, saj le ta znaša skoraj 18 %, kar 

pomeni, da je v vsaki 5 prometni nesreči bil prisoten alkohol. Sedemletno povprečje umrlih na pomurskih cestah 

pa je 6,6 na leto.  

V  letu 2016 je bilo na območju PU obravnavanih 848 (818) prometnih nesreč ali 3,7 % več kot leto prej. V 

prometnih nesrečah je bilo udeleženih 1.393 (1.398) 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 2016 se je povečalo število prometnih nesreč s smrtnim izidom iz 3 na 7, število nesreč 

s telesnimi poškodbami se je povečalo iz 316 na 340, število nesreč z materialno škodo pa na enaki ravni kot leta 

2015 501 (499). V 7 (3) prometnih nesrečah je umrlo 7 (3) oseb, 48 (62) jih je bilo hudo in 379 (368) lahko telesno 

poškodovanih. Na območju PU smo obravnavali 153 (131) prometnih nesreč s pobegom, od katerih jih je bilo 92 

(77) preiskanih.  

Na območjih policijske postaje PP Gornja Radgona in PP Ljutomer ni bila obravnavana nobena prometna nesreča 

s smrtnim izidom, 1 nesreča s smrtnim izidom pa se je zgodila na območju PP Lendava, 2 na območju PP Gornji 

Petrovci in 4 na območju PP Murska Sobota. 

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 180 (170)  prometnih nesreč v katerih je umrla 1 (2) 

oseba. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja je bilo zaseženih 157 (156) motornih vozil in zaradi 

vožnje pod vplivom alkohola nad določeno stopnjo pridržanih 20 (15) udeležencev v cestnem prometu. V 520 

(465) primerih so policisti odstopili od pridržanja v skladu s pogoji iz 2. odstavka 24. člena Zakona o pravilih 

cestnega prometa.  

Ugotovljenih je bilo 22.675 (24.869) kršitev prometne zakonodaje. Najpogosteje ugotovljene kršitve so bile 

prekoračitve hitrosti, vožnja pod vplivom alkohola, neuporaba varnostnega pasu in nepravilnosti pri vožnji 

tovornih vozil. Te kršitve so predstavljale 61,6 % (59,8 %) vseh ugotovljenih kršitev. S področju hitrosti je bilo 

ugotovljenih 8.759 (8.884) kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa. 

V spletni aplikaciji "Predlagaj prometno kontrolo" je bilo podanih 15 (15) pobud, od tega ni bila nobena pobuda 

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). PU je 

izvajala številne, medijsko podprte poostrene nadzore prometa, s področja omejitev hitrosti, psihofizičnega stanja 

udeležencev v cestnem prometu, uporabe varnostnih pasov in zaščitne čelade. 
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2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih  

Zunanjo mejo je na območju PU  prestopilo 3.128.247 (2.889.527)  potnikov ali za 10,8 % več, ki so za prestop 

uporabili 1.547.528 (1.437.622) vozil ali za 8,0 % več. Prestopilo je 1.371.986 (1.264.774) osebnih vozil ali za 8,0 

% več, 170.121 (168.006) tovornih vozil ali za 1,0 % več in 4.805 (4.280) avtobusov oziroma 12,0 % več. Tovorni 

promet se je sicer minimalno povečal, kar je trend vse od vstopa RH v EU. Zelo se je povečalo tudi število prihodov 

vlakov in sicer 1.216 (250), zaradi spremenjenega voznega reda, vendar je na vlakih zelo malo potnikov. 

Državljani RS predstavljajo 31.8 % (31,5 %) števila vseh potnikov, državljani drugih držav EU  64,0 %  (63,8 %), 

državljani tretjih držav pa le  4.2 % (4,7 %).  

Policisti so na mejnih prehodih, ki jih pokriva Postaja mejne policije Petišovci obravnavali 14 (13) primerov zlorab 

dokumentov. Zaradi zlorabe dokumentov je bilo obravnavanih 6 (8) državljanov BiH, 6 (3) državljani Srbije, 1 

državljan Madžarske in 1 državljan Poljske. Prav tako so policisti na mejnih prehodih odkrili in zasegli 6 (16) 

kosov različnega orožja in sicer 6 (14) kosov hladnega  orožja in 201 (6) kos streliva, niso pa obravnavali nobenega 

primera poskusa prenosa prepovedanih drog čez državno mejo (4). Pri izvajanju mejne kontrole niso odkrili 

nobenega ukradenega vozila (1). Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 34 (35) tujcev, ki niso izpolnjevali 

zakonskih pogojev za vstop v državo.  

Policijske enote so obravnavale  365 (493)  kršitev Zakona o tujcih, kar je za 26,0 % manj in 161 (126) kršitev 

Zakona o nadzoru državne meje, kar pomeni porast za 27,8 %. Vzrok za upad ugotovljenih kršitev po Zakonu o 

tujcih je posledica povečanih migracijskih tokov v letu 2015, ki so se nato v letu 2016 umirili, s postopnim 

zapiranjem balkanske migracijske poti. Povečanje ukrepov po Zakonu o nadzoru državne meje pa je posledica 

doslednejšega nadzora zunanje meje z R Hrvaško ter potnikov na vstopu v R Slovenijo, vendar pa gre v večini 

primerov za opozorila (155 opozoril ).  

Policisti PP Lendava in PP Ljutomer so z različnimi oblikami dela in razpoložljivo tehnično opremo zagotavljali 

varovanje zunanje schengenske meje z RH. 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 15 tujcev (lani 6 in še dodatnih 34.635 v okviru 

kontroliranega migrantskega vala). Če odmislimo te tujce, se je problematika nedovoljenega prehajanja zunanje 

meje povečala za 150,0 % vendar so absolutne številke še vedno zelo nizke in obvladljive, šlo pa je večinoma za 

tujce, ki so nastanjeni v azilnih domovih v R Hrvaški in smo jih tudi uspešno vračali, razen ko so zaprošali za 

mednarodno zaščito.  

Na območju PP Lendava in PP Gornji Petrovci se je izvajalo varovanje slovensko-madžarske meje tudi z skupnimi 

obmejnimi patruljami s pristojnimi madžarskimi varnostnimi organi, izmenično na ozemlju obeh držav.  

Na področju nadzora nedovoljenih vstopov na t. i. notranjih mejah so policisti intenzivno izvajali naloge 

izravnalnih ukrepov, predvsem na pomurski avtocesti in na ostalih območjih ob notranji slovensko-madžarsko-

avstrijski meji. Obravnavanih je bilo 81 (72) nedovoljenih vstopov tujcev ali za 12,5 % več. Največ je bilo 

obravnavanih državljanov Afganistana, Moldavije, Albanije in Pakistana ter Kitajske. Zaradi nedovoljenega 

prebivanja je bilo obravnavanih 13 (1) tujcev, vendar državljani nobene države niso posebej izstopali. Policisti 

PPIU so pri delu odkrili tudi eno ukradeno vozilo. 

Tuji varnostni organi so na podlagi bilateralnih sporazumov o vračanju oseb vrnili 41 (20) oseb, tujim varnostnim 

organom pa je bilo predanih 28 (36) tujcev.  

PU v letu 2016 ni obravnavala mejnih incidentov.  



 

8 

 

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 v letu 2016 izvajali vrsto 

projektov in aktivnosti, katerih  glavni namen  je 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 2016 v primerjavi z letom prej  povečalo za 4,6 % in sicer jih je bilo 

izvedenih 542 (518). Opravljenih je bilo 1.449 ur, aktivnosti pa so bile predstavljene 26.490 udeležencem. 

Na srednjih šolah smo nadaljevali z izvajanjem državnega projekta "Predstavitev nujnih ukrepov ob AMOK1 

dogodkih", ki se je pričel izvajati v letu 2015, ter ga v marcu tudi zaključili. Projekt je bil izveden na šestih srednjih 

šolah (od osmih).  

Od večjih preventivnih projektov velja omeniti projekt "Policist Leon svetuje" na osnovnih šolah in šolah s 

prilagojenim programom, "Akademija detektiva Frančeka" v Termah Banovci, preventivne aktivnosti za motoriste 

pred pričetkom sezone in med njo. Izvedena je bila predstavitev opreme in dejavnosti PU na sejmu AGRA v Gornji 

Radgoni. Nadaljevali smo z izvajanjem naših lastnih projektov iz leta 2015, "Varni na kolesu" in "Ravnanje z 

živalmi in odgovornost do njih". Projekt "Varni na kolesu" smo nadgradili z izdelavo magnetkov z motivom 

medvedka in izvedli kolesarske delavnice za prvošolčke na vseh OŠ v Murski Soboti.  Največji promocijsko 

preventivni dogodek pa je bil nedvomno Sejem obrambe in zaščite – SOBRA v Gornji Radgoni, na katerem so se 

v treh dneh predstavile policijske enote iz celotne države, levji delež priprav in izvedbe pa je odpadel prav na PU 

Murska Sobota.  

Dne 29.11.2016 smo v sodelovanju z FVV izvedli konferenco "Varnost v lokalnih skupnostih v Pomurju", ki so 

se je udeležili delavci Policije, predstavniki lokalnih skupnosti in državnih organov ter tudi gostje iz R Hrvaške in 

R Madžarske. Glavna tema konference pa je bilo ravno policijsko delo v skupnosti.  

 

Da na tem področju delamo dobro kažejo tudi podatki o pritožbah zoper delo policistov, ki jih je iz leta v leto 

manj. 2016 smo jih prejeli 17 (19). Tudi rezultati ankete "Ocene in stališča prebivalcev Slovenije o delu Policije 

2016" so vzpodbudni, ker nas Pomurci ocenjujejo pozitivno, pri večini rezultatov dosegamo slovensko povprečje 

ali pa smo tik pod njim, na vprašanje ali se državljani počutijo varne pa smo nad slovenskim povprečjem (3.98). 

Anketiranci so zelo dobro ocenili tudi naša prizadevanja za reševanje težav v lokalnem okolju in pripravljenost, 

da prisluhnemo predlogom in pobudam za izboljšanje varnosti v lokalnih okoljih. 

 

2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost 

Na interventno številko 113 je bilo na Operativno komunikacijskem centru [v nadaljevanju OKC] sprejetih  25.928 

(27.520) ali 5,8 % manj klicev državljanov. Med klici je bilo 11.115 (11.608) ali 4,2 % manj interventnih klicev, 

ki so zahtevali prihod policistov na kraj dogodka. Interventni klici zajemajo 42,9 % (42,2 %) delež vseh klicev na 

telefonsko številko 113. Pri primerjavi števila nujnih interventnih dogodkov z letom 2015 zasledimo povečanje 

števila teh dogodkov za 21,5 %.  

Po sprejetih interventnih klicih je bilo na kraj dogodka napotenih 13.057 (13.372) ali za 2,4 % manj policijskih 

patrulj. Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj (čas od klica na 113, do prihoda policistov na kraj dogodka) je 

bil za vse interventne dogodke krajši za 45 sekund in je znašal 20 minut in 2 sekundi (20 minut in 47 sekund). 

Reakcijski čas za nujne interventne dogodke pa je bil krajši za 1 minuto in 7 sekund in je znašal 9 minut in 26 

sekund (10 minut in 33 sekund). 

Obveščanje je potekalo v skladu s spravili o obveščanju in poročanju v policiji. OKC je v 400 (372) primerih 

obveščal predstojnike in v 6.045 (5.749) primerih, glede na vrsto dogodka, tudi druge organe in organizacije. 

 

                                                           

1 AMOK situacije predstavljajo najhujšo obliko neposrednega ogrožanja življenja in zdravja ljudi. Storilci pogosto brez znanega motiva z 

različnim orožjem ali orodjem (največkrat gre za strelno orožje) ravnajo ekstremno destruktivno do soljudi, ki so v nekem trenutku v šolah, 

trgovskih centrih, stanovanjskih naseljih in na drugih javnih krajih. Posledice takšnih dogodkov so lahko tragične. 
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2.2.3 Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost 

V letu 2016 je bil na PU Murska Sobota 4,3 % upad ogledne dejavnosti, in sicer 598 (625). Oddelek kriminalistične 

tehnike SKP PU Murska Sobota beleži 15,8 % upad ogledne dejavnosti 144 (171) ogledov. 

 

Ob pregledu statističnih podatkov kriminalitete za leto 2016 vidimo, da je zabeležen upad nekaterih kaznivih 

dejanj, kjer se ogledi praviloma opravijo: vlomi upad za 18,1 %, vsa premoženjska kazniva dejanja upad za 11,7 

%, hujša KD zoper življenje in telo (v letu 2016 nismo zabeležili uboja, poskusa uboja in posebno hude telesne 

poškodbe), hujša kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost pa so ostala na številu kot leto poprej (2 posilstvi, 3 

spolna nasilja). 

 

Ob pregledu obravnavanih zadev vidimo, da smo obravnavali za 42,1 % manj zadev, v katerih so bile obdelane in 

pregledane sledi obuval 22 (38). Ker je bil v lanskem letu dan poudarek na zavarovanje sledov papilarnih linij, se 

je tovrstno število zadev povečalo za 45,5 % - 48 (33). Število obravnavanih zadev s prepovedanimi drogami je 

ostalo približno na lanskoletni ravni 124 (128). Tudi število obravnavanih zadev z orožjem je upadlo za 6,3% ter 

obravnavanih DNK zadev, ki je upadlo za 6,0 %. 

 

Prav tako je bilo v letu 2016 identificiranih manj storilcev na podlagi sledov kot leto prej in sicer za 20,5% manj 

35 (44). Del identifikacij sledov bo za sledi, zavarovane v letu 2016, izveden še v naslednjih letih, ko bodo 

kriminalistično-tehnično obdelani storilci, katerih podatkov še nimamo v naših ali PRÜM-skih bazah. Zato bomo 

morali v prihodnjih letih dati poudarek predvsem kriminalistično tehnični obdelavi osumljenih. V letu 2016 sicer 

beležimo rahel dvig: fotografirani porast za 9,4 %, daktiloskopirani porast za 2,2 % in odvzetih brisov ustne 

sluznice za 27,5 %.  

 

2.2.4 Raziskovalna, analitska in kriminalistično obveščevalna dejavnost 

Na področju kriminalistično obveščevalne dejavnosti je bilo v letu 2016, na policijski upravi, napisanih skupaj 

1.205 (1.157) operativnih informacij, kar predstavlja povečanje števila le teh za 4,1 %. Največ informacij je 

pridobil Sektor kriminalistične policije in sicer 457, kar predstavlja 37,9 % vseh napisanih informacij. Največ 

informacij je bilo napisanih v zvezi s prepovedanimi drogami, in sicer 308. 

Ponovno opažamo, da se je poleg števila informacij povečala še kvaliteta napisanih operativnih informacij, kar 

lahko potrdimo s tem, da je bilo veliko število pridobljenih informacij nadgrajenih do te mere, da so si lahko 

policisti z ustreznimi dokumenti pridobili odredbe za opravljanje hišnih preiskav. Pridobljene so bile kvalitetne 

informacije v zvezi z izvrševanjem kaznivih dejanj povezanih s ponarejenim denarjem in umetniškimi slikami, te 

informacije pa so bile odstopljene avstrijskim, italijanskim in francoskim varnostnim organom.  

Na področju analitske dejavnosti v oddelku kriminalistično obveščevalne dejavnosti je bilo v letu 2016 opravljenih 

veliko različnih analiz s področja kriminalitete (vlomi na PU po posameznih PP, tatvine koles, tatvine goriv, velike 

tatvine), analize kriminalne aktivnosti, analize izpisov telefonskega prometa,  analiza preprodaje prepovedanih 

drog in analize transakcij na bančnih računih. 

Z namenom analitične podpore in analitičnega usmerjanja dela PE na območju PU so se izdelovale raznovrstne 

analize med drugim, trimesečna analiza tveganja s področja varovanje državne meje in nedovoljenih migracij, 

polletna in letna analiza prometno varnostnih razmer, pet in desetmesečna analiza dela na področju dela splošnih 

policijskih nalog, analiza odrejenih pridržanj ter analiza uporabljenih prisilnih sredstev in napadov na policiste. 

Prav tako so tudi ostale notranje organizacijske enote PU M. Sobota tekom leta izdelale več analiz po svojih 

področjih dela. Izdelano je bilo polletno poročilo ter trimesečne analize dela in trimesečni pregledi realizacije 

letnega delovnega načrta PU. 

 

2.2.5 Nadzorna dejavnost 

V skladu s Pravili za izvajanje nadzorov v policiji so za nadzor pooblaščeni delavci PU izvedli 2 (1) splošna 

nadzora in sicer na PP Gornji Petrovci in na PPP Murska Sobota. Ocena nadzora na obeh nadziranih enotah 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 sta enoti odpravili že ob izvajanju nadzora, za 

ostalo pa so izdelali načrt realizacije predlaganih ukrepov za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti ter tako 
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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 2016 so za nadzor pooblaščeni delavci opravili 32 (22) strokovnih nadzorov. Na podlagi odločbe direktorja 

PU je bil izveden tudi 1 (1) nadzor nad delom policistov v času poletne turistične sezone in sicer na 8 PE. 

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 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 278 (291) oseb, kar je za 4,5 % manj kot leto prej. Število pridržanih oseb se je 

zmanjšalo po vseh zakonskih določilih, razen pri ZP-1, kjer smo pridržali 91 oseb (59), kar predstavlja 54,2 % več 

kot lansko leto. Razlog povečanja je zaradi povečanega števila kršitev javnega reda in miru, kjer so bile osebe v 

vinjenem stanju. 

Policisti so ugotavljali identiteto 3.941 (3.853) osebam, kar predstavlja povečanje števila za 2,3 %. Povečanje 

ugotavljanja identitete lahko pripisujemo predvsem zaradi povečanja obravnavanih dogodkov. 

Na podlagi 157. člena ZKP je bilo pridržanih 120 (151) oseb oz. 20,5 % manj.  

Uporabljenih je bilo 384 (334) prisilnih sredstev ali za 14,9 % 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 183 (180) oseb v 162 

(119) 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 ter sredstva za vezanje in vklepanje. Uporaba vseh 

prisilnih sredstev je bila ocenjena kot strokovna in zakonita.  

Pri uporabi prisilnih sredstev sta bili lahko telesno poškodovani 2 (2) osebi in 6 (1) policistov. 

V letu 2016 je bilo obravnavanih skupaj 5 groženj policistom na PU Murska Sobota, od tega so bile obravnavane 

4 grožnje na PP Gornja Radgona in ena na PP Lendava. Ogroženi policisti so v dveh   primerih bili obravnavani s 

srednjo stopnjo ogroženosti in v treh z nizko stopnjo ogroženosti. V letu 2016 po vzpostavitvi varovanja 

ogroženega uslužbenca PU MS v nadaljevanju ni prišlo do ponovnega ogrožanja pri nobenem ogroženem policistu.   

 

2.2.7 Reševanje pritožb 

PU Murska Sobota je v letu 2016 prejela 17 (19) pritožb. Število pritožb, obravnavanih pri vodji organizacijske 

enote, se je povišalo na 9 (6), pri tem je bil v 6 (3) primerih postopek uspešno zaključen, v 1 (-) primeru pa 

neuspešno. Neposredno pred senatom je bil izveden postopek v 2 (4)  primerih. Število uspešno zaključenih 

postopkov pri vodji organizacijske enote se je v primerjavi z letom prej povišalo, kar je predvsem posledica večjega 

števila obravnavanih pritožb, obravnavanih v pomiritvenem postopku. Razloge je mogoče najti tudi v kvalitetnem 

vodenju teh postopkov s strani vodij enot. Najpogostejši pritožbeni razlogi so bili na postopke s področja cestnega 

prometa 14 (8)  zaradi uporabe pooblastil 12 (13) in komunikacije 8 (13). Utemeljena je bila 1 (2) pritožba, v kateri 

je bila ugotovljena sistemska napaka in ne strokovna napaka policista.  

 

2.2.8 Notranje preiskave 

V obravnavanem obdobju je bilo obravnavanih 7 (5) kaznivih dejanj in s tem posledično 7 uradnih oseb (dva 

primera suma kaznivega dejanja goljufije po 211. čl. KZ-1, primer zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic 

po 257 čl. KZ-1, po en primer neupravičenega slikovnega snemanja po čl. 138 KZ-1, nasilja v družini po čl. 191 

KZ-1, poslovne goljufije po čl. 228 KZ-1 in primer dajanja podkupnine po čl. 262 KZ-1).  

Na podlagi tretjega odstavka 147. člena Zakona o kazenskem postopku sta bili Posebnemu oddelku 

Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije odstopljeni 2 (4) zadevi zoper 1 uradno osebo s PU ter 
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ena zadeva zoper neznane uradne osebe z območja PP Ravne na Koroškem ker niso obstajali razlogi za sum, da je 

uradna oseba storila kaznivo dejanje.  

Zoper 3 policiste so bili podani predlogi za izdajo opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi katerim 

so te bile tudi vročene. 

 

2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost 

Posodobili smo lokalna računalniška omrežja z novimi delovnimi postajami na PP Murska Sobota 26, PPP Murska 

Sobota 15, PP Gornji Petrovci 8, PPIU Murska Sobota 6 in PMP Petišovci 29. 

Sodelovali smo pri pripravi Sprejemnega centra za tujce v Lendavi (optična podatkovna povezava, informacijska 

oprema).  

V mesecih avgust in september 2016 smo sodelovali s strokovno službo GPU UIT pri preureditvi prostorov in 

ožičenja za OKC, preselitev pa je bila zaključena v mesecu oktobru. V mesecu oktobru smo dobili novega 

sodelavca in s tem zapolnili prosto delovno mesto. 

Pričeli smo s projektom Avtomatiziranega zadolževanja in razdolževanja opreme z uporabo RFID tehnologije na 

PPIU Murska Sobota. 

Izvajale so se redne letne kalibracije alkotestov. 

 

2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve 

Na PU je bilo na dan 31. 12. 2016 sistemiziranih 638 (636) delovnih mest, od tega je bilo zasedenih 538 (534) 

vseh delovnih mest ali 84 % (84 %). Vseh sistemiziranih uradniških delovnih mest je bilo  536 (537) in 102 (99) 

sistemiziranih strokovno tehničnih delovnih mest. 

Delovno razmerje je prenehalo 4 (17) delavcem. Od tega je bila 1 (13) upokojitev, 2 (3) sporazumni prekinitvi 

delovnega razmerja, 1 (0) javni uslužbenec je umrl, 0 (1) iztek pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Novih 

zaposlitev na PU je bilo 8 (4) in sicer 2 (1) javni uslužbenki sta bili premeščeni iz drugih enot, 6 (3) javnih 

uslužbencev je bilo zaposlenih na novo, od tega 4 za nedoločen čas.   

Podjemnih pogodb v letu 2016, kakor tudi v 2015, nismo imeli sklenjenih. Avtorskih pogodb je bilo sklenjenih 21 

(17) za prevajanje iz različnih tujih jezikov. 

Pri delu se je poškodovalo 22 (15) javnih uslužbencev in sicer pri vadbi samoobrambe 4 (3), pri intervencijah 10 

(3), pri športnih igrah 1  (2), pri usposabljanju PPE 3, pri izstopu iz službenega vozila  2 ter v službenih prostorih 

2 uslužbenca . 

Zaradi uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja je invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje Slovenije obravnavala 5  (5) javnih uslužbencev PU.  

Po obravnavi invalidske komisije so bile izdane naslednje odločbe: 2 (1) uslužbencem je bila zavrnjena zahteva 

za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja in 3 uslužbenci so opravilo kontrolni pregled. 

 

2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

Vadba praktičnega postopka in samoobrambe [v nadaljevanju PPSA] je potekala po izvedbenem načrtu 

usposabljanja in izpopolnjevanja za PPSA v letu 2016. Vadba PPSA je v zimskem času od januarja do marca 

potekala na dveh lokacijah istočasno, v telovadnici na PP Murska Sobota in v telovadnici na PP Lendava. V ostalih 

mesecih smo vadbo PPSA izvajali zunaj na območju enote vodnikov službenih psov v Petanjcih in na vojaškem 

strelišču v Mačkovcih.  

Skupnih oblik usposabljanj se je udeležilo 850 (373), lastnih oblik usposabljanj, katera izvajamo na PU, se je 

udeležilo 733 (799) uslužbencev, drugih usposabljanj pa se je udeležilo še 84 (23) uslužbencev. 

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 22 policistov PU M. Sobota. Šolanje je do 

konca leta 2016 uspešno končalo 17 policistov, 5 policistov pa s šolanjem nadaljuje v letu 2017. 
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2.2.12 Finančno-materialne zadeve 

Z internim finančnim načrtom je bilo na PU Murska Sobota za kritje materialnih stroškov (proračunska postava v 

nadaljevanju PP 5572 – redni materialni stroški) odobreno 692.600,00 evrov (758.200,00). Dejanska poraba na tej 

postavki je bila  668.563,43 evrov (641.657,03). Za kritje materialnih stroškov na zunanji meji EU (PP 5861) 

60.000,00 evrov (53.800,00), dejanska poraba pa je bila  53.559,75  evrov (52.062,43). 

Za izvajanje temeljne policijske dejavnosti je PU M. Sobota bila na PP 1226 odobrenih 40.000,00 evrov 

(34.000,00), kjer smo porabili 33.090,31 evrov (33.360,95). Posebna sredstva za izvajanje kriminalistične 

dejavnosti na PP 1236 so nam bila odobrena v višini 4.400,00 evrov (4.800,00), kjer je poraba znašala 4.522,51 

evrov (4.541,42). Z dejavnostjo kuhinje smo dosegli realizacijo prihodkov v  višini   22.676,33  (24.752,19). 

V letu 2016 smo s pomočjo strokovnih služb MNZ UL zamenjali dotrajano dvigalo in stacionarni agregat. V planu 

je bila še zamenjava oken v zgradbi PU M Sobota (v pritličju ter v 1. In 2 nadstropju), vendar zamenjava ni bila 

realizirana,  in se bo investicija prenesla v letu 2017. 

Za investicijsko vzdrževanje, katero smo izvajali sami je bilo naši PU odobrenih 194.000,00 evrov (4.800,00). Z 

odobrenimi finančnimi sredstvi smo v zgradbi PU zamenjali dotrajane stopnice pred vhodom, obnovili predprostor 

in stranki vhod, zamenjali dotrajane talne obloge, preuredili prostor pritličja – preselili OKC v preurejene prostore, 

uredili prostor za potrebe operativnega štaba ter SKP, ter popravili fasado na strehi zgradbe PU. Okrog zgradbe 

PU smo zamenjali tudi dotrajano žičnato ograjo ter preplastili dvorišče. Žičnata ograja je bila zamenjana tudi na 

PP Ljutomer in na novo postavljena ob objektu EVSP. Zamenjana je bila tudi  dotrajana strešna kritina na garažah 

PP Gornji Petrovci in na delu objekta PP Ljutomer ter delu garaž na PP Ljutomer. Na PP Gornji Petrovci so bila 

zamenjana tudi okna in vhodna vrata. Na EVSP je bila opravljena tudi preplastitev igrišča. Zamenjane so bile tudi 

klimatske naprave na PU in PPIU . Iz teh sredstev smo obnovili tudi parket v zgradbi PP in PPP ter sanirali razpoke 

na stenah.  

PU M. Sobota je konec leta 2016 imela v uporabi 165 (146) vozil, povprečne starosti 5,9 (6,2) let. 

 

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. Na srečanjih so se izmenjevale varnostno operativne 

informacije ter načrtovale skupne aktivnosti. Zaradi pravočasno izmenjanih  operativnih informacij, so bila tudi 

posamezna KD uspešno preiskana, kakor tudi uspešno razrešena druga problematika na področju mejnih zadev in 

tujcev.  

NOE in PE so tako v letu 2016 izvedle 30 (28) različnih srečanj. 

Tudi na policijskih enotah, ki mejijo s policijskimi enotami sosednjih držav Avstrije, Madžarske in Hrvaške je 

sodelovanje v letu 2016 potekalo v skladu s sprejetimi bilateralnimi sporazumi in na visoki profesionalni ravni. 

Navedeno sodelovanje se je izražalo v izvajanju skupnih obmejnih patruljah ob slovensko – madžarski meji in 

izvajanju mešanih patrulj ob slovensko – hrvaški meji. 

 

2.2.14 Odnosi z javnostmi 

Policijska uprava zagotavlja pisne in ustne informacije za javnost ter odgovore na vprašanja novinarjev, občanov, 

podjetij, organizacij in drugih subjektov. V letu 2016 je zaznan upad le-teh sporočil in informacij v primerjavi z 

letom 2015.   

Predstavnikom medijev smo dnevno posredovali preglede dogajanj, katerih vsebina je bila predstavljena tudi na 

lokalnem radiu. V primeru odmevnejših dogodkov smo pripravili novinarske konference in izjave za javnost. Prav 

tako smo medijsko podprli razne preventivne in promocijske aktivnosti in dogodke povezane s policijskim delom. 

Na intranetni strani PU M. Sobota smo objavili prispevke o delu in dogodkih na PU, katere smo posredovali tudi 

na spletno stran Policije in v revijo Varnost. PU je sodelovala v različnih humanitarnih akcijah, v katere je bila 

vključena policija in s tem pomagala zaposlenim in njihovim družinam. 
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2.2.15 Dejavnost specializiranih policijskih enot  

PPE PU Murska Sobota je bila 11 (14) krat aktivirana zaradi opravljanja nalog javne varnosti. Od tega je bila 4 

krat aktivirana za izvajanje nalog na območju matične PU (predvsem za vzdrževanje javnega reda in miru na 

športnih prireditvah in nudenja pomoči policijskim enotam) in 7 krat za opravljanje nalog na območju drugih PU 

(Novo mesto in Maribor). Med odrejenimi aktiviranji se je število izvedenih nalog v primerjavi z lanskim letom 

zmanjšalo, predvsem na območju PU Novo mesto, kjer je enota izvajala naloge in nudila pomoč v času migrantske 

problematike. Pripadniki PPE so na območju PU Murska Sobota izvedli šest usposabljanja. Kot vsako leto so v 

vadbeno-oskrbnem centru Gotenica izvedli preizkus usposobljenosti. 

Enota vodnikov službenih psov ima zasedenih 7 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, za odkrivanje minsko eksplozivnih sredstev enota trenutno nima službenega psa. 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. 

 

 

 

 

 

 

 Podpisnik: 

 Damir Ivančić, mag. 

 direktor policijske uprave 

 višji policijski svetnik 

 

 

 

 



Letno poročilo o delu policijske uprave Murska Sobota za 2016 – statistična priloga 
 

 1 

Priloga 2: Statistični podatki  
 

 

ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE  

 
 

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

 2012 2013 2014 2015 2016 

Število kaznivih dejanj 2.908 2.842 3.166 2.973 2.442 

Število preiskanih kaznivih dejanj  1.783 1.827 2.184 2.145 1.657 

Delež preiskanih kaznivih dejanj [v %] 61,3 64,3 69 72,1 67,9 

Število kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija 592 613 737 553 561 

Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija [v %] 20,4 21,6 23,3 18,6 23,0 

 
*Kazniva dejanja, katerih posledica je bila prometna nesreča, niso vključena. 

 
 
Število kaznivih dejanj ter deleži preiskanih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj, ki jih je odkrila 
policija 
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Kazniva dejanja iz prejšnjih let* 

 

Vrsta kriminalitete 
Število kaznivih 

dejanj 

Število 
preiskanih 

kaznivih dejanj 

Škoda 
[v 1.000 EUR] 

Celotna  211 185 3.848,9 

   splošna 99 76 406,1 

   gospodarska 112 109 3.442,8 

 
*Kazniva dejanja, statistično prikazana v prejšnjih obdobjih, katerih preiskovanje se je nadaljevalo v 
2016.  

 
 
 

Kazniva dejanja 
 

Enota 

Število kaznivih 
dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število 
preiskanih 

kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj 

[v %] 

Število kaznivih 
dejanj, ki jih je 
odkrila policija 

Delež kaznivih 
dejanj, ki jih je 
odkrila policija  

[v %] 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

PMP Petišovci 13 13 - 13 13 100 100 13 12 100 92,3 

PP G. Radgona 652 376 -42,3 514 220 78,8 58,5 25 19 3,8 5,1 

PP G. Petrovci 76 182 139,5 53 163 69,7 89,6 6 110 7,9 60,4 

PP Lendava 558 455 -18,5 385 328 69 72,1 105 98 18,8 21,4 

PP Ljutomer 308 217 -29,5 237 157 76,9 72,4 93 42 30,2 19,4 

PP M. Sobota 1.049 900 -14,2 640 494 61 54,9 115 87 11 9,7 

PP IU M. S. 32 15 - 32 15 100 100,0 31 15 96,9 100,0 

PPP M. Sobota 4 3 - 4 3 100 100,0 4 2 100 66,7 

SKP PU MS 275 275 - 261 260 94,9 94,5 161 175 58,5 63,6 

SUP PU MS 6 6 … 6 4 100 66,7 - 1 … … 

Skupaj  2.973 2.442 -17,9 2.145 1.657 72,1 67,9 553 561 18,6 23,0 

 
 
 

Posledice kaznivih dejanj  
 

Posledice 2012 2013 2014 2015 2016 

Število mrtvih 3 - 2 - 1 

Število hudo poškodovanih 13 19 15 10 12 

Število lahko poškodovanih 165 119 125 129 114 

Škoda [v 1.000 EUR] 13.324 11.565 26.524 18.012 10.527 

    gospodarska kriminaliteta [v 1.000 EUR] 11.607 9.750 24.462 14.669 7.604 

    delež škode gospodarske kriminalitete [v %] 87,1 84,3 92,2 81,4 72,2 
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Kazniva dejanja brez pravne podlage za pregon 
 

Vrsta kriminalitete 2012 2013 2014 2015 2016 

Celotna  852 494 478 435 380 

   splošna 652 396 344 343 296 

   gospodarska 200 98 134 92 84 

Mladoletniška 6 8 3 1 5 

 
 
 

Zaključni dokumenti obravnavanih kaznivih dejanj 
 

Vrsta zaključnega dokumenta 2015 2016 
Porast/upad 

[v %] 

Število kazenskih ovadb  1.078 1.139 5,7 

Število poročil o dopolnitvi kazenske ovadbe [148/9 ZKP]   488 456 -5,4 

Število poročil o dejanjih brez pravne podlage za pregon [148/10 
ZKP] 

445 405 -9,0 

Število kazenskih ovadb – skrajšani postopek* 701 686 -2,1 

 
* Gre za kazenske ovadbe zoper neznane storilce »bagatelnih« kaznivih dejanj, in sicer: 

 tatvin po drugem odstavku 204. člena KZ-1, če višina vrednosti ukradene stvari ne presega 200 evrov, 

 zatajitev po drugem in petem odstavku 208. člena KZ-1, če vrednost zatajene stvari ne presega 200 evrov, 

 goljufij po petem odstavku 211. člena KZ-1, če povzročena premoženjska škoda ne presega 200 evrov, in 

 poškodovanja tuje stvari po prvem odstavku 220. člena KZ-1, če povzročena škoda ne presega 500 evrov, ter  

 kazenske ovadbe zoper neznanega storilca za kazniva dejanja, za katera je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali 
kazen zapora do treh let. 
 
 
 
 
 

Kazniva dejanja, ki se preganjajo na predlog, vendar so oškodovanci od njega odstopili 
 

Vrsta kaznivega dejanja 

Število kaznivih 
dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 2015 2016 

Tatvina 310 238 -23,2 

Poškodovanje tuje stvari 123 118 -4,1 

Lahka telesna poškodba 30 25 … 

Goljufija 32 24 … 

Zatajitev 14 16 … 

Kršitev nedotakljivosti stanovanja 9 10 … 

Ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru 3 3 … 

Grožnja 2 2 … 

Zloraba osebnih podatkov 2 2 … 

Kršitev tajnosti občil 2 - … 

Neupravičeno slikovno snemanje 1 - … 

Skupaj  528 438 -17,0 
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Struktura ovadenih oseb  

 

Struktura   
2015 2016 Porast/upad 

[v %] število oseb delež [v %] število oseb delež [v %] 

Spol  881 100 933 100 5,9 

moški   730 82,9 764 81,9 4,7 

ženski   151 17,1 169 18,1 11,9 

Starost 881 100 933 100 5,9 

od 14 do 17 let  36 4,1 31 3,3 -13,9 

od 18 do 20 let  46 5,2 59 6,4 28,3 

od 21 do 30 let 185 21,0 175 18,9 -5,4 

od 31 do 40 let  254 28,8 262 28,1 3,1 

od 41 do 50 let  188 21,3 223 23,9 18,6 

od 51 let in več  172 19,5 183 19,6 6,4 

Državljanstvo 881 100 933 100 5,9 

Slovenija 725 82,3 790 84,7 9,0 

države EU 121 13,7 111 11,9 -8,3 

druge države 35 4,0 32 3,4 -8,6 

Celotna kriminaliteta 881 100 933 100 5,9 

splošna  685 77,8 770 82,5 12,4 

gospodarska   196 22,2 163 17,5 -16,8 

Organizirana 4 0,5 10 1,1 … 

Mladoletniška 46 5,2 49 5,3 … 

Pravne osebe 47 100 61 100,0 29,8 

 
 
 
Struktura oškodovanih oseb  

 

Struktura   
2015 2016 Porast/upad 

[v %] število oseb delež [v %] število oseb delež [v %] 

Spol  1.396 100,0 1.535 100,0 10,0 

moški   889 63,7 1.064 69,3 19,7 

ženski   507 36,3 471 30,7 -7,1 

Starost 1.396 100,0 1.535 100,0 10,0 

od 0 do 17 let  106 7,6 144 9,4 35,8 

od 18 do 20 let  42 3,0 50 3,3 19,0 

od 21 do 30 let 217 15,5 196 12,8 -9,7 

od 31 do 40 let  297 21,3 365 23,8 22,9 

od 41 do 50 let  296 21,2 338 22,0 14,2 

od 51 let in več  438 31,4 442 28,8 0,9 

Državljanstvo 1.396 100 1.535 100 10,0 

Slovenija 1.276 91,4 1.429 93,1 12,0 

države EU 77 5,5 51 3,3 -33,8 

druge države 43 3,1 55 3,6 27,9 

Celotna kriminaliteta 1.396 100 1.535 100 10,0 

splošna  1.073 76,9 1.172 76,4 9,2 

gospodarska   323 23,1 363 23,6 12,4 

Organizirana 1 0,1 - - … 

Mladoletniška 18 1,3 37 2,4 … 

Pravne osebe 285 100,0 303 100,0 6,3 
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Kazniva dejanja, obravnavana na podlagi Zakona o odgovornosti pravnih oseb za 
kazniva dejanja 

 

Podlaga 
Število kaznivih dejanj Porast/upad 

[v %] 2015 2016 

Zakon o odgovornosti pravnih oseb [25. člen] 383 325 -15,1 

 
 
 

Vrste kriminalitete 
 

Vrsta kriminalitete 2012 2013 2014 2015 2016 

Celotna  2.908 2.842 3.166 2.973 2.442 

   splošna 2.147 2.040 2.342 2.310 1.857 

   gospodarska 761 802 824 663 585 

Organizirana 2 - 33 6 66 

Mladoletniška 73 67 46 32 43 

 
 
 
Delež posamezne vrste kriminalitete v celotni kriminaliteti 
 

Vrsta kriminalitete 2012 2013 2014 2015 2016 

Celotna  2.908 2.842 3.166 2.973 2.442 

   splošna [v %] 73,8 71,8 74 77,7 76,0 

   gospodarska [v %] 26,2 28,2 26 22,3 24,0 

Organizirana [v %] 0,1 0,0 1,0 0,2 2,7 

Mladoletniška [v %] 2,5 2,4 1,5 1,1 1,8 

 
 
 

Kazniva dejanja zoper življenje in telo 
 

Vrsta kaznivega dejanja 

Število kaznivih 
dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število preiskanih 
kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj  

[v %] 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Uboj – skupaj 2 - - 2 - 100,0 … 

poskus 2 - - 2 - 100,0 … 

Posebno huda telesna poškodba 1 - - 1 - 100,0 … 

Huda telesna poškodba 6 10 - 5 8 83,3 80,0 

Lahka telesna poškodba 95 102 7,4 94 97 98,9 95,1 

Druga kazniva dejanja 5 3 - 5 3 100 100,0 

Skupaj 109 115 5,5 107 108 98,2 93,9 
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Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 

 

Vrsta kaznivega dejanja 

Število kaznivih 
dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število preiskanih 
kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj  

[v %] 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Posilstvo – skupaj 2 2 - 2 2 100,0 100,0 

dokončano 2 2 - 2 2 100,0 100,0 

Spolno nasilje 3 3 - 3 3 100,0 100,0 

Spolni napad na osebo, mlajšo od 
15 let 

4 9 - 4 9 100,0 100,0 

Prikazovanje, izdelava, posest in 
posredovanje pornografskega 
gradiva 

1 4 - 1 3 100,0 75,0 

Druga kazniva dejanja 5 1 - 5 1 100,0 100,0 

Skupaj 15 19 - 15 18 100,0 94,7 

 
 
 

Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke 
 

Vrsta kaznivega dejanja 
Število kaznivih dejanj Porast/ 

upad 
[v %] 2015 2016 

Odvzem mladoletne osebe 45 31 -31,1 

Nasilje v družini 66 88 33,3 

Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje 9 13 … 

Neplačevanje preživnine 449 43 … 

Skupaj 569 175 -69,2 

 
 
 

Kazniva dejanja zoper premoženje*  

 

Vrsta kaznivega dejanja 

Število kaznivih 
dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število preiskanih 
kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj 

[v %] 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Poškodovanje tuje stvari 101 120 18,8 42 41 41,6 34,2 

Tatvina – skupaj** 841 728 -13,4 231 189 27,5 26,0 

 vlom  227 186 -18,1 49 34 21,6 18,3 

 drzna tatvina 11 18 … 6 6 54,5 33,3 

 druge tatvine 603 524 -13,1 176 149 29,2 28,4 

Rop 6 4 … 4 3 66,7 75,0 

Roparska tatvina 1 - … - - - - 

Zatajitev 46 52 13,0 21 30 45,7 57,7 

Klasična goljufija 237 183 -22,8 210 162 88,6 88,5 

Požig 4 4 … 1 2 25,0 50,0 

Druga kazniva dejanja 32 29 -9,4 22 20 68,8 69,0 

Skupaj  1.268 1.120 -11,7 531 447 41,9 39,9 

 
* Kazniva dejanja zoper premoženje, brez istovrstnih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. 
** Kazniva dejanja po 204. in 205. čl. Kazenskega zakonika.  
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Kazniva dejanja, povezana z motornimi vozili* 
 

Vrsta motornega vozila 

Število kaznivih 
dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število preiskanih 
kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj 

[v %] 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Osebni avto  6 8 … 6 6 100 75,0 

Kolo z motorjem  1 - … - - - - 

Priklopno vozilo - 2 … - - - - 

Motorno kolo - 1 … - - - - 

Tovorni avto  2 - … 1 - 50,0 - 

Traktor 1 - … 1 - 10,00 - 

Skupaj  10 11 … 8 6 80,0 54,5 

 
* Kazniva dejanja zoper motorna vozila glede na vrsto motornega vozila.  

 
 
 
Število iskanih in najdenih vozil* 
 

Vrsta motornega vozila 

Število iskanih 
motornih vozil 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število najdenih 
motornih vozil 

Delež najdenih 
motornih vozil 

[v %] 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Osebni avto  6 8 … 5 4 83,3 50,0 

Kolo z motorjem  1 - … - - - - 

Priklopno vozilo - 2 … - - - - 

Motorno kolo - 1 … - - - - 

Tovorni avto  2 - … 1 - 50 - 

Traktor 1 - … - - - - 

Skupaj  10 11 … 6 4 60,0 36,4 

 
* Število iskanih motornih vozil glede na vrsto motornega vozila. 

 
 
 
Mladoletniška kriminaliteta 
 

Vrsta kaznivega dejanja 
Število kaznivih dejanj 

2015 2016 

Lahka telesna poškodba  1 9 

Huda telesna poškodba 1 - 

Posilstvo - 1 

Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi 
snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog 

3 - 

Omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu 3 2 

Tatvina  5 6 

Velika tatvina 3 5 

Goljufija 1 1 

Druga kazniva dejanja 15 19 

Skupaj 32 43 
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Gospodarska kriminaliteta 

 

Vrsta kaznivega dejanja 

Število kaznivih 
dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Škoda  
[v 1.000 EUR] 

Porast/ 
upad 
[v %] 2015 2016 2015 2016 

Kršitev temeljnih pravic delavcev 402 331 -17,7 620,15 648,19 52,9 

Poslovna goljufija 87 75 -13,8 7.363,25 605,89 … 

Ponarejanje denarja 59 46 -22,0 2,41 2,98 … 

Poneverba in neupravičena uporaba 
tujega premoženja 

26 19 … 485,95 35,20 … 

Goljufija 8 17 … 46,56 119,73 … 

Ponareditev ali uničenje poslovnih listin 14 10 … - - … 

Zloraba položaja ali zaupanja pri 
gospodarski dejavnosti 

10 9 … 1.533,62 336,88 -78,0 

Uporaba ponarejenega negotovinskega 
plačilnega sredstva 

5 8 … 4,03 2,23 … 

Zloraba uradnega položaja ali uradnih 
pravic 

4 8 … 908,05 76,73 … 

Zloraba osebnih podatkov 4 7 … - 2,06 … 

Nevestno delov službi 1 5 … 38,50 38,45 … 

Pranje denarja 1 5 … - 1.182,70 … 

Preslepitev pri pridobitve in uporabi 
posojila ali ugodnosti 

7 5 … 2.027,83 986,07 -51,4 

Velika tatvina 7 5 … 39,91 1.313,72 … 

Zatajitev - 5 … - 78,93 … 

Davčna zatajitev 2 4 … 126,16 819,49 … 

Druga kazniva dejanja 26 26 … 1.472,47 1.054,44 -28,4 

Skupaj 663 585 -11,8 14.668,87 7.603,67 -48,2 

 
 
 

Korupcijska kazniva dejanja 
 

Korupcijska kazniva dejanja 

Število 
kaznivih dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število 
ovadenih 

osumljencev 

Porast/
upad 
[v %]  

2015 2016 2015 2016 

Jemanje podkupnine - 2 … - 2 … 

Dajanje podkupnine - 1 … - 1 … 

Sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje - 1 … - 1 … 

Skupaj - 4 … - 4 … 

Kazniva dejanja z elementi korupcije (vsaj ena 
kriminalistična označba 244K ali 261K) 

- - … - - … 

 
 
 
 

Organizirana kriminaliteta 
  

Vrsta kaznivega dejanja 
Število kaznivih dejanj 

2015 2016 

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države 1 - 

Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, 
nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo 
prepovedanih drog 

4 66 

Velika tatvina 1 - 

Skupaj 6 66 
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Računalniška kriminaliteta 
 

Kazniva dejanja računalniške kriminalitete  

Število 
kaznivih dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število 
ovadenih 

osumljencev 

Porast/
upad 
[v %] 

2015 2016 2015 2016 

Napad na informacijski sistem 4 3 … 2 - … 

Skupaj 4 3 … 2 - … 

 
 
 
 

Zloraba prepovedanih drog 
 

Kazniva dejanja zlorabe prepovedanih drog 

Število 
kaznivih dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število 
ovadenih 

osumljencev 

Porast/
upad 
[v %]  

2015 2016 2015 2016 

Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi 
drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi 
sestavinami za izdelavo prepovedanih drog 

118 137 16,1 125 142 13,6 

Omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih 
snovi v športu 

11 18 … 11 18 … 

Skupaj 129 155 20,2 136 160 17,6 

 
 
 
 

Kazniva dejanja, povezana z orožjem 
 

Kazniva dejanja, povezana z orožjem 

Število 
kaznivih dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število 
ovadenih 

osumljencev 

Porast/
upad 
[v %]  

2015 2016 2015 2016 

Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksploziva 2 8 … 2 8 … 

Skupaj 2 8 … 2 8 … 

 
 
 
 
 

Zloraba prostitucije in trgovine z ljudmi 
 

Kazniva dejanja zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi 

Število 
kaznivih dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število 
ovadenih 

osumljencev 

Porast/
upad 
[v %]  

2015 2016 2015 2016 

Zloraba prostitucije 1 - … 1 - … 

Trgovina z ljudmi - 1 … - 1 … 

Skupaj 1 1 … 1 1 … 
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Oblike ogrožanja varnosti 
 

Oblike ogrožanja varnosti 

Število 
kaznivih dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število 
ovadenih 

osumljencev 

Porast/
upad 
[v %]  

2015 2016 2015 2016 

Protipravni odvzem prostosti  2 - … 2 - … 

Grožnje 22 89 … 24 87 … 

Izsiljevanje 20 11 … 11 4 … 

Povzročitev splošne nevarnosti 14 17 … 16 12 … 

Samovoljnost 1 - … 1 - … 

Ogrožanje oseb pod mednarodnim varstvom 1 - … 1 - … 

Skupaj 60 117 95,0 55 103 87,3 

 
 

 
Druge oblike kriminalitete 

 

Druga kazniva dejanja sodobnih oblik kriminalitete 

Število 
kaznivih dejanj 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število 
ovadenih 

osumljencev 

Porast/
upad 
[v %]  

2015 2016 2015 2016 

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države 4 3 … 6 5 … 

 
 
 

Preiskovalna dejanja in drugi ukrepi pri preiskovanju kaznivih dejanj 
 

Preiskovalna dejanja in drugi ukrepi pri preiskovanju 2015 2016 
Porast/upad  

[v %] 

Število zasegov predmetov 651 513 -21,2 

Število ogledov kraja kaznivega dejanja 431 415 -3,7 

Število hišnih preiskav 74 62 -16,2 

Število policijskih zaslišanj 40 25 … 

Število osebnih preiskav 4 9 … 

 
 
 
Zasežene prepovedane droge 

 

Vrsta prepovedane droge 
Merska 
enota 

Zasežene droge Namišljen odkup 

2015 2016 2016 

Amfetamin  Grami - 20,6 - 

Benzodiazepini Tablete 88,0 183,0 - 

Heroin Grami 20,2 45,4 - 

Kokain  Grami 18,7 167,0 24,6 

Konoplja – rastlina  Kosi 239,0 1.415,1 - 

Konoplja – rastlina [marihuana]  Grami 24.238,0 5.286,6 - 

Konoplja – smola [hašiš]  
Grami 
Mililitri 

8,5 
4,5 

0,5 
1,2 

- 
- 

Metadon Mililitri 40,0 24,4 - 

Metamfetamin Tablete 5,0 6,0 - 

Nedovoljene snovi v športu 
Mililitri 15,5 750,0 - 

Tablete 84,0 - - 
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Zaključene finančne preiskave po Zakonu o kazenskem postopku 
 

 

   

 
 

   

Zaključene finančne preiskave po ZKP 2016 

Število finančnih preiskav 31 

Število pravnih oseb, ki so bile obravnavane v finančnih preiskavah 21 

Število fizičnih oseb, ki so bile obravnavane v finančnih preiskavah 36 

Višina premoženjske koristi [v EUR] 5.419.466 

Število podanih pobud policije za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem 
premoženjske koristi 

6 

Število poročil policije, ko na podlagi opravljenih finančnih preiskav niso bili 
ugotovljeni pogoji za podajo pobude 

25 

Število pravnih oseb, zoper katere je bila podana pobuda 2 

Število fizičnih oseb, zoper katere je bila podana pobuda 8 

Višina škode [v EUR] 2.803.271 
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VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 
PREMOŽENJA 

 
 

Kršitve predpisov o javnem redu 
   

Število kršitev predpisov o javnem redu 2012 2013 2014 2015 2016 

Število kršitev Zakona o varstvu javnega 
reda in miru 

1.841 1.611 1.554 1.341 1.467 

Število kršitev drugih predpisov 947 1.458 1.218 1.122 1.102 

Skupaj 2.788 3.069 2.772 2.463 2.569 

 
 
 
Kršitve predpisov o javnem redu 

 

 
 
 
 

Kršitve predpisov o javnem redu po enotah 
  

Enota 

Število kršitev 
Zakona o varstvu 
javnega reda in 

miru 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Število kršitev 
drugih 

predpisov* 

Porast/ 
upad 
[v %] 

Skupaj Porast/ 
upad 
[v %] 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

PMP Petišovci 5 2 … 334 333 -0,3 339 335 -1,2 

PP G. Radgona 140 115 -17,9 83 92 10,8 223 207 -7,2 

PP G. Petrovci 135 126 -6,7 49 48 -2,0 184 174 -5,4 

PP Lendava 357 376 5,3 203 122 -39,9 560 498 -11,1 

PP Ljutomer 101 144 42,6 45 68 51,1 146 212 45,2 

PP M. Sobota 564 672 19,1 161 193 19,9 725 865 19,3 

PP IU M. Sobota 11 9 … 196 168 -14,3 207 177 -14,5 

PPP M. Sobota 9 10 … 8 20 ... 17 30 … 

SKP PU M. Sobota - - … 5 4 … 5 4 … 

SUP PU M. Sobota 19 13 … 38 54 42,1 57 67 17,5 

Skupaj  1.341 1.467 9,4 1.122 1.102 -1,8 2.463 2.569 4,3 

 
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
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Struktura kršiteljev predpisov o javnem redu 

  

Struktura  
Število kršiteljev 

2015 2016 

Spol   

moški 1.360 1.420 

ženski 394 304 

neznan* 531 619 

Starost   

od 14 do 17 let 64 56 

od 18 do 24 let 304 289 

od 25 do 34 let 458 436 

od 35 do 44 let 445 483 

od 45 do 54 let 273 235 

od 55 do 64 let 135 143 

od 65 let in več 75 82 

neznana* 531 619 

Državljanstvo   

     slovensko 1.312 1.435 

EU 309 187 

tretjih držav 133 102 

     neznano* 531 619 

Pravne osebe 6 5 

 
* Zakon o prekrških [tretji odstavek 53. člena ZP-1] ne dovoljuje 
evidentiranja osebnih podatkov opozorjenih oseb.  

 
 
 

Kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru 
 

Kršitve  
Število kršitev Porast/upad 

[v %] 2015 2016 

Izzivanje ali spodbujanje k pretepu [6/1 ZJRM-1]  492 462 -6,1 

Udarjanje [6/2 ZJRM-1]  130 117 -10,0 

Pretepanje [6/3 ZJRM-1]  12 23 … 

Nasilje v družini [6/4 ZJRM-1 v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 ZJRM-1]  287 320 11,5 

Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje [7/1 ZJRM-1]  147 138 -6,1 

Nedostojno vedenje do uradne osebe [7/2 ZJRM-1]  85 100 17,6 

Motenje nočnega miru s hrupom [8/1 ZJRM-1]  29 47 62,1 

Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati [8/2 ZJRM-1]  34 39 14,7 

Vsiljivo ali žaljivo nadlegovanje z beračenjem na javnem kraju [9 
ZJRM-1]  

5 7 … 

Prenočevanje na javnem kraju [10 ZJRM-1]  5 2 … 

Vandalizem [16 ZJRM-1]  3 6 … 

Vzbujanje nestrpnosti [20 ZJRM-1]  1 - … 

Neupoštevanje odredbe uradne osebe [22/1 ZJRM-1]  55 114 107,3 

Druge kršitve  56 92 64,3 

Skupaj  1.341 1.467 9,4 
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Kraj kršitev Zakona o varstvu javnega redu in miru 

 

Kraj  
Število kršitev Porast/upad 

[v %] 2015 2016 

Stanovanje 497 610 22,7 

Cesta, ulica, trg … 349 278 -20,3 

Gostinski objekt 160 207 29,4 

Javni shod, prireditev 21 43 104,8 

Drug kraj 314 329 4,8 

Skupaj 1.341 1.467 9,4 

 
 
Kršitve drugih predpisov o javnem redu 
 

Predpisi 
Število kršitev Porast/upad 

[v %] 2015 2016 

Zakon o tujcih  493 365 -26,0 

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 112 117 4,5 

Zakon o osebni izkaznici  38 40 5,3 

Zakon o prijavi prebivališča 25 26 4,0 

Zakon o nadzoru državne meje 126 161 27,8 

Zakon o zaščiti živali 73 107 46,6 

Zakon o javnih zbiranjih  93 100 7,5 

Zakon o orožju  90 69 -23,3 

Zakon o omejevanju porabe alkohola 8 16 … 

Zakon o osebnem imenu 6 3 … 

Zakon o zasebnem varovanju 26 32 23,1 

Drugi predpisi  32 66 106,3 

Skupaj  1.122 1.102 -1,8 

 
 
 

Zaseženo in najdeno orožje 
 

Vrsta orožja 
Merska 
enota 

Zaseženo orožje* Najdeno orožje** 

2015 2016 2015 2016 

Plinsko orožje  kos 12 8 - - 

Hladno orožje  kos 65 32 3 - 

Lovsko orožje  kos 21 10 - 2 

Zračno orožje  kos - 1 - - 

Pištola  kos 4 10 - - 

Puška  kos - 3 - 2 

Drugo orožje  kos 9 1 - 4 

Del orožja  kos 14 3 - - 

Bomba  kos 2 - - - 

Ostro strelivo  kos 2.484 887 - 101 

Lovsko strelivo  kos 236 289 - 4 

Plinsko strelivo  kos 104 40 - - 

Manevrski naboj  kos 24 2 - - 

Eksploziv  g 846 - - - 

Vžigalnik  kos 3 1 - - 

Vžigalna vrvica  m 2 - - - 

Minsko-eksplozivno sredstvo kos 6 - 22 - 

 
* Število zaseženih kosov orožja zaradi kaznivega dejanja ali prekrška. 
** SUP - Obrazec POL-24, 9. 1. 2017 
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Kršitve javnega reda in postopki policije po Zakonu o prekrških  

 

Postopki 

Število kršitev 
Zakona o 

varstvu javnega 
 reda in miru 

Število kršitev 
Zakona o 

 tujcih 

Število kršitev 
Zakona o 
nadzoru 

državne meje 

Število kršitev 
drugih 

predpisov o 
javnem redu* 

Skupaj Porast/
upad  
[v %] 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Opozorilo 121 140 157 154 122 155 151 194 551 643 16,7 

Plačilni nalog 1.132 1.242 335 209 4 4 107 146 1.578 1.601 1,5 

Odločba v hitrem postopku 28 27 - 1 - - 204 182 232 210 -9,5 

Obdolžilni predlog 60 58 1 1 - 2 41 54 102 115 12,7 

Predlog drugemu 
prekrškovnemu organu 

- - - - - - 89 92 89 92 3,4 

 
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 

 
 
 
 

Vložena pravna sredstva v hitrem postopku  
 

Pravno sredstvo  

Število kršitev 
Zakona o 
varstvu 

javnega reda in 
miru 

Število kršitev 
Zakona o 

tujcih 
Skupaj Porast/

upad  
[v %] 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Zahteva za sodno varstvo 
zaradi izdanega plačilnega 
naloga 

123 93 4 11 127 104 -18,1 

Zahteva za sodno varstvo 
zaradi odločbe v hitrem 
postopku 

6 6 15 18 21 24 … 

 
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
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Ukrepi policistov zaradi prekrškov 
 

Vrsta ukrepa 2015 2016 

Število pridržanih oseb*   

do 12 ur zaradi motenja ali ogrožanja javnega reda [prva alineja 64/1 
ZNPPol] 

- 1 

do 12 ur zaradi kršitve prepovedi približevanja [druga alineja 64/1 ZNPPol] - 1 

do 48 ur zaradi izročitve oziroma sprejema osebe od tujih varnostnih 
organom [četrta alineja 64/1 ZNPPol] 

65 34 

  pridržane s privedbo [110/2 čl. ZP-1] 19 18 

  pridržane do streznitve [109/2 čl. ZP-1] 40 73 

pridržane zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali odklonitve strokovnega 
pregleda [ZPrCP] 

14 20 

  privedene na sodišče [110/1 čl. ZP-1] 9 7 

Število opravljenih preiskav   

  hišne 19 30 

  osebne - - 

Število privedb z odredbo   

  na sodišče 190 143 

  inšpekcijskim službam - 1 

  upravnemu organu - 3 

  drugim upravičencem 1 - 

Število drugih ukrepov   

  neuspešne hišne preiskave** 11 3 

  intervencije*** 1.633 1.783 

  prepoved približevanja določeni osebi, kraju oziroma območju 36 46 

  prepoved udeležbe na športnih prireditvah - 3 

 
* Število oseb, pridržanih zaradi prekrškov, ne glede na delovno področje [javni red, cestni promet idr.]. 
** Pri neuspešnih hišnih preiskavah predmeti prekrška niso bili najdeni, zato je bil obdolžilni predlog zoper kršitelja 
sodišču preklican. 
*** Upoštevane so samo intervencije zaradi zaprosil za posredovanje. 

 
 
 

Nesreče in drugi dogodki 
 

Vrsta dogodka 2015 2016 

Število požarov  70 73 

Število poskusov samomora  21 35 

Število delovnih nesreč 43 21 

Število samomorov  19 19 

Število iskanj pogrešanih oseb  17 9 

Število primerov onesnaženja in ogrožanja okolja  3 1 
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Pomoč policije drugim upravičencem  
[policijska asistenca] 

 

Upravičenci 
Število pomoči 

2015 2016 

Zdravstveni ustanovi  26 29 

Inšpekcijske službe  1 5 

Centru za socialno delo 1 1 

Drugo  3 1 

Skupaj  31 36 

 
 
 

Množične kršitve javnega reda 
 

 

Število množičnih 
kršitev 

2015 2016 

Skupaj  2 - 

 
 
 

Sodelovanje policije pri varovanju javnih zbiranj 
 

 
Število  

2015 2016 

Javni shodi 5 1 

Javne prireditve 257 305 

Skupaj 262 306 
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ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

 
 

Kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa po enotah 
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PMP 
Petišovci 

2015 565 8 146 34 16 - - - - 769 

2016 692 5 192 50 18 - - - - 957 

porast/upad [v %] 22,5 … 31,5 47,1 … - - - - 24,4 

PP G. 
Radgona 

2015 1.871 31 124 44 34 3 - - 2 2.109 

2016 1.565 49 127 46 - 3 - - - 1.790 

porast/upad [v %] -16,4 58,1 2,4 4,5 … … - - … -15,1 

PP G. 
Petrovci 

2015 964 14 116 4 5 - - - 1 1.104 

2016 1.121 13 236 4 - - - - - 1.374 

porast/upad [v %] 16,3 … 103,4 … … - - - … 24,5 

PP 
Lendava 

2015 5.028 33 829 117 10 24 - - 17 6.058 

2016 4.363 26 781 61 21 7 1 - 11 5.271 

porast/upad [v %] -13,2 -21,2 -5,8 -47,9 … … … - … -13 

PP 
Ljutomer 

2015 2.140 24 213 8 6 - - - 3 2.394 

2016 2.082 20 286 17 1 - - - 2 2.408 

porast/upad [v %] -2,7 … 34,3 … … - - - … 0,6 

PP M. 
Sobota 

2015 4.392 41 66 21 - - - - 4 4.524 

2016 3.698 35 96 23 2 1 - - 12 3.867 

porast/upad [v %] -15,8 -14,6 45,5 … … … - - … -14,5 

PP IU M. 
Sobota 

2015 574 32 403 115 - 91 - 2 1 1.218 

2016 560 10 238 93 - 134 - - - 1.035 

porast/upad [v %] -2,4 … -40,9 -19,1 - 47,3 - … … -15 

PPP M. 
Sobota 

2015 5.526 44 110 700 131 6 - 8 12 6.537 

2016 4.989 59 194 511 113 5 3 - 28 5.902 

porast/upad [v %] -9,7 34,1 76,4 -27 -13,7 … … … … -9,7 

SUP PU 
M. Sobota 

2015 141 - 15 - - - - - - 156 

2016 61 - 10 - - - - - - 71 

porast/upad [v %] -56,7 - … - - - - - - -54,5 

Skupaj  

2015 21.201 227 2.022 1.043 202 124 - 10 40 24.869 

2016 19.131 217 2.160 805 155 150 4 - 53 22.675 

porast/upad [v %] -9,8 -4,4 6,8 -22,8 -23,3 21 … … 32,5 -8,8 
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Kršitve prometne zakonodaje in postopki policije po Zakonu o prekrških 

 

Postopek 
Število kršitev Porast/upad 

[v %] 2015 2016 

Opozorilo  3.333 5.681 70,4 

Plačilni nalog  20.045 15.611 -22,1 

Izdaja odločbe v hitrem postopku  83 85 2,4 

Obdolžilni predlog  969 1.125 16,1 

Predlog drugemu prekrškovnemu organu 20 26 - 

 
 
 

Vložena pravna sredstva v hitrem postopku  
 

Pravna sredstva 
Število kršitev Porast/upad 

[v %] 2015 2016 

Zahteva za sodno varstvo zaradi izdanega plačilnega naloga 335 320 -4,5 

Zahteva za sodno varstvo zaradi odločbe v hitrem postopku  17 12 … 

 
 
 
 
Najpogostejši ukrepi policistov pri nadzoru cestnega prometa 
 

Vrsta ukrepa 2015 2016 
Porast/upad 

[v %] 

Število odrejenih alkotestov 28.287 29.660 4,9 

pozitiven 842 930 10,5 

negativen 27.393 28.683 4,7 

odklonjen 29 35 20,7 

Število odrejenih strokovnih pregledov zaradi alkohola 33 65 97,0 

pozitiven 17 41 … 

negativen 12 14 … 

odklonjen 3 6 … 

Število odrejenih strokovnih pregledov zaradi prepovedanih drog 18 25 … 

pozitiven 6 9 … 

negativen 2 6 … 

odklonjen 6 6 … 

Število pridržanj  15 20 … 

po ZPrCP 14 20 … 

po ZP-1 1 - … 

Število začasnih odvzemov vozniških dovoljenj 281 289 2,8 

Število zasegov motornih vozil 156 157 0,6 

po ZPrCP 150 150 … 

po ZP-1 6 6 … 

   po ZKP - 1 … 

Število privedb na oddelke za prekrške na okrajnih sodiščih 16 8 … 
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Prometne nesreče in posledice 
 

Leto 

Prometne nesreče Posledice 

število 
vseh 

nesreč 

število 
nesreč s 
smrtnim 
izidom 

število 
nesreč s 
telesnimi 
poškod. 

število 
nesreč z 
mater. 
škodo 

število 
mrtvih 

število 
hudo 

telesno 
poškod. 

število 
lahko 

telesno 
poškod. 

2012 1.639 9 326 1.304 9 55 374 

2013 1.045 8 271 766 9 22 312 

2014 909 5 309 595 5 54 342 

2015 818 3 316 499 3 62 368 

2016 848 7 340 501 7 48 379 

 
 
 
Mrtvi in poškodovani v prometnih nesrečah 
 

 
 
 
 

Prometne nesreče in posledice na območju policijskih enot 
 

Območje Leto 

Prometne nesreče Posledice 

število 
vseh 

nesreč 

število 
nesreč s 
smrtnim 
izidom 

število 
nesreč s 
telesnimi 
poškod. 

število 
nesreč z 
mater. 
škodo 

število 
mrtvih 

število 
hudo 

telesno 
poškod. 

število 
lahko 

telesno 
poškod. 

PP G. 
Radgona 

2015 139 1 38 100 1 10 41 

2016 135 - 45 90 - 6 47 

PP G. 
Petrovci 

2015 37 - 15 22 - 3 26 

2016 40 - 18 22 - 1 20 

PP Lendava 
2015 147 1 65 81 1 14 65 

2016 153 1 61 91 1 9 73 

PP Ljutomer 
2015 147 - 55 92 - 11 54 

2016 123 - 54 69 - 11 51 

PP M. 
Sobota 

2015 348 1 143 204 1 24 182 

2016 397 6 162 229 6 21 188 

Skupaj 
2015 818 3 316 499 3 62 368 

2016 848 7 340 501 7 48 379 

 
Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč in povprečna stopnja alkoholiziranosti 
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Nesreče 

Število vseh 
povzročiteljev 

Število 
alkoholiziranih 
povzročiteljev 

Delež 
alkoholiziranih 
povzročiteljev      

[v %] 

Povprečna stopnja 
alkohola [g/kg] 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Smrtne 3 7 1 2 33,3 28,6 1,27 1,92 

S telesno poškodbo 298 322 41 66 13,8 20,5 1,62 1,63 

Z materialno škodo 393 402 54 62 13,7 15,4 1,52 1,54 

Skupaj 694 731 96 130 13,8 17,8 1,56 1,59 

 
 
 

 
Posledice prometnih nesreč glede na vrsto ceste 

 

Vrsta ceste 
Število mrtvih 

Število hudo 
telesno 

poškodovanih 

Število lahko 
telesno 

poškodovanih 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Avtocesta - 2 2 - 13 19 

Hitra cesta - - - - 1 - 

Glavna cesta - - - - 1 - 

Regionalna cesta 3 2 34 26 185 177 

Lokalna cesta - 3 23 22 124 145 

Naselje z uličnim sistemom - - 3 - 27 26 

Naselje brez uličnega sistema - - - - 16 10 

Turistična cesta - - - - 1 2 

Skupaj 3 7 62 48 368 379 

 
 
 
 
Posledice prometnih nesreč glede na vzrok 

 

Vzrok 
Število mrtvih 

Število hudo 
telesno 

poškodovanih 

Število lahko 
telesno 

poškodovanih 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Neprilagojena hitrost 2 1 14 15 93 95 

Nepravilna stran/smer - 1 19 14 85 107 

Neupoštevanje prednosti 1 2 16 9 87 70 

Nepravilno prehitevanje - 1 2 2 10 6 

Nepravilni premiki z vozilom - - 6 1 21 19 

Neustrezna varnostna razdalja - - 1 - 44 54 

Nepravilno ravnanje pešcev  - 1 1 2 - 2 
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Posledice prometnih nesreč glede na vrsto udeležencev  

 

Udeleženci 
Število mrtvih 

Število hudo 
telesno 

poškodovanih 

Število lahko 
telesno 

poškodovanih 

Število 
udeležencev 

brez poškodb 
Skupaj 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Vozniki osebnih 
avtomobilov 

- 1 18 13 165 190 775 777 958 981 

Potniki  1 2 6 2 91 74 2 1 100 79 

Pešci - 1 4 12 11 20 - 1 15 34 

Vozniki motornih koles  2 2 9 7 19 17 5 4 35 30 

Kolesarji - 1 21 11 63 63 9 5 93 80 

Drugi udeleženci - - 4 3 19 15 174 171 197 189 

Skupaj 3 7 62 48 368 379 965 959 1.398 1.393 

 
 
 

Prometne nesreče s pobegom 
 

 
Število nesreč Porast/upad 

[v %] 2015 2016 

Vse prometne nesreče s pobegom 131 153 16,8 

Prometne nesreče z mrtvimi in telesno poškodovanimi  10 10 … 

Neraziskane nesreče z mrtvimi in telesno 
poškodovanimi 

6 7 … 
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NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 

 
 

Promet potnikov glede na vrsto meje 
 

Vrsta meje 
Število potnikov 

2012 2013 2014 2015 2016 

Skupaj 2.549.247 2.551.973 2.775.452 2.889.527 3.128.247 

 
 
 

Struktura potnikov čez državno mejo*  
 

 
 

* Podatki za 2014, 2015 in 2016 niso primerljivi s podatki predhodnih obdobij zaradi vstopa Hrvaške v EU 1. 7. 2013. 

 
 

Promet potnikov čez državno mejo 
 

 
Število potnikov 

2012 2013 2014 2015 2016 

Državljani 
Slovenije 

646.027 703.132 795.023 910.534 994.675 

Državljani EU 609.139 1.124.104 1.788.384 1.844.373 2.002.998 

Državljani tretjih 
držav 

1.294.081 724.737 192.045 134.620 130.574 

Skupaj 2.549.247 2.551.973 2.775.452 2.889.527 3.128.247 

 
 
 
 

Kršitve Zakona o tujcih in Zakona o nadzoru državne meje 

 

Predpisi 
Število kršitev Porast/upad 

2015/2016 
[v %] 2015 2016 

Zakon o tujcih  493 365 -26,0 

Zakon o nadzoru državne meje  126 161 27,8 

Skupaj  619 526 -15,0 
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Državljanstvo tujcev, zavrnjenih na mejnih prehodih 

 

Državljanstvo 
Število oseb 

2015 2016 

Srbija 15 19 

Bosna in Hercegovina 10 11 

Makedonija 3 2 

Kosovo 1 1 

Ukrajina 2 1 

Moldavija republika 1 - 

Ruska federacija 1 - 

Sirska arabska republika 2 - 

Skupaj  35 34 

 
 
 
 

Zaseženo orožje in vozila ter poskusi prenosa prepovedanih drog čez državno mejo 
 

Vrsta orožja 
Merska 
enota 

2015 2016 

Zaseženo orožje – skupaj  kosi 16 6 

    plinsko  kosi 1 - 

    hladno  kosi 14 6 

    drugo kosi 1 - 

Zaseženo strelivo* kosi 6 201 

Zasežena vozila**  1 0 

 
* Ostro, lovsko in plinsko strelivo ter manevrski naboji. 
** Vira podatkov o zaseženih vozilih in poskusih prenosa prepovedanih drog: Analiza tveganja kazniva 
dejanja na mejnih prehodih odkrita pri mejni kontroli in izravnalnih ukrepih v 2016, št. 2253-1/2017/11, 
10. 2. 2017l, in STAI, preglednica JRMTZ07, 21. 2. 2017. 

 
 
 
 

Zlorabe dokumentov na mejnih prehodih 
   

Število zlorab dokumentov 2015 2016 

Število ponarejenih in prenarejenih potnih listov - - 

Število ponarejenih in prenarejenih osebnih izkaznic - - 

Število ponarejenih in prenarejenih vizumov - - 

Število ponarejenih in prenarejenih bivalnih in delovnih dovoljenj - - 

Število ponarejenih in prenarejenih vozniških dovoljenj - - 

Število ponarejenih in prenarejenih žigov mejne kontrole  - - 

Število ponarejenih in prenarejenih prometnih dovoljenj - - 

Število ponarejenih in prenarejenih drugih listin  13 14 

Število primerov uporabe tujih potnih listin - - 

Skupaj 13 14 
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Izvorna država ponarejenih in prenarejenih dokumentov ter 
tujih potnih listin na mejnih prehodih 

 

Država 
Število dokumentov 

2015 2016 

Bosna in Hercegovina 8 6 

Srbija 3 6 

Madžarska  1 

Poljska  1 

Ćeška republika 1 - 

Hrvaška 1 - 

Skupaj  13 14 

 
 
 

Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi zlorabe listin na 
mejnih prehodih 

 

Državljanstvo 
Število oseb 

2015 2016 

Bosna in Hercegovina 7 3 

Srbija 3 1 

Češka republika 1 - 

Hrvaška 1 - 

Slovenija 1 - 

Druge države  12 10 

Skupaj  25 14 

 
 
 

Nedovoljeno prebivanje, nedovoljeni vstopi in nedovoljeni prehodi čez državno mejo* 
 

 
 

* Zaradi spremembe zajema in prikazovanja podatkov o nedovoljenih prehodih čez državno mejo, 
nedovoljenem prebivanju in nedovoljenih vstopih v Slovenijo na notranji meji, podatki 2015 in 2016  niso 
povsem primerljivi s prejšnjimi obdobji. Prav tako se lahko navedeni podatki za 2014 razlikujejo od podatkov, 
objavljenih v Poročilu o delu policije za 2014. 
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Državljanstvo obravnavanih oseb zaradi nedovoljenega 
prehoda čez državno mejo 

 

Državljanstvo 
Število kršitev 

2015 2016 

Iran - 11 

Afganistan 1 1 

Mjanmar Burma - 1 

Slovenija - 1 

Srbija - 1 

Kosovo 4 - 

Sirska arabska republika 1 - 

Skupaj  6 15 

 
 

 

                            Državljanstvo tujcev, ki so v RS vstopili v okviru reguliranega 
                            migracijskega toka na zahodno-balkanski poti 

 

  

 
  

Državljanstvo 
Število kršitev  

2015  

Afganistan 9.892  

Bangladeš 103  

Irak 4.249  

Iran 1.711  

Libanon 130  

Maroko 259  

Pakistan 617  

Palestina 149  

Sirska arabska republika 16.980  

Somalija 181  

Druge države 364  

Skupaj 34.635  
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Državljanstvo obravnavanih oseb zaradi nedovoljenega 
prebivanja 

 

Državljanstvo 
Število kršitev 

2015 2016 

Bosna in Hercegovina 2 2 

Srbija 2 2 

Albanija 2 1 

Ukrajina 4 1 

Kanada - 1 

Mongolija - 1 

Libija 3 - 

Moldavija republika 1 - 

Ruska federacija 1 - 

Turčija 1 - 

Druge države  3 5 

Skupaj  19 13 

 
 
 

Državljanstvo obravnavanih oseb zaradi nedovoljenega 
vstopa v Slovenijo na notranji meji 

 

Državljanstvo 
Število kršitev* 

2015 2016 

Afganistan - 18 

Moldavija Republika 5 10 

Albanija 3 7 

Pakistan - 7 

Kitajska 1 6 

Maroko 3 4 

Ukrajina 1 4 

Sirska arabska republika 18 1 

Bangladeš 4 - 

Kosovo 12 - 

Druge države 25 24 

Skupaj  72 81 
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Vrnjene oziroma sprejete osebe na podlagi mednarodnih sporazumov 

 

 
 
 
 
Vrnjene oziroma sprejete osebe na podlagi mednarodnih sporazumov, glede na državno 
mejo  

 

Država 
Število oseb, ki so jih tuji varnostni 
organi vrnili slovenskim policistom 

Število oseb, ki so jih slovenski 
policisti vrnili tujim varnostnim 

organom 

2015 2016 2015 2016 

Avstrija - 10 - - 

Hrvaška - - 1 7 

Madžarska 20 31 35 21 

Skupaj 20 41 36 28 

 
 

 
Državljanstvo oseb, ki so jim bile izdane odločbe o 
prostovoljni vrnitvi 

 

Državljanstvo 

Število izdanih odločb 
o prostovoljni vrnitvi 

2015 2016 

Srbija 1 4 

Moldavija Republika - 3 

Indija 1 2 

Bosna in Hercegovina - 1 

Egipt - 1 

Irak 1 1 

Tunizija 2 1 

Ukrajina 1 1 

Libija 3 - 

Turčija 2 - 

Druge države 4 5 

Skupaj  15 19 
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Državljanstvo oseb, ki so jim bile izdane odločbe o 
vrnitvi  

 

Državljanstvo 

Število izdanih odločb 
o vrnitvi 

2015 2016 

Maroko 1 3 

Albanija 1 2 

Nigerija 1 1 

Pakistan - 1 

Šri lanka - 1 

Ukrajina 2 1 

Alžirija 1 - 

Kosovo 3 - 

Moldavija republika 2 - 

Srbija 1 - 

Druge države  - 1 

Skupaj  12 10 
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POLICIJSKO DELO V SKUPNOSTI 

 
 

Preventivne dejavnosti 
 

 
 

 
 

Področja preventivnega in policijskega dela v skupnosti po policijskih enotah 
 

Policijske enote 
Kriminaliteta 

Javni red in 
mir 

Cestni promet 
Državna meja 

in tujci 
Drugo 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

PMP Petišovci 1 - - - - - 1 2 - - 

PP G. Radgona 6 4 7 10 17 26 - - 3 15 

PP G. Petrovci 18 28 17 13 22 19 1 1 51 37 

PP Lendava 4 7 14 12 30 35 - - 11 11 

PP Ljutomer 3 4 9 19 14 24 - - 5 13 

PP M. Sobota 13 15 50 64 54 55 2 1 67 52 

PP IU M. Sobota - 2 - - 3 - - 1 1 1 

PPP M. Sobota - - - - 5 4 - - - - 

SUP PU MS 4 1 10 7 18 15 - 2 3 6 

SKP PU MS 47 31 - 3 - - - - 6 2 

Skupaj 96 92 107 128 163 178 4 7 147 137 
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Preventivno in policijsko delo v skupnosti po subjektih 

 

Subjekti 
Število dejavnosti 

2015 2016 

Osnovna šola  154 199 

Fizična oseba  71 48 

Druga društva  61 60 

Lokalna skupnost  39 57 

Vzgojno-varstveni zavod  15 25 

Gostinski lokal  7 11 

Zasebna podjetja  24 8 

Mediji [radio, tv, časopis, revije, internet]  41 36 

Denarne ustanove  5 5 

Srednja šola  12 11 

Trgovine  12 12 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu  

11 6 

Turistična podjetja  6 6 

Romska skupnost  24 22 

Državna podjetja  8 2 

Državni organ  4 5 

Center za socialno delo  1 8 

Samostojni podjetniki  10 3 

Društvo upokojencev  - 2 

Cerkev  2 5 

Zdravstveni zavodi  4 3 

Dom za starejše občane  4 4 

Lokalne akcijske skupine  - - 

Zasebna varnostna agencija  2 2 

Kulturne ustanove  - - 

Fakulteta  - 1 

Tuji varnostni organi  1 1 

Visoka šola  - - 

Višja šola  - - 

Skupaj 518 542 
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OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 

 
 

Klici na interventno številko 113 in interventni dogodki  
 

 
 
 
 

Klici na interventno številko 113 in interventni dogodki po policijskih enotah 
 

Enota 
Število klicev 

Število interventnih 
dogodkov 

2015 2016 2015 2016 

PP G. Radgona   1.876 1.779 

PP G. Petrovci   720 690 

PP Lendava   2.461 2.116 

PP Ljutomer   1.396 1.391 

PP M. Sobota   4.957 4.896 

Drugo   198 243 

Skupaj 27.520 25.928 11.608 11.115 

Delež [v %] 100,0 100,0 42,2 42,9 
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Povprečni reakcijski časi po policijskih enotah 

 

Enota 

Vsi interventni dogodki 
[mm:ss] 

Nujni interventni dogodki 
[mm:ss] 

2015 2016 2015 2016 

PP G. Radgona 21.12 21:25 09:21 10:49 

PP G. Petrovci 26:40 25:12 15:43 14:00 

PP Lendava 19:57 19:48 13:20 09:41 

PP Ljutomer 18:15 18:04 07:02 07:44 

PP M. Sobota 20:46 19:26 09:55 08:41 

PU M. Sobota 20:47 20:02 10:33 09:26 

 
 

 
Razpisani ukrepi 

 

Število razpisanih ukrepov  2015 2016 

Število razpisanih iskanj na predlog sodišča zaradi izmikanja 
postopku [trajne odredbe in tiralice]  

6 10 

Število razpisanih iskanj na predlog sodišča zaradi neznanega 
naslov bivanja in neuspešnega vročanja sodne pošte  

18 30 

Število razpisanih iskanj zaradi pobega gojencev iz PD Radeče  - 2 

Število iskanj, ki jih razpiše policija zaradi kaznivega dejanja  2 6 

Število razpisanih iskanj zaradi pobega gojencev iz vzgojnih 
zavodov  

6 12 

Število razpisanih iskanj pogrešanih otrok in mladoletnikov  7 3 

Število razpisanih iskanj pogrešanih odraslih oseb  25 27 

Število hišnih priporov  3 2 

Število hišnih zaporov  4 4 

Število razpisanih ukrepov Zavrnitev vstopa v RS  7 7 
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FORENZIČNA IN KRIMINALISTIČNOTEHNIČNA DEJAVNOST 

 
 

Zaprosila za preiskave na Oddelkih za kriminalistično tehniko 
 

Predmet preiskav 
Število zadev Porast/upad 

[v %] 2015 2016 

Sledi obuval 38 22 -42,1 

Sledi papilarnih črt  33 48 45,5 

Prepovedane droge 128 124 -3,1 

Požari, eksplozije 13 14 … 

Barve, laki 3 - … 

Sumljivi dokumenti 13 7 … 

Rokopis 5 3 … 

Orožje 32 30 -6,3 

Sled orodja 16 22 … 

Žarnice 3 1 … 

Steklo 5 2 … 

Ključavnice 13 4 … 

Smodniški plini - 1 … 

DNK 84 79 -6,0 

Vlakna in lasje 5 3 … 

Past 2 2 … 

Ekologija 2 3 … 

Lomna površina - 3 … 

Rekonstrukcija - 4 … 

Število identificiranih sledi  44 35 -20,5 

 
 
 

Druga strokovna opravila pri preiskovanju kaznivih dejanj 
 

Število drugih strokovnih opravil 2015 2016 
Porast/upad 

[v %] 

Število predlogov za izvedbo poligrafskega postopka  1 6 … 

Število fotorobotov - 1 … 

Število zapisnikov o zavarovanju elektronskih naprav 
in preiskavah elektronskih naprav  

10 10 … 

Število prepoznav oseb na fotografijah 14 26 … 

 
 

Kriminalističnotehnična opravila 

 

Število posameznih kriminalističnotehničnih opravil 2015 2016 
Porast/upad 

[v %]  

Število ogledov krajev kaznivih dejanj in drugih dogodkov 625 598 -4,3 

Število ogledov krajev kaznivih dejanj in drugih dogodkov,  
pri katerih so sodelovali kriminalistični tehniki 

171 144 -15,8 

   število ogledov krajev kaznivih dejanj, ki so jih obravnavale 
enote kriminalistične policije 

43 41 -4,7 

   število ogledov krajev drugih dogodkov, ki so jih 
obravnavale enote kriminalistične policije 

25 8 … 

  število ogledov krajev kaznivih dejanj in drugih dogodkov, ki 
so jih obravnavale policijske postaje 

103 95 -7,8 

Število oseb, ki bile fotografirane 106 116 9,4 

Število oseb, ki so jim bili odvzeti prstni odtisi 89 91 2,2 

Število odvzetih brisov ustne sluznice 80 102 27,5 
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NADZORNA DEJAVNOST 

 
 

Nadzori nad delom delavcev 
 

Enote PU 
Število nadzorov 

nad delom  
delavcev 

PP 
Število nadzorov 

nad delom  
delavcev 

SD - M. Sobota 1 

SUP 1 Lendava 1 

SKP - Ljutomer 1 

OKC - G. Radgona 1 

SOP - G. Petrovci 1 

  IU M. Sobota 1 

  PPP MS 1 

Skupaj 1 PMP Petišovci 1 

  Skupaj 8 

 
Vir: GPU SGDP SRSN, preglednica GPULN01 iz aplikacije Spremljanje 
nadzorov, 14. 2. 2017. 

 
 

 
Splošni nadzori 

 

PP 
Število splošnih 

nadzorov nad 
delom PU 

Število splošnih 
nadzorov nad 

delom PP 

M. Sobota - - 

Lendava - - 

Ljutomer - - 

G. Radgona - - 

G. Petrovci - 1 

IU M. Sobota - - 

PPP M. Sobota - 1 

PMP Petišovci - - 

Skupaj - 2 

 
Vir: GPU SGDP SRSN, preglednica GPULN01 iz 
aplikacije Spremljanje nadzorov, 14. 2. 2017. 
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Strokovni in ponovni nadzori 

 

Enote 
GPU 

Število nadzorov, ki 
so jih opravile NOE 

PU 
PP 

Število 
strokovnih 

nadzorov, ki 
jih je opravila 

PU  

Število 
ponovnih 

nadzorov, ki 
so jih 

opravile NOE 
GPU nad 
delom PU 

Število 
ponovnih 

nadzorov, ki 
jih je opravila 

PU  
strokovni ponovni 

SD - - M. Sobota 4 - - 

SUP - - Lendava 6 - - 

SKP 1 - Ljutomer 6 - - 

OKC - - G. Radgona 5 - - 

SOP - - G. Petrovci 2 - - 

 - - IU M. Sobota 3 - - 

 - - PPP MS 1 - - 

Skupaj 1 - PMP Petišovci 4 - - 

    Skupaj 31 - - 

 
Vir: GPU SGDP SRSN, preglednica GPULN01 iz aplikacije Spremljanje nadzorov, 14. 2. 2017. 
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Strokovni in ponovni nadzori nad delom policijskih enot po delovnih področjih 

 

Delovno področje 

Število nadzorov 
nad delom enot 

GPU 

Število nadzorov 
nad delom PU 

Število nadzorov 
nad delom enot 

PU 

Število nadzorov 
nad delom PP 

Skupaj 

stroko-
vni 

ponovni 
stroko-

vni 
ponovni 

stroko-
vni 

Ponovni 
stroko-

vni 
ponovni 

Odkrivanje in preiskovanje 
kriminalitete 

- - - - - - 10 
- - 

Vzdrževanje javnega reda, 
zagotavljanje splošne 
varnosti ljudi in premoženja 

- - - - - - 1 
- - 

Zagotavljanje varnosti 
cestnega prometa 

- - - - - - 1 
- - 

Varovanje državne meje in 
izvajanje predpisov o tujcih 

- - - - - - 1 
- - 

Varovanje oseb in objektov - - - - - -  - - 

Preventivna dejavnost - - - - - - 1 - - 
Operativno obveščanje in 
poročanje 

- - - - - - - 
- - 

Kriminalistična tehnika - - 1 - - - - - - 

Pooblastila - - - - - - 3 - - 

Upravno poslovanje  - - - - - - - - - 
Informacijsko 
telekomunikacijski sistem 
policije 

- - - - 1 - 6 
- - 

Analitska dejavnost - - - - - - - - - 

Organizacijske zadeve - - 1 - 1 - 1 - - 

Kadrovske zadeve - - - - 1 - 6 - - 
Izobraževanje, 
izpopolnjevanje in 
usposabljanje 

- - - - - - - 
- - 

Finančno-materialno 
poslovanje 

- - - - 1 - 6 
- - 

Mednarodno sodelovanje - - - - - - - - - 
Informiranje in obveščanje 
javnosti 

- - - - - - - 
- - 

Pritožbe, notranje 
preiskave in pomoč 
policistom 

- - - - - - - 
- - 

Priprave na izredna stanja 
in vojno 

- - - - - - - 
- - 

Nadzori in strokovna 
pomoč 

- - 1 - 1 - 8 
- - 

Prekrškovni postopki - - 1 - - - 2 - - 

Skupaj - - 4 - 5 - 46 - - 
 

Vir: GPU SGDP SRSN, preglednica GPULN01 iz aplikacije Spremljanje nadzorov, 14. 2. 2017.  
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SPREMLJANJE IZVAJANJA POLICIJSKIH POOBLASTIL IN OGROŽANJA POLICISTOV 

 
 

Osebe, katerih identiteto je ugotavljala policija 
 

Zakonska podlaga 
Število oseb Porast/upad 

[v %] 2015 2016 

Zakon o nalogah in pooblastilih policije 3.853 3.941 2,3 

 

 
 

Izravnalni ukrepi 

 

 2015 2016 
Porast/upad  

[v %] 

Število oseb 707 1.087 53,7 

Število postopkov, v katerih so bili 
izvedeni izravnalni ukrepi 

542 821 51,5 

  
 
 
Pridržane, zadržane in privedene osebe 
 

Zakonska podlaga ter čas pridržanja, zadržanja in 
privedbe  

Število oseb Porast/upad 
 [v %] 2015 2016 

Skupaj ZNPPol  65 36 -44,6 

do 12 ur zaradi motenja ali ogrožanja javnega reda [prva   
alineja 64/1 ZNPPol] 

- 1 … 

do 12 ur zaradi kršitve prepovedi približevanja [druga 
alineja 64/1 ZNPPol] 

- 1 … 

do 12 ur zaradi kršitve prepovedi udeležbe na športnih 
prireditvah [tretja alineja 64/1 ZNPPol] 

- - - 

do 48 ur zaradi izročitve oziroma sprejema osebe od tujih 
varnostnih organov [četrta alineja 64/1 ZNPPol] 

65 34 -47,7 

Skupaj ZP-1 59 91 54,2 

pridržanje po odredbi sodišča [108. čl. ZP-1] - - - 

pridržanje do iztreznitve po odredbi sodišča, do 12 ur 
[109/1 ZP-1] 

- - - 

pridržanje do iztreznitve, do 12 ur [109/2 ZP-1] 40 73 82,5 

pridržanje s privedbo do 12 ur [110/2 ZP-1] 19 18 … 

24. čl. ZPrCP, pridržanje od 6 do 12 ur 14 20 … 

32.čl. ZNDM, zadržanje do 48 ur 2 11 … 

Skupaj ZKP 151 120 -20,5 

zadržanje do prihoda PS, do 6 ur [149/1 ZKP] - - - 

odvzem prostosti in privedba k PS [157/1] 3 1 … 

odvzem prostosti in pridržanje do 48 ur [157/2 čl. ZKP] 148 119 -19,6 

Skupaj  291 278 -4,5 
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Uporaba prisilnih sredstev 
 

 
      
         * Osebe, zoper katere so bila uporabljena prisilna sredstva. 

 
 
 

Uporaba prisilnih sredstev in opozorilnega strela 
 

Vrsta prisilnega sredstva 2015 2016 

Telesna sila 2018 219 

Sredstva za vklepanje in vezanje 106 143 

Palica - 13 

Plinski razpršilec 9 9 

Sredstva za prisilno ustavljanja prevoznih 
sredstev 

1 - 

Skupaj 334 384 

 
 
 

Uporaba posameznih vrst prisilnih sredstev in opozorilnega strela po enotah* 

   
 SV TS PR PAL SP PUV KON PMV VC PS SO OS Skupaj 

PMP Petišovci 1 - - - - - - - - - - - 1 

PP G. Radgona 15 60 1 - - - - - - - - - 76 

PP G. Petrovci 6 5 - - - - - - - - - - 11 

PP Lendava 27 40 - 2 - - - - - - - - 69 

PP Ljutomer 15 29 - - - - - - - - - - 44 

PP M. Sobota 37 49 8 - - - - - - - - - 94 

PP IU M. S. 21 5 - - - - - - - - - - 26 

PPP M. Sobota 4 6 - - - - - - - - - - 10 

SUP PU MS 6 16 - 11 - - - - - - - - 33 

SKP PU MS 11 9 - - - - - - - - - - 20 

Skupaj 143 219 9 13 - - - - - - - - 384 

 
* SV – sredstva za vklepanje in vezanje, TS – telesna sila, PR – plinski razpršilec, PAL – palica, SP – službeni pes, PUV – sredstva za prisilno ustavljanje 
prevoznih sredstev, KON – konjenica, PMV – posebna motorna vozila, VC – vodni curek, PS – plinska sredstva in druga z zakonom določena sredstva 
za pasivizacijo, SO – strelno orožje, OS – opozorilni strel. 
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Posledice uporabe prisilnih sredstev pri policistih in kršiteljih ter posledice 
napadov na policiste 

 

 
Število policistov Število kršiteljev* 

2015 2016 2015 2016 

Vidni zunanji znaki**  2 2 14 19 

Lahka telesna poškodba  1 6 2 2 

Skupaj  3 8 16 21 

 
* Kršitelji, zoper katere so policisti uporabili prisilna sredstva. 
** Praska, odrgnina ali druga manjša površinska poškodba. 

 
 
 

     Grožnje policistom 
 

Stopnja ogroženosti 
Število groženj 

2016 

Nizka  3 

Srednja 2 

Visoka - 

Skupaj  5 

 
 
 

Napadi na policiste 
 

 2015 2016 
Porast/upad 

 [v %] 

Število kaznivih dejanj [299., 300., 301. in 302. čl. KZ-1] 12 16 … 

Število napadenih policistov 21 29 … 

 
 

 
Osebe, privedene na sodišče zaradi postopka o kaznivem dejanju ali prekršku 

 

 
 

  

 

Število oseb 

2015 2016 
porast/ upad (v 

%) 

Osumljenci kaznivih dejanj 3 1 ... 

Storilci prekrškov 25 15 ... 

Skupaj 28 16 ... 
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REŠEVANJE PRITOŽB 

 
 

Pritožbe zoper delo policistov 
 

 2015 2016 
Porast/upad 

[v %] 

Število vloženih pritožb 19 17 … 

Število nerešenih pritožb iz prejšnjih let 1 2 … 

Število rešenih pritožb 18 16 … 

 
 
 

Rešene pritožbe glede na način reševanja 
 

 
Število pritožb 

2015 2016 

Pomiritveni postopki 6 9 

uspešno zaključeni [150/5 ZNPPol] 3 6 

     ravnanje policistov, neskladno s predpisi  - - 

Senati 4 3 

neuspešno zaključeni pomiritveni postopki [148/3 ZNPPol] - 1 

neposredna obravnava pred senatom [148/4 ZNPPol] 4 2 

     utemeljene pritožbe, obravnavane pred senatom 2 1 

Zaključek brez obravnave 8 5 

Skupaj rešenih pritožb 18 16 

 
 
 

Rešene pritožbe zoper policiste po delovnih področjih* 
 

 
Kriminaliteta  

Javni red  
in mir 

Cestni promet 
Državna meja 

in tujci 
Drugi 

dogodki 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Pomiritveni postopki 2 3 2 - 4 10 - - - - 

uspešno zaključeni [150/5 ZNPPol] - 3 1 - 4 6 - - - - 

ravnanje policista, neskladno s 
predpisi  

- - - - - - - - - - 

Senati 3 - - - 2 3 1 1 3 - 

neuspešno zaključeni pomiritveni 
postopki [148/3 ZNPPol] 

- - - - - 1 - - - - 

neposredna obravnava pred senatom 
[148/4 ZNPPol] 

3 - - - 2 2 1 - - - 

utemeljene pritožbe, obravnavane 
pred senatom 

3 - - - - 2 1 - - - 

Zaključek brez obravnave 2 - 1 1 2 2 1 - - 2 

Skupaj rešene pritožbe 7 3 3 1 8 14 2 1 3 2 

 
* Ker se lahko posamezna pritožba nanaša na več delovnih področij, je seštevek števila pritožb po delovnih področjih praviloma večji od števila 
obravnavanih pritožb. 

 
 
  



Letno poročilo o delu policijske uprave Murska Sobota za 2016 – statistična priloga 
 

 42 

Rešene pritožbe po pritožbenih razlogih* 

 

 
Neukrepanje  

Uporaba 
pooblastil 

Uporaba 
prisilnih 
sredstev 

Komunikacija Skupaj 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Pomiritveni postopki 1 2 5 7 - - 5 4 11 13 

uspešno zaključeni [150/5 ZNPPol] - 2 3 4 - - 3 3 6 9 

ravnanje policista, neskladno s 
predpisi  

- - - - - - - - - - 

Senati 5 - 5 3 - - 4 3 14 6 

neuspešno zaključeni pomiritveni 
postopki [148/3 ZNPPol] 

- - - 1 - - - 1 - 2 

neposredna obravnava pred senatom 
[148/4 ZNPPol] 

5 - 5 2 - - 4 2 14 4 

utemeljene pritožbe, obravnavane 
pred senatom 

3 - 3 1 - - 3 1 9 2 

Zaključek brez obravnave 1 - 3 3 - - 4 2 8 5 

Skupaj rešene pritožbe 7 2 13 12 - - 13 8 33 22 

 
* Ker lahko posamezna pritožba vsebuje več pritožbenih razlogov, je število pritožbenih razlogov praviloma večje od števila obravnavanih 
pritožb. 

 
 
 

Posledice pritožbenih postopkov 
 

 2015 2016 

Opozorilo in pogovor  4 1 

Poročilo, poslano Vrhovnemu državnemu tožilstvu, 
na podlagi tretjega odstavka 147. člena Zakona o 
kazenskem postopku 

- - 

Predlog za uvedbo disciplinskega postopka - - 

Skupaj  4 1 

 
 
 

          Podlage za obravnavo pritožbe neposredno pred senatom 
 

 
 

  

Število pritožb 2015 2016 

V postopku udeleženi otroci, mladoletniki in druge ranljive 
skupine 

3 - 

Pritožba tujca, ki ne prebiva v RS 1 2 

Skupaj 4 2 
 

 

 

 
 

Pritožbe, ki po neuspelem pomiritvenem postopku niso bile obravnavane 
pred senatom 

 
 

Število pritožb 2015 2016 

Ni senata po neuspelem pomiritvenem postopku (152/2) 1 2 
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NOTRANJE PREISKAVE 

 
 

Prijavljena in odkrita kazniva dejanja uradnih oseb policije, odstopljena v 
obravnavo posebnemu oddelku specializiranega državnega tožilstva, in 
osumljene uradne osebe po enotah 

 

Enota 

Število prijavljenih in 
odkritih kaznivih dejanj 

Število osumljenih uradnih 
oseb 

2015 2016 2015 2016 

PP Ljutomer - 1 - 1 

PP M. Sobota 1 - 1 - 

SKP PU MS 2 2 1 2 

Služba direktorja PU 2 4 2 4 

Skupaj 5 7 4 7 

 
 

  

KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE ZADEVE 

 

 
Sistemizirana in zasedena delovna mesta po enotah 

 

Enota 

Število sistemiziranih delovnih mest Število zasedenih delovnih mest 

uniformi-
rani 

policisti 

neunifor-
mirani 

policisti 

delavci 
brez 

statusa 
policista 

skupaj 
uniformi-

rani 
policisti 

neunifor-
mirani 

policisti 

delavci 
brez 

statusa 
policista 

skupaj 

Vodstvo uprave 1 1 1 3 1 1 1 3 

SD PU MS - 5 4 9 - 5 4 9 

SUP PU MS 26 - 4 30 22 - 5 27 

SKP PU MS - 50 5 55 - 47 3 50 

OKC PU MS 5 16 2 23 2 16 2 20 

SOP PU MS - 6 39 45 - 6 36 42 

Skupaj OE PU 32 78 55 165 25 75 51 151 

PP G. Radgona 35 - 6 41 30 - 4 34 

PP G. Petrovci 21 - 3 24 17 - 3 20 

PP Lendava 106 - 8 114 84 - 6 90 

PP Ljutomer 56 - 6 62 48 - 6 54 

PP M. Sobota 60 - 13 73 50 - 11 61 

PP IU M. Sobota 47 - 3 50 43 - 3 46 

PPP M. Sobota 27 - 6 33 23 - 6 29 

PMP Petišovci 74 - 2 76 51 - 2 53 

Skupaj PP 426 - 47 473 346 - 41 387 

Skupaj 458 78 102 638 371 75 92 538 

 
Vir: SD, 17. 2. 2016  
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FINANČNO-MATERIALNE ZADEVE 

 
 

Prevozna sredstva glede na lastništvo 
 

 
Število vozil 

2015 2016 

Lastna vozila 146 165 

Vozila v finančnem najemu 0 0 

Vozila v operativnem najemu 0 0 

Skupaj 146 165 

 
Vir: SOP PU MS, 6.2.2017 

 
 
 

Prevozna sredstva glede na vrsto vozil 
 

Vrsta vozil 
Število vozil 

2015 2016 

Osebna civilna vozila 66 79 

Osebna patruljna vozila 39 38 

Intervencijska vozila 8 10 

Kombinirana vozila 11 12 

Terenska vozila 8 9 

Motorna kolesa 8 9 

Tovorna in dostavna vozila 5 7 

Druga vozila 1 1 

Skupaj 146 165 

 
Vir: SOP PU MS, 6.2.2017 

 
 
 

Povprečna starost prevoznih sredstev 
 

Povprečna starost  
2015 

[v letih] 
2016 

[v letih] 

Vseh prevoznih sredstev 6,2 5,9 

intervencijskih vozil 4,0 3,3 

motornih koles 8,3 7,9 

osebnih civilnih vozil 5,0 5,3 

osebnih patruljnih vozil 5,0                    6,1 

terenskih vozil 9,0 8,8 

dostavnih in tovornih vozil 7,0 5,2 

kombiniranih vozil 7,0 8,0 

 
Vir: SOP PU MS, 6.2.2017 
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ODNOSI Z JAVNOSTMI 

 
 

Delo na področju odnosov z javnostmi 
 

 2015 2016 
Porast/upad 

[v %] 

Število novinarskih konferenc, izjav za javnost in foto 
terminov 

3 3 … 

Število sporočil, obvestil in informacij za javnost 309 214 -30,8 

Število pisnih informacij za javnost OKC PU 365 366 0,3 

Število pisnih in ustnih odgovorov na vprašanja novinarjev 512 459 -10,4 

Število pisnih in ustnih odgovorov na vprašanja državljanov 69 72 4,3 

Število odzivov na prispevke v medijih 0 0 … 

Število objav na intranetu (lastne objave) 277 254 -8,3 

Število (na)govorov 4 4 … 

Število udeležb v preventivno-promocijskih dogodkih 
(sejmi, humanitarne zadeve ipd.) 

10 11 … 

Število dogodkov s protokolarnimi aktivnostmi 6 7 … 

 
Vir: podatki predstavnice za odnose z javnostmi PU M. Sobota 

 
 

 
 

 

 
 



Priloga 2: Seznam uporabljenih kratic: 
 
EU  Evropska unija 
EVSP  Enota vodnikov službenih psov 
FVV  Fakulteta za varnostne vede 
GPU  Generalna policijska uprava 
KD  Kazniva dejanja 
KZ-1  Kazenski zakonik 
MNZ  Ministrstvo za notranje zadeve 
OE  Organizacijska enota 
OKC  Operativno komunikacijski center 
PE  Policijska enota 
PMP  Postaja mejne policije 
PP  Policijska postaja 
PPE  Posebna policijska enota  
PPIU  Policijska postaja za izravnalne ukrepe 
PPP  Postaja prometne policije 
PPSA  Praktični postopek s samoobrambo 
PU MS  Policijska uprava Murska Sobota 
RH  Republika Hrvaška 
RS  Republika Slovenija 
SD  Služba direktorja 
SGDP  Služba generalnega direktorja policije 
SKP  Sektor kriminalistične policije 
SOP  Služba za operativno podporo 
SUP  Sektor uniformirane policije 
UIT  Uprava za informatiko in telekomunikacije 
UL  Urad za logistiko 
ZJRM-1 Zakon o varstvu javnega reda in miru 
ZKP  Zakon o kazenskem postopku 
ZNDM  Zakon o nadzoru državne meje 
ZNPPol  Zakon o nalogah in pooblastilih policije 
ZP-1  Zakon o prekrških 
ZPrCP  Zakon o pravilih cestnega prometa 
 
 
 
 
 


