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1.

Metodološka pojasnila

V letnem poročilu o delu policije za 2017 so statistični podatki večinoma pridobljeni iz aplikacije
Statistika – Letna poročila. Podatki so bili zamrznjeni in policijskim enotam dostopni na intranetu 12. 2.
2018, zato ne vključujejo podatkov, ki so bili vneseni v računalniški sistem pozneje. 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.
Posamezne kategorije, preglednice in grafi, za katere so potrebna posebna metodološka pojasnila, so
označene z zvezdico, pojasnila pa so navedena tik pod njimi.
Ostala metodološka pojasnila:
•

v poročilu so prikazana kazniva dejanja, razen kaznivih dejanj s področja cestnega prometa in
kaznivih dejanj, ki se preganjajo na predlog, pri katerih je oškodovanec že ob podaji ovadbe
odstopil od pregona [pisna izjava o umiku ali izjava o umiku predloga za pregon];

•

preiskana kazniva dejanja so tista, pri katerih je bil osumljenec znan že ob prijavi ali odkritju
kaznivega dejanja ali pa ga je policija pozneje odkrila;

•

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

•

v okroglih oklepajih so primerjalni podatki za 2017, v oglatih oklepajih pa so druga pojasnila,
viri in podobno;

•
•

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 100],
o prevelik porast: enak ali več kot 150,0 %,
o prevelik padec: enak ali več kot 80,0 %.

•
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Spoštovani!

Zavedamo se, da je naš osnovni cilj zagotoviti visoko stopnjo varnosti in krepiti zaupanje v policijo. V
letu 2017 se je nadaljevalo z delom, katero temelji na zagotavljanju ugodnih varnostnih kazalcev v
vseh segmentih policijskega poslanstva. Obseg in zahtevnost dela ter pričakovanja vseh se iz leta v
leto spreminja in povečuje. Razmere so še trenutno obvladljive glede na kadrovski potencial, vendar
pa bo potrebno slednji vsebini v prihodnje nameniti več pozornosti in konkretnih dejanj. Vsekakor
strmimo, da smo prisotni tam, kjer to narekujejo varnostni dogodki, vendar pa se nam občasno ni izšlo,
ravno iz naslova manjka kadra in povečane problematike. Neglede na slednje nam zaenkrat uspeva
obdržati pozitivno varnostno podobo, zato smo mnenja, da smo glede na dane okoliščine upravičili
svojo vlogo in pričakovanja državljanov. Seveda brez sodelovanja in zaupanja slednjih tudi ni
pričakovati ugodne varnostne klike, zato je to tudi bilo in bo tudi v prihodnje ena od prioritet našega
poslanstva.
Z zadovoljstvom se v letu 2017 lahko ozremo v materialno – finančno podporo ter v vsebino urejanja
statusa policista, kot tudi vseh ostalih zaposlenih. Uspelo nam je realizirati veliko investicij v svojstvu
izboljšanja delovnih pogojev in zunanje podobe. Prav tako se je premaknilo v opremi in varnosti za
delo policistov, kakor tudi pri urejanju statusnega položaja in pravic. Seveda so pričakovanja vseh
velika, zato se nadejamo, da se bo tovrsten trend nadaljeval tudi v prihodnje, saj se v nekaj letih ne da
nadoknaditi vsega, kar je bilo zamujeno v preteklih letih.
Po vsebinskih sklopih operativne problematike in dela je bilo glede na petletno povprečje evidentiranih
najmanj kaznivih dejanj. Da je temu tako je vsekakor med drugim prispevalo kvalitetno proaktivno in
preventivno delo, kakor tudi spremenjen način evidentiranja. Veseli dejstvo, da je bila preiskanost leteh v petletnem obdobju ponovno visoka in v slovenskem vrhu. Poudariti velja, da se iz leta v leto
spreminjajo tako pojavne oblike kriminalitete, kot tudi zahtevnost preiskovanja. Vse več je obsežnih in
kompleksnih primerov. Največji delež vseh kaznivih dejanj predstavlja področje splošne kriminalitete,
predvsem premoženjske. V svojstvu organiziranega kriminala so še v vedno prevladujoče
prepovedane droge. Posebno pozornost vsekakor zahteva področje gospodarskih deliktov in v
zadnjem obdobju vse bolj kibernetska kriminaliteta. Vdori in zlorabe so več ali manj postali vsakdanjik.
Kršitve predpisov o javnem redu so v letu 2017 v zmanjšanju. Še vedno je na tem področju največ
kršitev s področja Zakona o varstvu javnega reda in miru in sicer dobra polovica. Pri tem ugotavljamo,
da je četrtina kršiteljev vinjena, zaznati pa je upad prekrškov z elementi nasilja. Izrečenih je bilo sicer
več ukrepov prepovedi približevanja, kar pa je posledica obravnave večjega števila kaznivih dejanj
Nasilja v družini. Policisti so sodelovali na več kot tristo varovanjih javnih prireditev od tega je bila
dobra tretjina športnih prireditev. V okviru tridnevnih Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja je bila
izvedena državna vaja zaščite in reševanja "Murska Sobota 2017", v katero je bilo vključenih večje
število policistov in tudi drugih predstavnikov obrambe in zaščite.
Stanje prometne varnosti v Pomurju ni zaskrbljujoče, ravno nasprotno. Se pravi, da lahko optimistično
zremo v prihodnost. Pregled na daljše časovno obdobje je vzpodbuden, saj se je stanje prometne
varnosti v zadnjih petih letih bistveno izboljšalo, k čemer pa je poleg policijskega nadzora zagotovo
vplivalo še mnogo drugih dejavnikov (infrastruktura, zakonodaja, proaktivno delo, prometna kultura
udeležencev). Še vedno kot najpogostejši vzrok prometnih nesreč negativno izstopa vožnja z
neprilagojeno hitrostjo. Policisti so ugotovili največ kršitev v zadnjih šestih letih in zaradi hujših
prekrškov zasegli 180 motornih vozil. Vožnja pod vplivom alkohola še vedno predstavlja eno od večjih
težav v Pomurju, saj je še vedno visok delež vinjenih povzročiteljev prometnih nesreč (15 %), kakor
tudi visoka stopnja ugotovljene vinjenosti. Pri opravljanju policijskih nalog na tem področju pa je in bo
še naprej naše delo temeljilo na podlagi Direktive Evropske komisije o varnosti v cestnem prometu in
Resolucija o nacionalnem programu varnosti v cestnem prometu za obdobje 2013-2022.
Pomurski mejni prehodi postajajo vse bolj obremenjeni. Državno mejo je prestopilo dobre tri milijone
ljudi, za dva odstotka več kot v preteklem letu. Zunanjo schengensko mejo oziroma državno mejo z R
Hrvaško je v preteklem letu nedovoljeno - ilegalno prestopilo bistveno več ljudi kot v preteklih letih,
seveda če izvzamemo množične »migracije« v letih 2015 in 2016. V mesecu aprilu 2017 se je na vseh
mejnih prehodih v R Sloveniji začela izvajati sistematična mejna kontrola v skladu s schengenskim
zakonikom. Za varovanje zunanje schengenske meje so bili vključeni tudi pripadniki slovenske vojske.
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Prav tako pa se je nadaljeval nadzor z mešanimi patruljami na hrvaški in madžarski meji. Sodelovanje
s tujimi partnerji pa je bilo vzorno.
Da delamo strokovno in zakonito kažejo tudi primeri pritožb zoper delo policije, katerih je iz leta v leto
manj. Veseli tudi, da je bilo v letu 2017 manj napadov in groženj zoper policiste.
Policijska uprava veliko pozornosti namenja tudi pozitivni podobi, tako v notranji, kot v zunanji javnosti.
Tako smo ob priložnosti slovesnosti "Dan policije" realizirali več letno prizadevanje z otvoritvijo
muzejskega oziroma spominskega prostora v prostorih Policijske uprave namenjenega predstavitvi
zgodovine in poslanstva policije. S slednjim smo samo še nadgradili pred leti izdano knjigo "Zgodovina
orožništva in pomurske policije" in tako, kot že večkrat doslej pokazali spoštljiv odnos do zgodovine
policije in poklica policista.
Policijska uprava strmi, da smo odprta institucija in kot taka tudi soustvarja prostor in klimo za
kakovostno izobraževanje, inovativne prijeme in dobro prakso. S projektom »Avtomatiziranega
zadolževanja opreme« smo prejeli drugo nagrado na natečaju dobre prakse v slovenski policiji.
Uspešno smo nadgradili tudi projekt "Promocije zdravja na delovnem mestu", ki je v letu 2017 prejel
državno priznanje za najboljšo dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu, katero je podelilo
Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt je dobil tudi pohvalno
priznanje za primer dobre prakse v okviru nabora Evropske Unije in je bil tako predstavljen v Bilbaou
(Španija) in Pragi (Češka).
Da bi dvignili zavedanje zaposlenih v policiji je bila v sodelovanju s SI – CERTOM in Generalno
policijsko upravo prav tako izdelana priročna brošura "Varni na intranetu".
Prav tako nam je uspelo, da smo se, kot Policijska uprava vključili v evropski projekt izobraževanja z
različnih vsebin (tuji jeziki, organizacija dela, računalništvo itd…) pod okriljem Ljudske univerze
Murska Sobota.
Zaradi nenehnega razvoja družbenih omrežij je Policijska uprava začela uporabljati svojo Facebook
stran, kjer objavljamo regionalne in lokalne informacije, katere imajo uporabno vrednost za prebivalce
in s tem še bolj krepimo medsebojno sodelovanje.
V zaključku je vsekakor potrebno omeniti, da brez truda in odrekanja zaposlenih na Policijski upravi in
kvalitetnega sodelovanja z drugimi službami v Policiji ter v veliko primerih brez podpore zunanjih
partnerjev in stanovskih društev ne bi bili doseženi slednji rezultati, hvala.
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2.

Značilnosti dela Policijske uprave Murska Sobota v letu 2017

2.1

Temeljne dejavnosti

2.1.1

Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete

V letu 2017 je Policijska uprava Murska Sobota [v nadaljevanju PU] obravnavala 2.336 (2.442) ali 4,3
% manj kaznivih dejanj, za katere je na Okrožno državno tožilstvo [v nadaljevanju ODT] podala
kazenske ovadbe ali poročila v dopolnitev kazenskih ovadb. Od tega je bilo preiskanih 67,7 % (67,9
%). Največ obravnavanih kaznivih dejanj je bilo s področja splošne kriminalitete in sicer 1.736 (1.857),
kar predstavlja 74,3 % (76,0 %) delež vseh kaznivih dejanj.
Na področju premoženjske kriminalitete je bilo le teh evidentiranih 1.069 (1.120), kar je 4,6 % manj kot
leto poprej. Pri tatvinah, velikih tatvinah, ropih in goljufijah se število primerov bistveno ne spremeni.
Evidenten upad v primerjavi s preteklim letom, in sicer za 21,7 % je pri kaznivih dejanjih poškodovanje
tuje stvari. Ugotavljamo, da je bilo 160 primerov kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, kjer so
oškodovanci odstopili od pregona, v 2016 pa je bilo odstopov 118. Preiskanost kaznivih dejanj s
področja premoženjske kriminalitete ostaja na enakem nivoju kot leto prej in sicer 40,5 % (39,9 %),
V vsebini kaznivih dejanj povezanih z motornimi vozili smo prav tako evidentirali 36 % upad. Slednje
med drugim povezujemo z manj obravnavanih primerov tatvin osebnih avtomobilov, 4 ( 8 ).
Kaznivih dejanj zoper življenje in telo je bilo obravnavanih 88 (115), kar pomeni upad za 23,5 %.
Evidenten upad je zaznati pri kaznivih dejanjih lahke telesne poškodbe, katerih je bilo 72 (102). 30
(25) od teh kaznivih dejanj je, kjer oškodovanci niso podali predloga za pregon. Obravnavan je bil 1
(0) poskus uboja in 8 (10) hudih telesnih poškodb. Preiskanost je primerljiva z letom 2016 in sicer 94,3
% (93,9 %).
S poglavja zoper spolno nedotakljivost je bilo obravnavanih 17 (19) kaznivih dejanj. Manj je kaznivih
dejanjih spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let in sicer 6 (9). Kaznivih dejanj prikazovanja,
izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva je številčno podobno kot leto prej 5 (4),
kakor tudi kaznivih dejanj posilstva, 2 (2). Preiskanost je 88,2 % (94,7 %).
S poglavja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke beležimo minimalno povečanje in sicer smo
skupno obravnavali 181 (175) kaznivih dejanj. Še vedno so izstopajoča kazniva dejanja nasilja v
družini in neplačevanje preživnine.
V 2017 je bilo ovadenih 48 (49) mladoletnikov za 47 (43) kaznivih dejanj.
Na področju organizirane kriminalitete je bilo obravnavano skoraj identično število kaznivih dejanj, kot
leta 2016j, in sicer 65 (66).
Število kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami je bilo glede na leto 2016 v porastu za 3,2 %.
Skupaj je bilo obravnavanih 160 (155) 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. Prav tako se je povečala količina zasežene
droge kokain in nedovoljenih snovi v športu. V letu 2017 ni bilo nobenega primera smrti zaradi
predoziranja, obravnavan pa je bil en primer predoziranja s prepovedano drogo.
V letu 2017 je bilo evidentiranih 13 (11) kaznivih dejanj izsiljevanja, kar predstavlja minimalen porast.
V večini primerov gre za storilce posameznike. Porast omenjenih kaznivih dejanj je posledica
izsiljevanj preko interneta ali "pametnih telefonov".
Na področju mejne problematike in s tem vzporedno ilegalnih migracij je bilo obravnavanih 5 (3)
primerov kaznivih dejanj prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1. Od tega
so bili v treh primerih izpolnjeni kriteriji organizirane kriminalitete. Minimalen porast tovrstnih kaznivih
dejanj je mogoče utemeljevati predvsem na dejstvu, da so storilci tovrstnih kaznivih dejanj v zadnjem
mesecu leta 2017, spremenili smer tihotapljenja tujcev iz območja PU Koper na območje PU Murska
Sobota.
Obravnavano je bilo tudi 1 (1) kaznivo dejanje trgovine z ljudmi.
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Število obravnavanih kaznivih dejanj ponarejanja denarja je v manjšem porastu in sicer je bilo
evidentiranih 49 (46) kaznivih dejanj. Posledica porasta tovrstnih kaznivih dejanj je vedno večje
povpraševanje in pridobivanje ponarejenih bankovcev preko interneta (Dark Net). V letu 2017 smo
obravnavali 7 (8) kaznivih dejanj v zvezi nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.
Večina primerov je bilo zaznanih pri posameznikih, dočim organiziranega prometa z orožjem nismo
zaznali oziroma evidentirali.
Delež obravnavane gospodarske kriminalitete v celotni kriminaliteti se je zvišal na 25,7 % (24 %) glede
na preteklo leto. Tako se je tudi število kaznivih dejanj tovrstne kriminalitete povečalo na 600 (585).
Vzporedno je zaznan tudi porast premoženjske škode povzročene s kaznivimi dejanji, 10.268.000
EUR (7.604.000 EUR).
V strukturi obravnavanih kaznivih dejanj je bilo tudi v tem obdobju obravnavanih največ kaznivih dejanj
kršitev temeljnih pravic delavcev 237 (331). Je pa bilo teh skupno manj za 28,4 % kot v preteklem
obdobju. V strukturi obravnavanih kaznivih dejanj so se najbolj izrazito zmanjšala še kazniva dejanja
goljufije za 47 % (slednja kazniva dejanja predstavljajo le 1,5 % zaključenih kaznivih dejanj v letu
2017) in kazniva dejanja poslovne goljufije za 10,7 %. Razlog, da so kazniva dejanja kršitev temeljnih
pravic delavcev še vedno najpogosteje obravnavana je trenutna družbena ekonomska situacija in
način evidentiranja teh kaznivih dejanj, izvršenih pred 2.7.2017. Dočim pa je upad števila teh kaznivih
dejanj povezan s spremembo evidentiranja kaznivih dejanj, kar kaže tudi visoko (60,7 %) povišanje
povzročene škode s temi kaznivimi dejanji, 1,524.160 EUR (948.190 EUR).
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 2017 na področju korupcijskih kaznivih dejanj nismo obravnavali primera klasičnih korupcijskih
kaznivih dejanj, 0 (4).
Je pa zaznati večjo aktivnost pri finančnih preiskavah, 40 (31). Na Okrožno državno tožilstvo je bilo
podanih 6 (6) pobud za zavarovanje premoženja, ki izvira iz kaznivih dejanj.

2.1.2

Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja

Obravnavanih je bilo 1.895 (2.135) kršitev predpisov o javnem redu [v nadaljevanju JR] ali za 16,1 %
manj leto prej. Za navedene kršitve je bilo podanih 82 (112) obdolžilnih predlogov, izdanih 198 (209)
odločb v hitrem postopku, 1.249 (1.388) plačilnih nalogov in izrečenih 266 (334) opozoril.
Na področju Zakona o varstvu javnega reda in miru [v nadaljevanju ZJRM] je bilo obravnavanih 1.030
(1.202) kršiteljev, ki so storili 1.231 (1.467) kršitev ali za 16,1 % manj. Največ kršitev 411 (462) je bilo
obravnavanih po členu 6/1 ZJRM, izzivanje ali spodbujanje k pretepu. Ob storitvi prekrška je bilo 412
(545) oseb pod vplivom alkohola ali za 24,4 % manj kot leto prej. Prav tako so policisti obravnavali 664
(668) kršitev drugih predpisov o javnem redu. Največ je bilo ugotovljenih kršitev glede Zakona o
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 131 (117), Zakona o zaščiti živali 125 (125), Zakona
o javnih zbiranjih 91 (100), Zakona o orožju 49 (69), Zakona o zasebnem varovanju 42 (32), Zakona
o ohranjanju narave 8 (30) in Zakona o omejevanju porabe alkohola 7 (16).
Prekrški Nasilja v družini po določbah ZJRM-1 (6/4 ZJRM-1 v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 ZJRM-1) so v
upadu. Skupno je bilo obravnavanih 281 (321) kršitev ali za 12,5 % manj kot leto prej. Največ kršitev
ZJRM-1 je bilo storjenih in obravnavanih v stanovanjih 495 (610). Policisti so izrekli 56 (46) ukrepov
prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju. Tako se je število izrečenih ukrepov
prepovedi približevanja povečalo za 21,7 %. Delež povratnikov se je zmanjšal na 10,7 % (30,4 %).
Razlog za povečanje izrečenih ukrepov prepovedi približevanja je tudi pri dosledni uporabi
varnostnega pooblastila s strani policistov. Mnenja smo, da je med drugim na kvalitetno obravnavo in
strokovnost dela vplivala usposobljenost policistov in kriminalistov ter neposredno vključevanje
policijskih starešin v obravnave posameznih dogodkov ter izvedene aktivnosti pri nudenju strokovnih
pomoči na PE. Pri obravnavanih dogodkih Nasilja v družini, ugotavljamo, da so najpogostejši vzroki
nasilja v družini alkoholiziranost, ljubosumje, brezposelnost, izsiljevanje za denar in psihične motnje.
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Na območju PU deluje medresorska "Koordinacija za obravnavo nasilja v družini za pomursko regijo",
ki jo sestavljajo predstavniki Centrov za socialno delo Gornja Radgona, Murska Sobota in PU. Skupina
je opravila predavanja z namenom ozaveščanja javnosti o posledicah nasilja, o postopkih obravnave
nasilja pred državnimi organi, o možnih načinih pomoči s strani vladnih in nevladnih organizacij, o
nujnosti prijave nasilja itd. Organizirali so več različnih strokovnih posvetov, delavnic in predavanj, kot
aktivni govorci pa se udeležujejo tudi podobnih srečanj, ki jih organizirajo drugi. Predavanja so bila
opravljena na osnovnih šolah, v zdravstvenih domovih, v Splošni bolnišnici M. Sobota, v domovih za
ostarele, na mednarodni konferenci v Rakičanu ipd.
V gostinskih lokalih je bilo obravnavanih 182 (207) kršitev, na cesti oziroma trgu 249 (278) kršitev in
na javnih shodih in prireditvah 33 (43) kršitev.
Policisti so sodelovali pri varovanju 339 (305) javnih prireditev oziroma za 11,1 % več kot lani, niso pa
varovali javnega shoda (1). Od skupnega števila javnih prireditev so sodelovali pri varovanju 111 (107)
športnih prireditvah. Eden od razlogov, da so varovali večje število javnih prireditev je zaradi varovanj
nogometnih tekem v 2. slovenski nogometni in 3. slovenski nogometni ligi-vzhod, kjer so nadzirali
izrečene ukrepe prepovedi udeležbe na športnih prireditvah. Varovale so se tudi pripravljalne
nogometne tekme domačih in tujih klubov ter nogometne tekme v medobčinskih ligah. Manj se je
obravnavalo kršitev določb Zakona o javnih zbiranjih. Zaradi hujše kršitve je bilo 5 (3) navijačem
izrečen ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah in podane 3 kazenske ovadbe na pristojno
sodišče zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in nasilništva. 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 PU [v
nadaljevanju PPE].
Izvedenih je bilo 1.518 (1.783) intervencij oziroma za 14,8 % manj kot leto prej.
PU je samostojno in v sodelovanju z inšpekcijskimi službami izvajala nadzor na različnih področjih
dela, kjer Policija nima pristojnosti kot prekrškovni organ. Zaradi tega je bilo odstopljenih 100 (92)
predlogov drugemu prekrškovnemu organu oziroma za 8,7 % več kot leto poprej.
V skladu s predpisi je bilo v 35 (36) primerih zagotovljena pomoč državnim organom, gospodarskim
družbam in zavodom ter drugim organizacijam in posameznikom z javnimi pooblastili, kadar so se jim
državljani pri opravljanju nalog iz njihove pristojnosti fizično upirali ali je bilo pričakovati njihovo
upiranje.
Na področju nesreč in drugih dogodkov je bilo obravnavanih 85 (73) požarov, 26 (21) delovnih nesreč
24 (35) poskusov samomorov in 17 (19) samomorov. Organiziranih in izvedenih je bilo 12 (9) iskalnih
akcij. V iskalnih akcijah so bile vse osebe najdene.

2.1.3

Zagotavljanje varnosti cestnega prometa

Ne glede na dejstvo, da se je v letu 2017 za nekaj primerov povečalo število hudo telesno
poškodovanih udeležencev v prometnih nesrečah, stanje prometne varnosti trenutno na območju PU
ni zaskrbljujoče.
Pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom "izstopajo" potniki v vozilih (3). Zaskrbljujoč je podatek o
deležu alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, saj le ta znaša več kot 15 % (15,1 %), kar
pomeni, da je v vsaki 7 prometni nesreči bil prisoten alkohol.
V letu 2017 je bilo na območju PU obravnavanih 832 (848) prometnih nesreč ali 1,9 % manj kot leto
prej. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 1.386 (1.393) 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 2017 se je zmanjšalo število prometnih
nesreč s smrtnim izidom iz 7 na 4, število nesreč s telesnimi poškodbami se je zmanjšalo iz 340 na
276, število nesreč z materialno škodo pa se je povečalo iz 501 na 552. Petletno povprečje umrlih na
pomurskih cestah je 5,8 na leto. V 4 (7) prometnih nesrečah je umrlo 5 (7) oseb, 52 (48) jih je bilo
hudo in 304 (379) lahko telesno poškodovanih.
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Na območju PU smo obravnavali 130 (153) prometnih nesreč s pobegom od tega 14 (10) s telesnimi
poškodbami. Neraziskanih je ostalo 6 (7) prometnih nesreč s telesnimi poškodbami. Na območjih PP
Murska Sobota in PP Ljutomer ni bila obravnavana nobena prometna nesreča s smrtnim izidom, 1
nesreča s smrtnim izidom pa se je zgodila na območju PP Gornja Radgona, 2 na območju PP
Lendava in 1 na območju Gornji Petrovci.
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 171 (180) prometnih nesreč v
katerih je umrla 1 (1) oseba. Na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o prekrških je
bilo zaseženih 180 (157) motornih vozil in pridržanih 35 (20) udeležencev v cestnem prometu. V 471
(520) primerih so policisti odstopili od pridržanja v skladu s pogoji 2. odstavka 24. člena Zakona o
pravilih cestnega prometa.
Ugotovljenih je bilo 28.893 (22.582) 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 57,9 % (61,6 %) vseh ugotovljenih kršitev. Na
področju hitrosti je bilo ugotovljenih 10.700 (8.759) kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa.
V spletni aplikaciji "Predlagaj prometno kontrolo" je bilo podanih 13 (15) pobud, nobena pobuda ni bila
zavrnjena.
Pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa je bila upoštevana Direktiva Evropske komisije o varnosti
v cestnem prometu in Resolucija o nacionalnem programu varnosti v cestnem prometu za obdobje
2013-2022. Policijske enote so naloge načrtovale in izvajale na tistih področjih prometne varnosti, ki
so bila najbolj problematična (hitrost, alkohol, varnostni pas, uporaba naprav, ki zmanjšujejo voznikovo
sposobnost za zaznavanje in nadzor vozil na slovenskem avtocestnem križu – Pomurska avtocesta).
PU je izvajala številne, medijsko podprte poostrene nadzore prometa, s področja omejitev hitrosti,
psihofizičnega stanja udeležencev v cestnem prometu, uporabe varnostnih pasov, zaščitne čelade in
varstva voznikov enoslednih motornih vozil.

2.1.4

Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih

Zunanjo mejo je na območju PU prestopilo 3.053.812 (3.128.247) potnikov ali za 2,4 % manj. Za
prestop so uporabili 1.374.752 (1.371.986) osebnih vozil ali za 0,2 % več, 184.364 (170.121) tovornih
vozil ali za 8,4 % več ter 4.509 (4.805) avtobusov oziroma 6,2 % manj. Tovorni promet se je
minimalno povečal, kar je trend vse od vstopa R Hrvaške v Evropsko unijo. Promet potniških vlakov se
je zmanjšal iz 1.216 na 1.204. Ob zmanjšanju skupnega števila potnikov, pa se je precej spremenil
promet na posameznih mejnih prehodih. Zaradi izvajanja sistematične mejne kontrole in posledično
daljših čakalnih dob, se je od marca pričel povečevati promet na MPOP Hotiza, s povečanjem iz
58.029 na 117.390 potnikov ali za 102,0 % več. Državljani RS so predstavljali 32,1 % (31,8 %) števila
vseh potnikov, državljani drugih držav EU 63,8 % (64,0 %), državljani tretjih držav pa 4,1 % (4,2 %).
Policisti so na mejnih prehodih obravnavali 1 (14) primer zlorabe dokumenta. Prav tako so policisti na
mejnih prehodih odkrili in zasegli 7 (6 ) kosov hladnega orožja, 20,73 gramov prepovedane droge
(konoplja in amfetamini) in 7 tablet benzodiazapina (/).
Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 51 (34) tujcev, ki niso izpolnjevali zakonskih pogojev za vstop v
državo. Največ je bilo zavrnjenih državljanov Srbije in državljanov Bosne in Hercegovine.
Policijske enote so obravnavale 519 (365) kršitev Zakona o tujcih, kar je za 42,2 % več in 159 (161)
kršitev Zakona o nadzoru državne meje, kar pomeni upad za 1,2 %. Vzrok za povečanje ugotovljenih
kršitev po Zakonu o tujcih je posledica povečanih migracijskih tokov na zunanji meji v lanskem letu po
ugodnem stanju v letu 2016, ko se je postopno zapirala t.i. balkanska migracijska pot. Vzrok je tudi v
povečevanju izravnalnih ukrepov predvsem na avtocesti A5 in izvajanju sistematične mejne kontrole
na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško.
Policisti PP Lendava in PP Ljutomer so z različnimi oblikami dela in razpoložljivo tehnično opremo
zagotavljali varovanje zunanje schengenske meje z R Hrvaško. Na območju PP Ljutomer se je izvajalo
varovanje slovensko-hrvaške meje tudi z mešanimi patruljami s pristojnimi hrvaškimi mejnimi organi,
izmenično na ozemlju obeh držav. Na zunanji meji so policisti zaradi nedovoljenega prehoda
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obravnavali 125 tujcev (10), največ je bilo obravnavnih državljanov Afganistana (47) in Turčije (33).
Povečanje je sicer izrazito, vendar so absolutne številke še vedno nizke in obvladljive. V prvi polovici
leta je šlo večinoma za tujce, ki so bili nastanjeni v azilnih domovih v R Hrvaški in so bili uspešno
vrnjeni. Od oktobra 2017 naprej se je situacija spremenila, saj so policisti obravnavali večje skupine
tujcev skupaj s tihotapci, ki še niso bili obravnavani v R Hrvaški. Istočasno pa so se ponovno povečale
prošnje za mednarodno zaščito, saj so od takrat naprej vsi obravnavani tujci podali prošnjo za
mednarodno zaščito v R Sloveniji.
Na območju PP Lendava in PP Gornji Petrovci so policisti izvajali 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
izravnalne ukrepe, predvsem na pomurski avtocesti in na ostalih območjih ob notranji slovensko
madžarski in avstrijski meji. Obravnavanih je bilo 33 (81) nedovoljenih vstopov tujcev ali za 59,3 %
manj. Največ je bilo obravnavanih državljanov Kosova (8) in Moldavije (6). Upad problematike je
predvsem posledica intenzivnega varovanja zunanjih meja Madžarske. Policisti PPIU Murska Sobota
so pri izvajanju izravnalnih ukrepov obravnavali 6 ukradenih vozil (tri osebna vozila, kombi in dva
štirikolesnika – vsa vozila so bila višjega cenovnega razreda).
Zaradi nedovoljenega prebivanja so policisti obravnavali 57 (13) tujcev, največ državljanov Moldavije
(22) in Srbije (12), ki so večinoma prekoračevali čas dovoljenega bivanja na ozemlju članic EU.
Tuji varnostni organi so na podlagi bilateralnih sporazumov o vračanju oseb vrnili 21 (41) oseb, tujim
varnostnim organom pa so policisti predali 78 (28) tujcev, ali za 178,6 % več, predvsem zaradi
povečanja števila nedovoljenih prestopov zunanje meje z Republiko Hrvaško.
Tujcem so policisti izdali 4 (10) odločbe o vrnitvi ter 20 (19) odločb o prostovoljni vrnitvi. Večino teh
postopkov je izvedla PPIU Murska Sobota, zaradi postopka prevzemov tujcev madžarskih varnostni
organov na podlagi bilateralnih sporazumov.
PU v letu 2017 ni obravnavala mejnih incidentov.
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2.2

Druge dejavnosti

2.2.1

Policijsko delo v skupnosti

Na področju izvajanja strategije policijskega dela v skupnosti in preventive so se na PU v letu 2017
izvedli projekti in aktivnosti, katerih glavni namen je bil izboljšanje in krepitev zaupanja v policijo in
policijsko poslanstvo. Ocenjujemo, da smo dosegli namen.
Število preventivnih aktivnosti se je v letu 2017 v primerjavi z letom prej povečalo za 11,2 % in sicer so
bile izvedene 603 aktivnosti (542). Opravljenih je bilo 1.521 (1.655) ur, aktivnosti pa so bile
predstavljene 30.683 udeležencem ( 31.033).
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 in predstavitev policije na dnevih odprtih vrat
vojašnice Murska Sobota. Največja projekta v lanskem letu sta bila predstavitev opreme in policijskih
dejavnosti PU na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v času od 8. do 10. junija v Murski Soboti in
sejmu AGRA v Gornji Radgoni v času od 26. do 31. avgusta.
Nadaljevali smo z izvajanjem naših lastnih projektov "Varni na kolesu" in "Ravnanje z živalmi in
odgovornost do njih". Na pobudo PP Gornja Radgona in v sodelovanju s Centrom varne vožnje M.
Sobota smo v aprilu 2017 na območju celotne PU izvedli preventivni projekt "Hvala, ker ne uporabljate
mobilnika med vožnjo". V okviru slednjega smo izžrebali deset vzornih voznikov, ki so se za nagrado
udeležili treninga varne vožnje na poligonu CVV M. Sobota. Oktobra 2017 se je PU udeležila III.
Nacionalne konference "Varnost v lokalnih skupnostih« v Novem Mestu, kjer je bil predstavljen
prispevek "Pristopi k reševanju konkretnih varnostnih problemov na območju PU".
Da na tem področju delamo dobro kažejo tudi podatki o pritožbah zoper delo policistov, ki jih je iz leta
v leto manj. Leta 2017 smo tako prejeli le 13 (17) pritožb. Tudi rezultati zadnje javnomnenjske
raziskave "Ocene in stališča prebivalcev Slovenije o delu Policije " so vzpodbudni, ker nas Pomurci
ocenjujejo pozitivno. Pri veliki večini rezultatov dosegamo slovensko povprečje ali pa smo tik pod njim,
na vprašanje ali se državljani počutijo varne pa smo nad slovenskim povprečjem. 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. Žal pa nismo uspeli v
svojih prizadevanjih, da bi oživili delo varnostnih sosvetov, saj smo poskušali doseči, da bi vsak sosvet
v lanskem letu izvedel vsaj eno sejo. Seje so izvedli le trije varnostni sosveti.

2.2.2

Operativno-komunikacijska dejavnost

Na interventno številko 113 je bilo na Operativno komunikacijskem centru [v nadaljevanju OKC]
sprejetih 25.651 (25.928) ali 1,1 % manj klicev državljanov. Med klici je bilo 11.387 (11.115) ali 2,4 %
več interventnih klicev, ki so zahtevali prihod policistov na kraj dogodka. Interventni klici zajemajo 44,4
% (42,9 %) delež vseh klicev na telefonsko številko 113. Pri primerjavi števila nujnih interventnih
dogodkov z l. 2016 zasledimo zmanjšanje števila teh dogodkov za 11,6 %.
Po sprejetih interventnih klicih je bilo na kraj dogodka napotenih 13.542 (13.057) ali za 3,7 % več
policijskih patrulj. Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj (čas od klica na 113, do prihoda policistov
na kraj dogodka) je bil za vse interventne dogodke daljši za 20 sekund in je znašal 20 minut in 22
sekund (20 minut in 2 sekundi). Reakcijski čas za nujne interventne dogodke pa je bil daljši za 52
sekund in je znašal 10 minut in 18 sekund (9 minut in 26 sekund).
Obveščanje je potekalo v skladu s Pravili o obveščanju in poročanju v policiji. OKC je v 257 (400)
primerih obveščal predstojnike in v 6.920 (6.045) primerih, glede na vrsto dogodka, tudi druge organe
in organizacije.
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2.2.3

Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost

V letu 2017 je bil na PU 16,4 % porast ogledne dejavnosti (iz 598 na 696 ogledov). OKT SKP PU
beleži 12,5 % porast ogledne dejavnosti (iz 144 na 162 ogledov).
Obravnavanih je bilo podobno število zadev, kot v letu 2016. Povečale so se sledi papilarnih črt (za
16,7 %) in biološke oz. DNK sledi (za 39,2 %). Kriminalistično-tehnično je bilo obdelanih približno
enako število osumljenih (padec brisov ustnih sluznic za 2,9 %, padec odvzetih prstnih odtisov za 2,2
% in padec fotografiranih za 13,8 %).
Neglede na manj kaznivih splošne kriminalitete in manjšemu številu kriminalistično-tehnično obdelanih
oseb je bilo v l. 2017 identificiranih nekaj več storilcev na podlagi sledov kot leto prej in sicer za 5,7 %
(porast iz 35 na 37 identificiranih storilcev). V prihodnjih letih bomo morali dati poudarek predvsem
kriminalistično tehnični obdelavi osumljenih in še kvalitetnejšemu opravljanju ogledov krajev, kjer je
potrebno zavarovati več uporabnih sledov, če bomo hoteli dvigniti kvaliteto ogledne dejavnosti in
število identificiranih storilcev.

2.2.4

Raziskovalna, analitska in kriminalistično obveščevalna dejavnost

Na področju kriminalistično obveščevalne dejavnosti je bilo v letu 2017 na PU napisanih skupaj 1.334
(1.208) operativnih informacij, kar predstavlja povečanje števila le teh za 10,4 %. Največ informacij je
pridobil Sektor kriminalistične policije in sicer 457, kar predstavlja 34,2 % (37,9 %) vseh napisanih
informacij. Največ informacij je bilo napisanih v zvezi s prepovedanimi drogami in sicer 352.
Na področju analitske dejavnosti je bilo v letu 2017 opravljenih veliko različnih analiz iz vseh področij
kriminalitete. Tako so bile izdelane analize za vlome na PU po posameznih PP, analize kriminalne
aktivnosti posameznikov, analize izpisov telefonskega prometa analiza preprodaje prepovedanih drog
in analize transakcij na bančnih računih. Število analiz se iz leta v leto povečuje, prav tako pa je vedno
več zaprosil za izdelavo različnih analiz s strani PP.
Na področju analitske dejavnosti so PP mesečno in PU trimesečno na področju varovanja državne
meje izdelovale analize tveganja in delo mešanih patrulj ob slovensko – hrvaški meji. Na področju
splošnih policijskih nalog se je za območje PU izdelala 5 in 10 mesečna analiza dela splošnih
policijskih nalog, na področju prometne varnost pa se je izdelal polletni in letni pregled stanja
prometno varnostnih razmer na območju PU Murska Sobota. Poleg naštetega se je izdeloval tudi
trimesečni pregled dela za PU, ter v okviru operativnih potreb analiza posameznega primera.

2.2.5

Nadzorna dejavnost

V skladu s Pravili za izvajanje nadzorov v policiji so za nadzor pooblaščeni delavci PU izvedli 1 (1)
splošni nadzor in sicer na PP Gornja Radgona. Ocena nadzora je bila, da je delo v enoti potekalo
strokovno, zakonito in učinkovito, kljub ugotovljenim pomanjkljivostim na nekaterih delovnih področjih.
Zaradi ugotovljenih manjših nepravilnostih se nadzorniki niso odločili za ponovni nadzor.
Administrativne in organizacijske nepravilnosti ali pomanjkljivosti je enota odpravila že ob izvajanju
nadzora, za ostalo pa so izdelali načrt realizacije predlaganih ukrepov za odpravo nepravilnosti in
pomanjkljivosti ter tako sistematično pristopili k njihovi odpravi. Najpogostejše napake so bile
povezane z nedoslednim upoštevanjem pravil ali usmeritev s posameznega delovnega področja,
vendar ugotovljene napake niso bistveno vplivale na strokovnost ali zakonitost postopkov.
V letu 2017 so za nadzor pooblaščeni delavci opravili 22 (32) strokovnih nadzorov. Na podlagi odločbe
direktorja PU sta bila izveden tudi 2 (1) nadzora nad delom policistov in sicer na 9 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.
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2.2.6

Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov

Policisti so pridržali skupaj 287 (278) oseb, kar je za 3,2 % več kot leto poprej. Po ZP-1 je bilo
pridržanih 89 (91) oseb oz. 2,2 % manj kot lansko leto. PO ZNPPol je bilo pridržanih 75 (36) oz. 108,3
% več kot lani. Razlog povečanja je povečano število obravnavanih nedovoljenih prehodov državne
meje, predvsem z R Hrvaško in posledično vračanje oseb tujim varnostnim organom. Policisti so
ugotavljali identiteto 3.815 (3.941) osebam, kar predstavlja zmanjšanje števila za 3,2 %. Zmanjšanje
ugotavljanja identitete lahko pripisujemo predvsem zaradi zmanjšanja obravnavanih dogodkov. Na
podlagi 157. člena ZKP je bilo pridržanih 89 (120) oseb oz. 25,8 % manj.
Uporabljenih je bilo 364 (384) prisilnih sredstev ali za 5,2 % manj 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 169 (183) oseb v 152 (162) dogodkih. Pri uporabi prisilnih sredstev se je upoštevalo
načelo sorazmernosti. Zoper kršitelje so policisti v večjem obsegu uporabili najmilejša prisilna
sredstva, kot so telesna sila-strokovni prijemi ter sredstva za vezanje in vklepanje. Uporaba vseh
prisilnih sredstev je bila ocenjena kot strokovna in zakonita. Pri uporabi prisilnih sredstev sta bili lahko
telesno poškodovani 4 (2) osebi in 5 (6) policistov.
V letu 2017 so bili obravnavani 3 (5) primeri groženj policistom na PU, od tega so bile vse
obravnavane grožnje na PPP Murska Sobota. Ogroženi policisti so v vseh primerih bili obravnavani z
nizko stopnjo ogroženosti. Po vzpostavitvi varovanja ogroženega uslužbenca v nobenem primeru ni
prišlo do ponovnega ogrožanja.

2.2.7

Reševanje pritožb

PU je v letu 2017 prejela 13 (17) pritožb. Število pritožb, obravnavanih pri vodji organizacijske enote,
se je zmanjšalo na 4 (9). Pri tem je bil v vseh 4 (6) primerih postopek uspešno zaključen. Neposredno
pred senatom je bil izveden postopek v 3 (2) primerih. Odstotek uspešno zaključenih postopkov pri
vodji organizacijske enote se je v primerjavi z letom prej povečal, kar je mogoče pripisati tudi dobremu
strokovnemu vodenju pomiritvenega postopka s strani vodij PE. Glede na področje dela je bilo največ
pritožb podanih na področju cestnega prometa 5 (14). Največ pritožbenih razlogov je bilo zaradi
komunikacije 8 (8), nato zaradi uporabe pooblastil 6 (12), zaradi ne ukrepanja 3 (2) in zaradi uporabe
prisilnih sredstev 1 (0). Utemeljena je bila 1 (1) pritožba, zaradi nekorektnega odnosa policista do
stranke v postopku.

2.2.8

Notranje preiskave

Obravnavali smo 15 (7) kaznivih dejanj in s tem posledično 14 (7) uradnih oseb. Zoper eno uradno
osebo je bilo podanih 6 ovadb za kaznivo dejanje po členu 190 KZ-1, katere so bile odstopljene
Posebnemu oddelku Specializiranega državnega tožilstva. 5 osumljenih uslužbencev policije je bilo iz
PU M. Sobota, ostali pa so zaposleni na drugih PU.
Na podlagi tretjega odstavka 147. člena Zakona o kazenskem postopku je bilo Posebnemu oddelku
Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije odstopljenih 9 (2) zadev in sicer 3 zadeve
zoper neznane uslužbence policije, 4 zadeve zoper uslužbence z območja policijske uprave Maribor in
3 zadeve za uslužbence policije s policijske uprave Murska Sobota. V vseh primerih niso bili
ugotovljeni razlogi za sum, da je bilo prijavljeno dejanje, kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Zoper 3 policiste so bili podani predlogi za izdajo opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi, vendar je le enemu policistu bila le ta tudi vročena.
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2.2.9

Informacijska in telekomunikacijska dejavnost

Posodobljena so bila lokalna računalniška omrežja z novimi delovnimi postajami na PU (105), PP
Gornja Radgona (6), EVSP Murska Sobota (5), PP Gornji Petrovci (7), PP Ljutomer (23) in PP
Lendava (26).
Sodelovali smo pri izvedbi aktivnosti pri pripravi podatkov za izdelavo načrta videonadzora državne
meje (PU in UIT GPU).
V mesecu februarju 2017 je bil v sodelovanju z UIT GPU posodobljen sistem Infranet za prenos
alarmnih sporočil požarnega in tehničnega varovanja z določenih objektov Policije na OKC. Periodično
so se izvajale redne letne kalibracije alkotestov.
Projekt Avtomatiziranega zadolževanja in razdolžitve opreme z uporabo RFID tehnologije na PPIU
Murska Sobota je bil predan enoti v uporabo. Projekt je bil prijavljen tudi na natečaj dobre prakse v
Policiji in je prejel nagrado za 2. mesto.
V mesecu septembru 2017 je bila v sodelovanju z IPA Pomurje, organizirana in izvedena 1.
Konferenca o kibernetski varnosti.
V sodelovanju z Nacionalnim centrom za posredovanje pri omrežnih incidentih (si-cert) smo izdelali
brošuro za zaposlene v Policiji z naslovom »Varni na internetu tako doma kot v službi«.

2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve
Na dan 31. 12. 2017 je bilo sistemiziranih 638 (638) delovnih mest, od tega je bilo zasedenih 526
(538) vseh delovnih mest ali 82 % (84 %). Vseh sistemiziranih uradniških delovnih mest je bilo 536
(536) in 102 (102) sistemiziranih strokovno tehničnih delovnih mest.
Delovno razmerje je prenehalo 13 (4) delavcem. Od tega je bilo 7 (1) upokojitev, 3 (2) sporazumne
prekinitve delovnega razmerja, 1 (1) javni uslužbenec je umrl, 2 (0) izteka pogodbe o zaposlitvi za
določen čas. Nove zaposlitve so bile 3 (8) in sicer 1 (2) javni uslužbenec je bil premeščen iz druge PU,
2 (6) javna uslužbenca sta bila zaposlena na novo, 2 (0) javna uslužbenca sta bila premeščena na
drugo PU.
Podjemnih pogodb v letu 2017, kakor tudi v 2016, nismo imeli sklenjenih. Pogodb o avtorskem delu je
bilo sklenjenih 18 (21), in sicer za prevajanje iz različnih tujih jezikov.
Pri delu se je poškodovalo 16 (22) javnih uslužbencev, in sicer pri vadbi samoobrambe 1 (4), pri
intervencijah 9 (10), pri čiščenju nabojnika za avtomatsko puško 1, napad stranke v službenih
prostorih 1, trening motoristov 1 ter v službenih prostorih 3 (2) uslužbenca.
Zardi uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja je Invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije obravnavala 6 (5) javnih uslužbencev policijske uprave Murska
Sobota.
Po obravnavi invalidske komisije so bile izdane naslednje odločbe: 3 uslužbenci so bili razvrščeni v III.
kategorijo invalidnosti, 1 (2) uslužbencu je bila zavrnjena zahteva za priznanje pravic iz invalidskega
zavarovanja in 2 (3) uslužbenca sta opravila kontrolni pregled.

2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
V obravnavanem letu se je 1.612 javnih uslužbencev PU udeležilo 85 različnih oblik usposabljanj.
Skupnih oblik usposabljanj (63) se je udeležilo 958 (850) JU, lastnih oblik (11) se je udeležilo 545
(733) JU, individualnih oblik usposabljanj (4) se je udeležilo 24 (0), drugih oblik usposabljanj (7) pa se
je udeležilo 85 (84) JU.
Na izobraževanju po višješolskem programu Policist, katerega od leta 2013 izvaja Policija v skladu s
110. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji, je bilo doslej napotenih 22 policistov PU M.
Sobota. Šolanje je do konca leta 2017 uspešno končalo 19 policistov, 3 policisti pa s šolanjem
nadaljujejo v letu 2018.
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Vadba praktičnega postopka in samoobrambe [v nadaljevanju PPSA] je potekala po izvedbenem
načrtu usposabljanja in izpopolnjevanja za PPSA v letu 2017. 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, na bivšem mejnem prehodu v Pincah ali na vojaškem strelišču v
Mačkovcih.
V letu 2017 sta bila na podlagi letne odločbe o organizaciji in izvedbi vaj v streljanju v policiji v letu
2017 izvedena 2 sklopa vaj v streljanju. Oba sklopa vaj v streljanju sta potekala na strelišču SV v
Mačkovcih. Prvi sklop je vseboval vaje s ciljem preverjanja in ocenjevanja strokovne usposobljenosti
za ravnanje s strelnim orožjem kot so določene v letni odločbi, drugi sklop pa je vključeval postopke
oz. vaje v obliki policijsko-situacijskega streljanja. Izvedeni sta bili dve vaji oz. scenarija in pri tem
vključeno dolgocevno orožje (avtomatsko puško M70 in brzostrelno puško MP5). Vaje so vključevale
streljanje v gibanju po prostoru, taktično gibanje do zaklonov, streljanje izza službenega vozila kot
kritja in prehod iz pištole na dolgocevno orožje. Drugi sklop vaj se je izvajal deloma tudi v zaščitni
opremi, odvisno od pripravljenega scenarija. S policisti, ki niso dosegali minimalnih standardov, so bila
izvedena dodatna individualna usposabljanja na strelišču, kjer so osvojili osnove in dosegli uspešne
rezultate.

2.2.12 Finančno-materialne zadeve
Z internim finančnim načrtom je bilo na PU za kritje materialnih stroškov (proračunska postavka v
nadaljevanju PP 5572 – redni materialni stroški) odobreno 769.000,00 evrov (692.600,00).
Dejanska poraba na tej postavki je bila 746.840,24 evrov (668.563,43). Za kritje materialnih stroškov
za mejne prehode na zunanji meji (proračunska postavka v nadaljevanju PP 5861) 66.000,00 evrov
(60.000,00), dejanska poraba pa je bila 52.094,15 evrov (53.559,75).
Za izvajanje temeljne policijske dejavnosti je PU bilo na PP 1226 odobrenih 40.000,00 evrov
(40.000,00), kjer smo porabili 40.716,68 evrov (33.090,31). Posebna sredstva za izvajanje
kriminalistične dejavnosti na PP 1236 so nam bila odobrena v višini 8.000,00 evrov (4.400,00), kjer pa
je poraba znašala 8.194,96 evrov (4.522,51). Z dejavnostjo kuhinje smo dosegli realizacijo prihodkov v
višini 22.637,87 evrov (22.676,33).
V letu 2017 so bila s pomočjo strokovnih služb MNZ UL zamenjana dotrajana okna v pritličju, 1 in 2
nadstropju zgradbe PU. Zelo nujna je tudi sanacija sanitarnih prostorov v zgradbi PU ter sanacija kleti
in strehe na PP Murska Sobota, katere izvedba se je prenesla v leto 2018.
Z investicijskim vzdrževanjem, ki smo ga izvajali sami, smo uredili mavčne obloge po hodnikih objekta
PU, uredili dodatna vrata na hodniku v 3 nadstropju (SKP), zamenjali oblogo na stopnicah v zgradbi
PU, nabavili tablo ozadja PU za tiskovne konference, delno zamenjali dotrajane talne obloge v zgradbi
PU itd.. Zamenjane so bile tudi dotrajane klimatske naprave na PP Ljutomer, SKP, PP Gornji Petrovci
in SOP.
Iz materialnih sredstev PU smo delno obnovili dotrajane delovne površine pisalnih miz in omar ter
zamenjali električna stikala po hodnikih in stopniščih zgradbe PU. Vsa navedena dela so bila
opravljena v lastni režiji.
PU je v zaključku leta 2017 imela v uporabi 167 (165) vozil, povprečna starost vozil je 4,8 let (5,9).

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 kazniva dejanja uspešno preiskana, kakor tudi uspešno
razrešena druga problematika na področju mejnih zadev in tujcev. Prav tako je bila zelo pomembna
medsebojna komunikacija in sodelovanje pri potovanju navijačev na različne tekme in tekmovanja.
NOE in PE so tako v letu 2017 izvedle 32 (30) različnih srečanj.
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Tudi na PE, katera mejijo s policijskimi enotami sosednjih držav Avstrije, Madžarske in Hrvaške je
sodelovanje v letu 2017 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
PU zagotavlja pisne in ustne informacije za javnost ter odgovore na vprašanja novinarjev, občanov,
podjetij, organizacij in drugih subjektov. Predstavnikom medijev smo dnevno posredovali preglede
dogajanj, katerih vsebina je bila predstavljena tudi na lokalnem radiu. V 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.
Večji medijski odmev je imela prireditev ob Dnevu policije, ko smo slovesnost združili z otvoritvijo
muzejskega oz. spominskega prostora v avli policijske uprave, namenjenega predstavitvi zgodovine in
poslanstva policije.
Na intranetni strani PU smo objavili prispevke o delu in dogodkih na PU, katere smo posredovali tudi
na spletno stran Policije in v revijo Varnost. Konec meseca novembra je PU začela uporabljati svojo
Facebook stran, kjer se objavljajo regionalne oz. lokalne informacije, ki imajo uporabno vrednost za
prebivalce. PU je sodelovala v različnih humanitarnih akcijah, v katere je bila vključena policija in s tem
pomagala zaposlenim in njihovim družinam.

2.2.15 Dejavnost specializiranih policijskih enot
PPE PU je bila zaradi opravljanja nalog javne varnosti aktivirana 15 (11) krat. Od tega je bila 6 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 9 krat za opravljanje nalog na
območju drugih PU (v Mariboru). Pripadniki PPE PU so na območju PU izvedli šest usposabljanja. Kot
vsako leto so v vadbeno-oskrbnem centru Gotenica izvedli preizkus usposobljenosti. Dodatno je bilo v
vojašnici v Ljubljani izvedeno še usposabljanje pirotaktike ter na območju PU Maribor usposabljanje za
delo s helikopterjem.
Enota vodnikov službenih psov ima zasedenih 9 delovnih mest vodnikov službenih psov za splošno
uporabo s službenimi psi in 2 vodnika službenih psov za specialistično uporabo. Za odkrivanje
prepovedanih drog ima enota trenutno 3 službene pse. 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
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