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Spoštovani! 
 
 
Pred Vami je statistično poročilo o delu Policijske Uprave Murska sobota v letu 2002.  
V poročilu so zajete številke, procenti, indexi in tabele, s katerimi je resnično mogoče, kot se v 
javnosti pogostokrat omenja, manipulirati. 
 
Pa vendarle se statistična poročila o delu Policije razlikuje od prenekaterih drugih 
statistik.Razlikujejo se v tem, da se za vsako številko, za vsakim procentom in vsakim indexom 
razkriva usoda človeka, njegova nesreča, stiska in izguba, bodisi na osebnem ali materialnem 
področju.To pa je po pojem mnenju dovolj utemeljen razlog, da z Policijsko statistiko niti ne 
poskušamo manipulirati.In prav zaradi tega razloga ne bomo sami ocenjevali svojega dela 
češ kako, da smo bili uspešni, da smo zagotavljali na vseh področjih visoko raven varnosti 
itd..Občutek za varnost je subjektivno dejstvo in zavedamo se, da nekoga, ki je izgubil svojca v 
prometni nezgodi ne bomo prepričali, da smo bili uspešni pri zagotavljanju prometne 
varnosti. 
 
To kar želimo je, da javnosti objektivno posredujemo informacijo o trendih na posameznih 
področjih dela Policije in področjih t.i. ogroževalnih faktorjev varnosti v obdobju petih let na 
območju delovanja naše Policijske uprave. 
 
Spremenjene življenjske razmere se tudi v Pomurju odražajo v obliki povečanja nasilja v 
družini in sploh v povečanju števila kaznivih dejanj z elementi nasilja.Čeprav se policisti žal 
po navadi srečamo z končno posledico družbenega problema, pa z veliko tenkočutnostjo 
spemljamo to področje in poleg svoje represivne dejavnosti poskušamo delovati preventivno, 
policiste dodatno izobražujemo, v fazi sprejema pa so tu spremembe zakonodaje, ki naj bi 
preprečila najhujše posledice. 
 
Policisti v ospredje postavljamo žrtev kaznivega dejanja in prekrška in ščitenje njenih 
temeljnih pravic in svoboščin.Žal se v javnosti prepogosto postavlja v ospredje pravice tistih, 
ki z svojim protipravnim ravnanjem kršijo pravico do varnega življenja in dela. Varno 
življenje in delo pa postajata ne samo pri nas, ampak tudi v svetu okoli nas vedno bolj 
cenjena vrednota.Pomurski policisti se dolžnosti zaščite te vrednote našim državljankam in 
državljanom zavedamo in zagotavljam, da jo bomo tudi v letu 2003 z vso odgovornostjo 
izvrševali. 
 
 
 
                                                                                                Aleksander JEVŠEK 
                                                                                      DIREKTOR POLICIJSKE UPRAVE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE 
 
Na območju Policijske uprave Murska sobota (PU MS) je bilo v letu 2002 obravnavanih  3.072 
(3.238)1 kaznivih dejanj. Ovadenih je bilo 2.566 (2.323)  osumljencev ali za 10,46 % več kot v letu 
2001. Delež ovadenih osumljencev, ki so bili še mladoletni se je napram predhodnemu letu nekoliko 
povečal na 11,48 %  (10,02 %)  tako, da je bilo ovadenih 141 (115) mladoletnikov. Prav tako smo 
obravnavali 427 (310)  prijav ali za 37,74 % več, kjer oškodovanci niso podali predloga za pregon ali 
so ga umaknili, 181 (136) prijav, kjer je bilo med zbiranjem obvestil ugotovljeno, da ne gre za kaznivo 
dejanje in  41 (47)  ali za 12,77 % manj prijav kaznivih dejanj katerih storitve so bili utemeljeno 
osumljeni otroci in so bile zadeve zaključene z poročilom na Center za socialno delo. 
 

Obravnavana kazniva dejanja 
 

Preiskanost kaznivih dejanj 
 
 

Opravljenih je bilo 759 (724) ogledov kraja kaznivega dejanja. Prav tako smo opravili 157 (79) hišnih 
preiskav ter 7 (4) osebnih preiskav. Pri preiskavah in tudi pri izvajanju ostalih pooblastil je bilo 
zaseženih 775 (712) predmetov. Vse hišne preiskave so bile opravljene na podlagi odredbe 
preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti. 
 
Po določbah 157. člena Zakona o kazenskem postopku smo pridržali 74 (70) osumljencev, ki so bili 
privedeni s kazensko ovadbo preiskovalnemu sodniku ali pa izpuščeni po prenehanju razlogov za 
pridržanje. 

                                                 
1 Številke v oklepajih so podatki za leto 2001 
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S kaznivimi dejanji splošne kriminalitete so nastale posledice in sicer je  9 ( 9 ) oškodovancev umrlo, 
38  (36) jih je bilo hudo  in 144 (98) lahko telesno poškodovanih. Materialno so bili oškodovanci 
oškodovani v višini 364,75  (363,72) SIT (v mio SIT). Največ škode je bilo povzročene s kaznivimi 
dejanji zoper premoženje in sicer s kaznivimi dejanji tatvin in velikih tatvin  ter požigi. 
 
Kot je že opisano smo v letu 2002 obravnavali 12 kaznivih dejanj umorov. Pet kaznivih dejanj je bilo 
dokončanih, 7 kaznivih dejanj pa je ostalo pri poskusu. Pri obravnavi krvnih deliktov je ugotovljeno, 
da se nasilna kazniva dejanja povečujejo. Pri kaznivih dejanjih umorov je ugotoviti, da so bila skoraj 
vsa kazniva dejanja storjena na škodo sorodnikov. Storilci so pri kaznivih dejanjih uporabili strelno 
orožje, nož in leseni kol. Nasilje pri izvrševanju kaznivih dejanj se odraža tudi pri večjem številu 
obravnavanih kaznivih dejanj lahkih in hudih telesnih poškodb. Pri dveh sumih kaznivih dejanj umora 
je bila zadeva zaključena z poročilom ODT, ker niso bili ugotovljeni znaki kaznivega dejanja. 
 
Kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost smo  v primerjavi s primerjalnim letom obravnavali manj 
in sicer 20 (27). Vsa dejanja so bila preiskana. Obravnavanih je bilo 8 (6) kaznivih dejanj posilstev. Pri 
poskusu so ostala 3 (2) posilstva . Oškodovanke so v vseh primerih bile ženske. 
 
Delež kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete glede  na celotno splošno kriminaliteto znaša 69,25 
(73 %). Preiskanost kaznivih dejanj se je izboljšala iz 42,25 % na 48,54. Kaznivih dejanj velikih tatvin 
smo obravnavali manj in sicer za 8,19 %. Obravnavali smo  jih 269 (293). Večina ropov je bila 
storjena na ulicah in so dejanja preiskana, ostajajo pa nam nepreiskani hujši ropi in to v Murski Soboti 
na škodo turistične agencije, na škodo bencinske črpalke v Radencih, predvsem pa najhujši rop storjen 
na našem območju na škodo Casina Maribor v prostorih Term 3000 v Moravskih Toplicah.  
 
Otroci v starosti do 7 let so bili  žrtve  pri 11 (4) kaznivih dejanjih  in to predvsem pri kaznivih 
dejanjih kaznivih dejanjih zoper zakonsko zvezo, družino in mladino. V starosti od 7 do 14. let pa je 
bilo oškodovanih 33 (28) otrok in sicer v poglavjih Kazenskega zakonika zoper človekove pravice, 
svoboščine pri kaznivih dejanjih  iz kaznivih dejanj  zoper spolno nedotakljivost s kaznivimi dejanji 
zoper zakonsko zvezo, družino in mladino. 
 
Mladoletniki v starosti med 14 in 18 leti so bili oškodovani pri 153 (128) kaznivih dejanjih. 
Mladoletniki so žrtve kaznivih dejanj predvsem pri kaznivih dejanjih zoper premoženje in sicer pri 
tatvinah in to predvsem v šolah, obravnavali pa smo tudi, ko so otroci in mladoletniki žrtve 
izsiljevalcev, ki so od njih zahtevali kakšen predmet oz. manjše vsote denarja. Mladoletniki so tudi 
žrtve kaznivih dejanj spolne nedotakljivosti, še posebej pri kaznivem dejanju spolnega nasilja in 
kaznivem dejanju spolnega napada na osebe mlajše od 15 let.   
 
41 (47) otrok je bilo obravnavanih za kazniva dejanja in je bilo zoper njih na državno tožilstvo poslano 
poročilo. Otroci so storili predvsem kazniva dejanja premoženjske kriminalitete in to tatvine, 
poškodovanja tuje stvari, zatajitve, izsiljevanje in 1 veliko tatvino. 
 
141 (115) mladoletnikov je storilo 178 (177) kaznivih dejanj. Mladoletniki so storili predvsem kazniva 
dejanja premoženjske kriminalitete in to predvsem tatvine, poškodovanje tuje  stvari, veliko tatvino, 
manjše število izsiljevanj in to predvsem ko so posamezne združbe mladoletnikov izsiljevale 
predvsem otroke in vrstnike za denar. S področja krvnih deliktov so mladoletniki storili 9 (14) 
kaznivih dejanj in to predvsem lahke telesne  poškodbe. V povečanju je tudi število mladoletnikov, ki 
so storili kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z mamili. Mladoletniki so tako storili 
11 (10) kaznivih dejanj in to predvsem, da so svojim sovrstnikom prodajali  manjše količine  
 
Na območju PU M.Sobota smo obravnavali 396 kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, leto poprej 
pa 371,  kar je največ v primerjavi z zadnjimi petimi leti.Skupna škoda povzročena z gospodarskimi 
kaznivimi dejanji je znašala 2.637.890.000,00  SIT, kar predstavlja 89 % vse škode, ki so bile 
povzročene s kaznivimi dejanji, ki jih je obravnavala PU Murska Sobota.  
 



V letu 2002 smo tako podali 73 (146) kazenskih ovadb organizirane kriminalitete. 
 
Tekom leta nam je v pretežni meri uspeli identificirali kriminalne združbe, ki so prinašale in prodajale 
prepovedano drogo heroin in ecstasy na območju PU Murska Sobota. Uspeli smo dokazati kriminalno 
dejavnost dvema združbama, ki sta v mestu Murska Sobota preprodajali prepovedano drogo heroin. 
Tako je bilo v letu 2002  podanih 166 kazenskih ovadb v zvezi s prepovedanimi drogami od katerih je 
bilo 29 kaznivih dejanj t. i. organizirane kriminalitete.V letu 2002 smo na PU Murska Sobota podali 
110 predlogov sodniku za prekrške zaradi storitve prekrškov po Zakonu o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami 
 
Poleg tega smo identificirali kriminalno združbo, ki je na območju Goričkega preprodajala 
prepovedano drogo heroin, katero je nabavljala od članov združbe z območja PU Ljubljana. Zadeva je 
bila realizirana v Ljubljani, ko je ob realizaciji bilo zaseženo 0.5 kg prepovedane droge  heroin. Uspelo 
pa nam je identificirati kriminalno združbo, ki je na območju PU Murska Sobota in Maribor nudila v 
prodajo večje količine prepovedane droge ecstazy. 
 
V letu 2002 smo na našem območju zabeležili 1 smrtni primer zaradi zaužitja prevelike količine 
prepovedanih drog zaradi zaužitja prevelike količine heroina. Prav tako smo bili iz bolnišnice Rakičan 
obveščenih o večih primerih, kjer so k njim na zdravljenje pripeljali odvisnike od prepovedanih drog, 
kateri so si vbrizgali preveliko količino heroina. Prav tako smo zabeležili en smrtni primer, kjer se je 
najstnik zastrupili med uživanjem rastline KRISTAVEC in je neto domnevno zaradi omame padel v 
potok Ščavnica v Ljutomeru, kjer se je utopil.  
 
V letu 2002 sta bila izvedena  dva zelo velika  zasega prepovedane konoplje in sicer v količinah po 
okrog 40 kilogramov, izvedenih pa je bilo še več manjših zasegov konoplje (od 1 do 5 kilogramov). 
Izsledeno je bilo večje število nasadov konoplje, vendar v vseh primerih niso bili ugotovljeni gojitelji 
le te.Zasežene količine prepovedane droge marihuana in izsledeni nasadi konoplje, kažejo, da je na 
območju Pomurja navedena droga zelo prisotna med uživalci prepovedanih drog. Z gojenjem droge 
prihajajo na poceni način do droge, v veliki meri pa jo tudi preprodajajo uživalcem iz drugih krajev 
Slovenije in so dobički primerljivi s tistimi, ki se ustvarjajo s preprodajo drugih t. i. trdih drog. 
 
Posebej pa je potrebno poudariti, da so bile na  območju Pomurja zasežene večje količine prepovedane 
droge marihuana, tudi po več deset kg posušene tovrstne droge, kar potrjuje razmah pridelave in 
uživanja tovrstne droge na območju PU Murska Sobota. 
 
V  letu  2002 smo v zvezi kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet z orožjem ali 
razstrelilnimi snovmi po 310 čl. KZ RS podali 27 (21) kazenskih ovadb od katerih so bile 4 podane 
kot ovadbe zoper organizirane kriminalne združbe. Prav tako nam je uspelo v letu 2002  zaseči večjo 
količino eksploziva in orožja med katerimi je bil tudi raketomet im. Zolja. Zasežena eksplozivna 
sredstva in raketomet  so predstavljali veliko grožnjo za izvrševanje nasilnih kaznivih dejanj in za 
varnost ljudi.. 
 
V letu 2002 smo obravnavali 22 (37) kaznivih dejanj ponarejanje denarja po členu 249 KZ RS. Od 
tega je bilo na ODT po znanih storilcih podano 3 (7) kazenske ovadbe, po neznanem storilcu pa je bilo 
podanih  19 (37) kazenskih ovadb. Raziskanost  kaznivih dejanj je 13.64 % (18.92 %). Za kaznivo 
dejanje ponarejanje denarja so bile ovadene 3 osebe od tega 2 slovenska državljana in en tuji 
državljan. Tako smo v letu 2002 obravnavali 38 (24) kaznivih dejanj  prepovedanega prehoda čez 
državno mejo, kar predstavlja  58 % porast navedene kriminalitete. Kazenske ovadbe smo podali zoper 
44  (21) storilcev  članov kriminalnih združb od katerih je 39 državljanov R Slovenije,  4 so Hrvati in 
1 je državljan R Makedonije. V letu 2002 smo uspeli razbiti tri kriminalne združbe, ki so se ukvarjale 
z ilegalnim sprovajanjem oseb čez državno mejo.  
 
V letu 2002 smo na območju PU M.Sobota obravnavali  62 (12) kaznivih dejanj izsiljevanja po čl. 
218/I KZ R.Slovenije, kar je 512 % več kot v letu 2001. Od navedenega števila obravnavanih kaznivih 
dejanj  so se v treh primerih storilci združili z namenom izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj  . V 



večini primerov kaznivih dejanj po členu 218 KZ, gre za ulično izsiljevanje, kjer so  oškodovanci 
mladoletniki, kateri zaradi strahu oz. drugih vzrokov kaznivega dejanja niso takoj naznanili. V večini 
primerov gre za izsiljevanje mladoletnikov za manjše vsote denarja , mobilne telefone in podobne 
predmete, kazniva dejanje pa so bila ugotovljena naknadno z lastno dejavnostjo policistov. Zoper 
dvoje vodij kriminalnih združb je preiskovalni sodnik odredil pripor. 
 
V letu 2002 je bilo  na območju policijske uprave storjenih 29 (50) samomorov, kar je za 42 % manj 
kot v letu 2001. Tak podatek  govori o tem da se je trend števila storitev samomorov  na območju 
Pomurja približal tozadevnim trendom v državi. Največ samomorov je bilo storjeno z obešanjem in 
sicer 21 (40), z ustrelitvijo 3 (2), z zastrupitvijo 3 (1) po enkrat pa z rezanjem žil in s skokom v 
globino. Še vedno je bistveno več samomorilcev med moškimi in sicer 24 (43), žensk pa je bilo 5 (7). 
Povprečna starost oseb, ki so storile samomor je največkrat bila med 44 in 54 leti.  
 
V smislu boljšega dela z oškodovanci oz. žrtvami kaznivih dejanj  smo dajali poudarek  ponovnega 
obiska in razgovor z oškodovanci s tem, da  smo jih ob tem tudi opozarjali na ukrepe v smeri  
preprečevanja okoliščin, ki jih storilci izkoriščajo pri izvrševanju  kaznivih dejanj. 
 
S ciljem osveščanja mladih in staršev smo izvajali predavanja na šolah staršem in dijakom  po 
področjih nasilja v družinah, v tej zvezi smo pripravili tudi okroglo mizo, ki je bila izvedena v januarju 
2003, nasilja po šolah, prepovedanih drog, udeleževali pa smo se tudi okroglih miz po tem področju 
ter ob tem dobro sodelovali s društvom Korak naprej. 
 

POMEMBNEJŠA KD STORJENA V LETIH OD 1998-2002 
DEJANJA               ŠTEVILO DEJANJ 

1998 1999 2000 2001 2002
% 

2002/200
1 

UMOR (127.ČL.) 7 4 12 11 12 9,09
DOKONČAN 2 3 6 5 5 0
POSKUS 5 1 6 6 7 16,67
POSILSTVO (180.ČL) 5 6 11 10 8 -20
DOKONČANO 5 6 7 8 5 -37,5
POSKUS 0 0 4 2 3 50
POS.HUDA IN HUDA 15 16 28 18 28 55,56
TEL. POŠK.(134 IN 135. 
ČL) 

     

ROP (213.ČL) 13 12 7 15 13 -13,33
VLOM (212.ČL) 342 334 400 263 249 -5,32
TATVINA AVTOMO- 0 0 0 10 7 -30
BILA (211, 212 IN 213. ČL)      
GOLJUFIJA (217. ČL) 226 195 237 220 217 -1,36
PREPOV. PREHOD ČEZ 101 158 69 33 42 27,27
DRŽ. MEJO (311. ČL.)      
ZLORABA PREPOV. 73 89 83 200 171 -14,5
DROG (196 IN 197 ČL.)      
OSTALA DEJANJA 803 977 1314 1507 1776 17,85
SKUPAJ 2075 2439 3473 3701 3744 1,16
 
Pomembnejša kazniva dejanja v zadnjih petih letih 
 
 
 
 
 
 



VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 
PREMOŽENJA 
 
Na področju vzdrževanja javnega reda in miru smo obravnavali  4.034 (4.961) kršitev javnega reda, 
kar je 18,7 % manj. Razlog za upad kršitev je predvsem zmanjšanje kršitev po Zakonu o tujcih 334 
(1.497).  
 
Kljub aktivnemu angažiranju z različnimi preventivnimi in represivnimi metodami še vedno 
prevladujejo kršitve v stanovanju, zasebnem prostoru  1.498 (1282) nato na cesti ali ulici 881 (869) ter 
gostinskih objektih 487 (472). Družinskemu nasilju bomo tudi v bodoče namenjali še večjo pozornost 
ter v sodelovanju  z drugimi institucijami in s strokovnimi službami odpravljali vzroke.  
 
Po določilih Zakona o prekrških in Zakona o policiji smo pridržali 428 (1.609) oseb ali 73 % manj kot 
v letu 2001. Razlog za tolikšno zmanjšanje je v zmanjšanju števila nedovoljenih prehodov državne 
meje. Poleg tega smo izvedli 3.204 (3.952), 57 (68) asistenc, 523 (403) vročitev spisov, z odredbo za 
privedbo smo opravili 665 (688)  privedb, 24 (11) hišnih in 2 (2) osebni preiskavi.  
 
Kršitve zakona o JRM 
 
Po Zakonu o kršitvah zoper javni red in mir smo obravnavali 3.098 kršiteljev (2.911), ki so skupaj 
storili 3.262 (3.058) kršitev. Od navedenih kršiteljev jih je bilo 1.731 (1.726) ali 56 % v času storitve 
prekrška pod vplivom alkohola. Po posameznih kršitvah prevladujejo kršitve, kot so motenje nočnega 
miru 1.400 (1.320) ter prepiranje in vpitje na javnem kraju 1.136 (960). Sledijo nedostojno vedenje 
365 (326), vznemirjanje okolja v pijanem stanju v 162 (203) ter pretep in žaljivo vedenje v 11 (98) 
primerih. Največ kršitev je bilo storjenih v stanovanju in sicer 1.498 (1.282), na javnem kraju 881 
(869), v gostinskem objektu 487 (472) in na raznih prireditvah 119 (86).  

Prekrški po zakonu zoper javni red in mir 
 
 
Po starostni kategoriji prevladujejo kršitelji v starosti od 24-34 let, zaskrbljujoče pa je dejstvo, da 
naraščajo kršitve mladoletnih storilcev v kategoriji od 16-18 let. Največ kršitev se je dogajalo med 18. 
in 24. uro, najbolj "kritična" pa je bila sobota, nato nedelja, petek itn. Obravnavali smo tudi 11 (7) 
kršitev, v katerih je sodelovalo 5 ali več kršiteljev. 
 
Do iztreznitve je bilo po Zakonu o prekrških pridržanih 270 (249) kršiteljev, od tega 4 (3) zaradi PN, 
41 (47) zaradi prometnega prekrška in 225 (199) zaradi kršitve javnega reda in miru.  
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Ostali prekrški zoper javni red in mir 
 
 
V postopkih zaradi kaznivega dejanja ali prekrška je bilo skupno zaseženo 90 (125) kosov različnega 
orožja, od tega 22 (29) lovskih pušk, 16 (36) pištol, 3 (1) avtomatske puške, 13 (7) vojaških pušk, 26 
(40) kosov hladnega orožja, 6 (7) plinskih pištol, 3 (5) kosov zračnega orožja in 1 kos prikritega 
orožja. Poleg tega je bilo zaseženo še 4.462 (1.600) šibrnih nabojev, 1.397 (3,175) ostrih in 70 (38) 
plinskih  nabojev. Zaseženo je bilo tudi 5 (2) bomb ter 6 (6) različnih delov orožja.  
 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 
Lovsko 7 8 18 29 22

Vojaško 16 14 38 45 43
Hladno 21 9 40 40 28
Strelivo 2.201 2.766 1.224 4.821 5.929

Eksplozivno 234 g +3 k 2 kosa 2 kosa 25 k+ 8352g 5 kosov
Drugo  40 32 34 17 10

 
Zaseženo orožje 
 
 
Varnost  na smučiščih 
 
Policisti so v letu 2002 obravnavali 4 (5) dogodke, ki so se zgodili v zvezi s smučanjem. V vseh 
primerih je šlo za samopoškodovanje smučarjev, ki  smučanja niso prilagodili  svojim sposobnostim.  
 
Varnost na kopališčih 
 
Policisti so v letu 2002 obravnavali 4 (3) utopitve od česar sta bili dve v rekah, po ena pa v jezeru in 
ostalem mestu. Največ utopitev je bilo na območju Policijske postaje Murska Sobota in sicer 3. Sicer 
pa je policija glede varnosti na urejenih, kakor tudi neurejenih kopališčih, v letu 2002, izvajala 
permanentni nadzor nad upoštevanjem predpisov, ki urejeja to področje.  
 
Varnost v železniškem prometu 
 
V letu 2002 so policisti pri zagotavljanj varnosti v železniškem prometu obravnavali tri kazniva 
dejanja, ki so bila storjena v okviru železniškega prometa, vse na železniški progi M.Sobota - Hodoš. 
Sicer pa je policija v svojem delokrogu permanento opravljala delo , ki je bilo povezano z 
zagotavljanjem javnega reda , ki je povezan z železniškim prometom. 
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Samomori 
 
V letu 2002 je bilo  na območju policijske uprave storjenih 29 (50) samomorov, kar je za 42 % manj 
kot v letu 2001. Tak podatek  govori o tem da se je trend števila storitev samomorov  na območju 
Pomurja približal tozadevnim trendom v državi. Največ samomorov je bilo storjeno z obešanjem in 
sicer 21 (40), z ustrelitvijo 3 (2), z zastrupitvijo 3 (1) po enkrat pa z rezanjem žil in s skokom v 
globino. Še vedno je bistveno več samomorilcev med moškimi in sicer 24 (43), žensk pa je bilo 5 (7). 
Povprečna starost oseb, ki so storile  samomor je največkrat bila med 44 in 54 leti.  
 
Požari 
 
Pri opravljanju policijskih nalog so policisti obravnavali 75 (99) požarov , od tega 49 ( 59)  na 
objektih, 19 (33)   na  travnikih  in 7 (7)  v gozdovih in ostalih površinah. Najpogostejši vzroki 
požarov so bili okvara električne napeljave 24 (17), samovžig 13 (21), odvržen cigaretni ogorek 6 
(11), udar strele 1 (3), otroška igra 1 (2) ostalih  29 (40)  požarov pa je nastalo zaradi drugih različnih 
vzrokov. 
 
Delovne nesreče 
 
Policisti so v letu 2002 obravnavali 17 (24) delovnih nesreč v katerih sta umrli 2 (5) osebi , 8 (13) jih 
je bilo hudo in 9 (6) lahko telesno poškodovanih . Največ se jih je  pripetilo pri delu v gozdu  4 (4) in  
pri delu s traktorjem 4 (3), ostalih  9  nezgod pa se je pripetilo zaradi drugih različnih  vzrokov. 
 
Iskanje pogrešanih oseb 
 
Policija je za iskanje pogrešanih oseb organizirala 6 (7) iskalnih akcij. Pri izvajanju nekaterih iskanj so 
sodelovali člani različnih društev, praviloma gasilskih ter tudi občani. V  vseh opravljenih akcijah so 
bile pogrešane osebe najdene, bile pa so tudi nepoškodovane.  
 
Drugo 
 
Policisti so opravili 38 (41) ogledov krajev nenadnih smrti. Od skupnega števila je naravne smrti  
umrlo 18 (20) oseb, zaradi preveč zaužitih mamil 1 (3), zaradi zadušitve 2, ostalih 17 primerov  
nenadnih smrti pa je bilo  zaradi različnih drugih vzrokov. 
 
 
 
 
PROMETNA VARNOST 
 
Prometna varnost se je v letu 2002 izboljšala tako v primerjavi z letom 2001 kot tudi v primerjavi s 
preteklimi leti, saj izboljšanje kaže večina statističnih podatkov. Posebej pozitivno je število mrtvih v 
prometnih nesrečah, katero se konstantno zmanjšuje v preteklih letih in so celo presežene prognoze, ki 
so bile zastavljene za leto 2002. 
 
Število prometnih nesreč se je sicer minimalno povečalo, saj se je zgodilo 2190 prometnih nesreč, v 
preteklem letu pa 2116, vendar se je število hudo telesno poškodovanih  udeležencev v prometnih 
nesrečah zmanjšalo, kar prav tako predstavlja pozitivne trende na tem področju. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prometne nesreče Posledice PN 
Policijska 
enota 

Leto in 
% 

 
Skupaj 

S smrt. 
izidom 

S teles.
poškod

Z  mat.
škodo

 
Skupaj

 
Mrtvi 

Hudo 
tel.poš. 

Lahko 
tel.poš. 

Brez 
poš. 

2001 2.116 15 489 1.612 3.923 17 156 506 3.244
2002 2.190 14 528 1.648 4.085 14 96 635 3.340

 
PU 

SKUPAJ % 103 93 108 102 104 82 62 125 103
2001 1.139 5 291 843 2.105 5 91 304 1.705
2002 1.156 7 305 844 2.158 7 46 385 1.720

 
Murska 
Sobota % 101 140 105 100 102 140 50 127 100

2001 359 6 66 287 659 6 21 70 562
2002 355 3 73 279 659 3 17 87 552

 
Gornja 

Radgona % 99 50 111 97 100 50 81 124 98
2001 305 1 76 228 578 1 27 78 472
2002 326 3 83 240 592 3 19 94 476 

Lendava % 107 300 109 105 102 300 70 121 101
2001 313 3 56 254 581 5 17 54 505
2002 353 1 67 285 676 1 14 69 592 

Ljutomer % 113 33 120 112 116 20 82 128 117
 
Prometne nesreče in posledice po policijskih enotah oz. upravnih enotah: 
 
 
Od skupnega števila  se je 22,5 % (493) prometnih nesreč zgodilo zaradi neprilagojene hitrosti,  v letu  
2001 pa se je zaradi enakega vzroka zgodilo 20 % (425) prometnih nesreč v katerih je umrlo 9 (7) 
udeležencev. 
 

Vzroki PN v odstotkih
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Prometne nesreče so najpogostejše v naselju z uličnim sistemom, kjer se je zgodilo 31 % (686) 
prometnih nesreč in  le 1  nesreča s smrtnim izidom, sledi pa naselje brez uličnega sistema, kjer se je 
zgodilo 24% (528) vseh prometnih nesreč z 43 % (6) nesreč s smrtnim izidom.  
 
 



 

Število prometnih nesreč 
 
 
 

Mrtvi Hudo poškod. Lahko poškod.  
Ceste 2001 2002 2001 2002 2001 2002 
Glavna cesta I. reda 1 1 19 8 70 83
Glavna cesta II. reda 0 1 1 0 1 3
Regionalna cesta I. reda 1 1 11 12 24 48
Regionalna cesta II. reda 1 1 29 8 70 91
Regionalna cesta III. reda 1 1 12 6 35 46
Lokalna cesta 7 2 21 18 55 80
Naselje z uličnim sistemom 0 1 19 16 132 148
Naselje brez uličnega sistema 6 6 44 28 119 136
Skupaj 17 14 156 96 506 635
  
Lokacije prometnih nesreč in posledice 
 
 
Največ umrlih  in telesno poškodovanih v prometnih nesrečah je bilo v starostni skupini od 24 do 34 
let, največ mrtvih pa v starostni skupini nad 64 let. 
 
 

Posledice PN pri vseh udeležencih  
Vrsta udeleženca Mrtvi Hudo poškod. Lahko poškod. 

 2001 2002 2001 2002 2001 2002 
Kolesarji 2 1 14 13 54 42 
Pešci 4 3 16 5 31 29 
Potniki 2 2 33 18 144 205 
vozniki kol. z mot. 2 0 6 11 31 22 
Voznik mot. Kolesa 2 0 9 10 9 17 
Vozniki os. avt. 5 7 76 35 218 313 
Vozniki traktorjev 0 1 1 1 5 4 
Voz. komb. Vozil 0 0 0 0 1 0 
Vozniki tov. avt. 0 0 1 3 8 3 
Ostali udeleženci 0 0 0 0 5 0 
Skupaj 17 14 156 96 506 635 
Udeleženci prometnih nesreč in posledice 
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Posledice prometnih nesreč 
 
 
 

PN v 2002 po dnevih v tednu
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Pregled prometnih nesreč po dnevih v tednu 
 
 
Prisotnost alkohola pri prometnih nesrečah je najpogostejša v soboto (22 %) in nedeljo (49 %) oz. pri 
smrtnih nesrečah v petek in nedeljo (21 %). 
 
Poleg 1.648 (1.612) prometnih nesreč z materialno škodo so policisti  obravnavali še 1.879 (1.542) 
različnih dogodkov (poškodbe na parkirnih prostorih, povoženje divjadi itd). 
 
 
NADZOR DRŽAVNE MEJE 
 
Zaradi kršitev zakona o tujcih je bilo v letu 2002 obravnavanih 334 (1.497) oseb ali za 78 % manj kot 
v letu 2001. Ob tem je bilo vloženih 186 (1.460) predlogov za uvedbo postopka pri sodniku za 
prekrške, izrečenih pa je bilo tudi 148 (37) opozoril za storjeni prekršek. Največ predlogov za uvedbo 
postopka pri sodniku za prekrške je bilo podanih zaradi nedovoljenega prestopa državne meje in sicer 
152 (1.411), zaradi navedenega prekrška pa je bilo izrečenih tudi 139 (35) opozoril. Zaradi 
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nezakonitega bivanja v državi pa je bilo podanih 27 (38) predlogov za uvedbo postopka pri sodniku za 
prekrške in izrečenih 9 (1) opozoril. 
 
V letu 2002 je bilo na mejnih prehodih zavrnjenih 3.566 (4.923) tujcev, ki niso izpolnjevali zakonskih 
pogojev za vstop v državo. Število zavrnjenih se je v primerjavi z letom 2001 zmanjšalo za 1.357 ali 
za 38  %. 
 
Policisti so na mejnih prehodih v skladu z  navodilom o zavrnitvi vstopa tujcu, pogojih za izdajo 
vizuma na mejnih prehodih…izdali 128 (508) različnih vizumov. Od tega je bilo izdanih 84 (390) 
vstopnih in tranzitnih 44 (118) vizumov.Največ vizumov je bilo izdanih drž. ZRJ 64 (261) in Ukrajine 
51 (141). Prav tako je bilo največ vizumov izdanih zaradi humanitarnih razlogov 46 (86), iz poslovnih 
razlogov 15 (61), v močnem upadu pa so razlogi s športnega 1 (87) in kulturnega področja 4 (64). 
 
Policisti so na mejnih prehodih v letu 2002 izdali skupno 317 (246) dovoljenj  ali za 29 % več kot v 
letu 2001. Največ in sicer  1.433 (1.404) je bilo izdanih dovoljenj za vnos, posest in nošenja lovskega, 
športnega in drugega orožja ter streliva med bivanjem v Republiki Sloveniji. Največ navedenih 
dovoljenj je bilo izdanih na meji z R Avstrijo 936 (1.147), R Madžarsko 390 (124) in R Hrvaško 107 
(133). 
 
Promet potnikov 
      
 2002 2001 %
AVSTRIJA 13.581.254 9.399.401 44
HRVAŠKA 3.343.691 3.379.954 -4
MADŽARSKA  2.734.050 2.846.928 -4
SKUPAJ 19.658.995 15.626.859 26
 
Število potnikov, ki je prestopilo državno mejo 
 
Med motornimi vozili je promet z avtobusi ostal v identičnem številu 17.334 (17.410). Za 16 % pa se 
je povečal promet tovornih vozil 418.850 (316.623), prav tako se je povečal promet z osebnimi vozili 
za 22% 5.391.262 (4.432.931). 
 
V letu 2002 je na MP Dolga vas prestopilo 308.701 (261.117) tovornih vozil, kar pomeni povečanje za 
18 %. Izvedeni ukrepi na naši oz. madžarski strani so imeli za posledico povečanje pretočnosti 
tovornih vozil na uro, zmanjšalo se je tudi število izločanj v G. Radgoni 62 (235). Realizirani so bili 
tudi vsi sklepi vladne pogajalske skupine. 
 
NEDOVOLJENE MIGRACIJE 
 
Po letu 2002 se je nadaljeval trend upadanja nedovoljenih migracij na naše meje, ki je dosegel v 
letošnjem letu na tuk. PU najnižjo številko obravnavanih ilegalcev v zgodovini samostojne Slovenije.  
 
Skupno je bilo na območju PU M. Sobota v letu 2002 prijetih in obravnavanih 457 (2.360) tujcev, ki 
so na nedovoljen način prestopili državno mejo, kar pomeni kar 81 % upad napram letu 2001.  



 
 
Število tujcev, ki smo jih vrnili in odstranili  tujim varnostnim organom se je od leta 2000 zmanjševal, 
ker  je vračanje tujcev sorazmerno z nedovoljenimi migracijami. Po drugi strani pa se je delež vrnjenih 
tujcev po letu 2000 strmo dvignil in dosegel v letu 2002 relativno visokih 50 %. 
 

 
 
 
 
INTERVENTNA DEJAVNOST 
 
Podobno kot v preteklih letih beležimo v letu 2002 velik razkorak med operativnimi, 
neoperativnimi in ostalimi klici. Tako smo na interventno številko 113 sprejeli naslednjo 
število klicev: 
 
Vsi klici na 
113 

Interventni 
klici 

Nujni interventni 
klici 

Pomembni 
klici 

28.584 8.828 116 698 
    
 
V statističnim obdobju se je število interventnih klicev povečalo za  5,99% in število nujnih 
interventnih klicev za 38,09%. 
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 1998 1999 2000 2001 2002 

Število interventnih klicev 7.615 7.687 8.669 8.413 8.828 
Prometna varnost 2.787 3.030 3.253 3.254 3.688 
Javni red in mir 2.080 1.883 1.834 2.078 2.547 
Kriminaliteta 1.377 1.380 1.673 1.821 1.730 
Mejne zadeve 762 939 1.376 627 226 
Dogodki in pojavi 423 333 455 481 473 
Ostale zadeve 77 57 29 95 117 
Orožje in eksplozivi 66 44 25 25 28 
Varstvo okolja 43 21 24 32 19 
 
Število interventnih klicev v zadnjih petih letih 
 
 
 
 
DRUGE DEJAVNOSTI 
 
 
 
V letu 2002 smo človekovim pravicam namenjali posebno pozornost in te so bile tudi vodilo 
zakonitega policijskega ukrepanja. Policisti in kriminalisti so pri svojem delu morali za obvladovanje 
nasilnih kršiteljev predpisov uporabiti tudi prisilna sredstva. Policisti in kriminalisti PU Murska 
Sobota so leta 2002 uporabili 551 (441) prisilnih sredstev. Največkrat so bila uporabljena sredstva za 
vklepanje in vezanje 263 krat (222) sledijo pa strokovni prijem  252 krat (195), strokovni met kot 
oblika fizične sile 15 krat (8), strokovni udarec 15 krat (11), 4 krat palico in 1 krat službenega psa in 
sredstva za prisilno zaustavljanje vozil. Po področjih dela so največ prisilnih sredstev uporabili pri 
opravljanju nalog za vzpostavitev javnega reda in miru in sicer 439 (335), pri zagotavljanju varnosti 
cestnega prometa 64 (70), na področju kaznivih dejanja 41 (24), na področju spremljanja zoper 3 (2) 
osebe in pri obravnavi dogodkov zoper 2 (0) osebi. 
 

Uporabljena prisilna sredstva 
 
 
 
Zoper delavce Policijske uprave Murska Sobota je bilo v letu 2002 podanih 67 pritožb, kar je enako 
kot leta 2001. Največ pritožb je bilo podanih na področju cestnega prometa in sicer 36 pritožb (od teh 
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6 utemeljenih), sledi mu področje kaznivih dejanj s 6 pritožbami (vse neutemeljene), nato področje 
meje s 5 pritožbami (1 utemeljena), sledijo dogodki s 4 pritožbami (vse neutemeljene) in nazadnje 
področje JRM z 2 pritožbama (1 utemeljena). 
 
Leto Skupno Neutemeljene Utemeljene % utem.
1998 116 109 7 6% 
1999 105 97 8 7,6% 
2000 79 72 7 8,9% 
2001 67 60 7 10,4% 
2002 67 59 8 11,9% 

 
Pregled pritožb v zadnjih petih letih 
 
 
V letu 2002 so pritožniki za podajo pritožbe navedli skupno 79 razlogov, od katerih jih je bilo 8 
utemeljenih (10,1%). Po številu izstopata predvsem pooblastili v cestnem prometu, to sta izterjava 
denarne kazni (13 primerov, vsi neutemeljeni) in odreditev alkoholiziranosti (10 primerov, od katerih 
sta 2 utemeljena). Razveseljivo je dejstvo, da je zelo malo pritožbenih razlogov v zvezi z uporabo 
prisilnih sredstev, kjer se v največji meri posega v človekove pravice in svoboščine. Takšnih je bilo 8 
primerov (5 zaradi fizične sile in 3 zaradi uporabe sredstev za vezanje in vklepanje), ki pa so vsi 
neutemeljeni. Med drugimi vzroki za podajo pritožbe se največkrat pojavlja nekorektnost policistov 
med postopkom (13 primerov, od katerih sta 2 utemeljena). 
 
Na podlagi ugotovitev v postopkih reševanja pritožb v letu 2002 je bilo v 7 primerih utemeljenih 
pritožb zoper delavce izrečenih 7 opozoril. Nepravilna ravnanja policistov v teh primerih niso 
pomenila hujših kršitev pravic in svoboščin posameznikom. V enem primeru pa je bil uveden 
disciplinski postopek, ker je policist neupravičeno zavrnil tujca na vstopu v Republiko Slovenijo. 
 
 
 
Pregled kadrovske situacije 
 

 1998 1999 2000 2001 2002
Sistemizacija 532 532 517 555 654 
Zasedenost 513 545 550 558 612 

% zasedenosti 96% 102% 106% 101% 94% 
 
Pregled sistemizacije in zasedenosti v zadnjih petih letih 
 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 Skupaj
Kadeti 15 6 8 13 9 51 

Kandidati / 21 36 56 26 139 
Ostali pripravniki / 2 4 / 1 7 
Ostale zaposlitve 6 30 5 5 5 51 

skupaj 21 59 53 74 41 248 
 
Zaposlitve v zadnjih petih letih 
 
 
 
 



 PMP 
Lendava 

PMP 
Ljutomer 

Odsek za 
logistiko 

Skupaj 

Pred Schengnom 65 50 24 139 
Po Schengnu 130 83 25 238 
Skupno povečanje  + 65 + 33 + 1  + 99 
 
Povečanje "Schengenske" sistemizacije na PMP Lendava, Ljutomer ter na Odseku za logistiko: 
 
 
Novo zaposlovanje v letu 2002 je bilo predvsem na račun policistov pripravnikov (9), posamezna 
delovna mesta pa v okviru administracije (3), ter premestitev iz drugih PU (4).  
 
Prenehanj delovnih razmerij je bilo nekaj na račun upokojitev (4), neuspešnih kandidatov za 
policiste (5), kandidat v  disciplinski (1), sporazumni prekinitvi (2),  poleg tega pa še 2 premestitvi na 
drugo Policijsko upravo.  
 
V letu 2002 je 87 usposabljanja po različnih področjih dela, katerih se je skupno udeležilo okrog 480 
delavcev.  
 
Vadba samoobrambe in praktičnega postopka se je izvajala v vadbenem centru Enote vodnikov 
službenih psov Petanjci in v Moravskih Toplicah, kjer imamo v najemu telovadnico. Usposabljanje je 
potekalo v praktičnem in teoretičnem delu. Praktični del je v celoti vodil inštruktor. Teoretični del so 
izvajali pomočniki komandirjev policijskih enot v sodelovanju z službami PU.  Z namenom čimbolj 
kvalitetnega usposabljanja in izpopolnjevanja znanja, smo vadbo samoobrambe in praktičnega 
postopka  prilagodili starostnim kategorijam ( pod 40 let, nad 40 let ) in imeli posebej vadbo za ženske 
(policistke). 
 
 Vozni park PU je na dan 31.12.2002 zajemal skupno   129 vozil  
 
   od tega koles          6 

od tega KZM       14 
od tega MK          7                   
ostala vozila      102     
 

-      1 avtobus  
- 1 kombinirano vozilo za prevoz oseb in stvari  
- 1 specialno vozilo za ogled PN  
- 15 terenskih vozil  
- 8 intervencijskih vozil  
- 76 osebnih vozil  

 
Povprečna starost vozila voznega parka PU na dan 31.12.2002 je 6,4 let, ob koncu leta 2001 pa 6 let.  
 
Postaji mejne policije Lendava in Ljutomer se zaradi dodatne zaposlitve schengenskih policistov 
srečujeta s prostorsko stisko. Prostorsko stisko na PMP Lendava, bi lahko kratkoročno rešili na 
obstoječi lokaciji s pridobitvijo dodatnih prostorov od Občine Lendava. V tej zvezi  tečejo dogovori 
med Občino Lendava in GPU. Zaposleni na PMP Lendava se sedaj srečujejo tudi s problemom 
parkiranja službenih vozil, saj le ta parkirajo na javnem parkirišču pred večnamensko zgradbo Občine 
Lendava in Pošte v kateri so tudi prostori Policije, razen tega pa tudi nimajo nobene garaže.  
 
V letu 2002 so se na pobudo PU Murska Sobota začeli  tudi pogovori oz. pogajanja med Generalno 
policijsko upravo, Policijsko upravo Murska Sobota in Občino Lendava o določitvi lastniškega deleža 
na objektu, v katerem so sedaj prostori Policije in za katere Občini Lendava plačujemo najemnino. Iz 



dokumentacije, ki je bila najdena na PU je razbrati, da so bila vlaganja v to investicijo s strani 
takratnega RSNZ okrog 50 %. 
 
Tudi na PMP Ljutomer je zaradi povečanega števila policistov prostorska stiska velika. Predlog o 
možni rešitvi, ki  je bil posredovan na Generalno policijsko upravo, je pridobitev prostorov od 
Ministrstva za obrambo v istem objektu.  
 
Zgradba v Gornji Radgoni v kateri so prostori Policijske postaje, je še vedno v denacionalizacijskem 
postopku. Zgradba je bila zgrajena okrog leta 1920 kot stanovanjska vila. V kolikor bo Policijska 
postaja ostala v tej zgradbi je le-ta potrebna celotne adaptacije od strehe, fasade, žlebov, podov, 
stropov, stavbnega pohištva… Ta nujno potrebna investicijska dela uvršamo v plane  investicijskega 
vzdrževanja že skoraj deset let.  Zaradi dolgotrajnega poteka denacionalizacijskega postopka se z 
investicijskim vzdrževanjem zgradbe odlaga že vse predolgo in zgradba je, kot je zapisal v svojem 
letnem poročilu komandir PP Gornja Radgona »zelo nevarna« za zaposlene in obiskovalce, zato bo 
potrebno z intervencijskimi posegi preprečiti nastajanje dodatne škode na zgradbi in tudi zagotoviti 
varno delo delavcev PP Gornja Radgona.  
 

 
Pregled sredstev za gradbene investicije na PU Murska Sobota 
 
 
Področju mednarodnega sodelovanja, predvsem na dvostranski ravni, smo na PU Murska Sobota tudi 
v letu 2002 dali velik pomen. Naša uprava meji namreč na tri države, za dobro in kvalitetno 
opravljanje dela pa je mednarodno sodelovanje na dvostranski ravni zelo pomembno. V tem letu smo 
vzpostavili več kontaktov s predstavniki tujih varnostnih organov. 
 
Urad uniformirane policije se je mesečno oz. po potrebni sestajal s pristojnimi varnostnimi organi R 
Madžarske in Hrvaške v zvezi z izmenjavo informacij in izvajanja koordiniranih ukrepov pri 
preprečevanju ilegalnih migracij. Organiziranih je bilo tudi več sestankov s pristojnimi službami 
Madžarske v zvezi lokalne mešane koordinacijske skupina za izboljšanje pretočnosti prometa na 
mejnem prehodu Dolga vas in glede izvajana določil o pretočnosti železniškega prometa na MP 
Hodoš.  
 
Z varnostnimi organi R Madžarske ima Urad kriminalistične policije stike z Ravnateljstvoma mejne 
straže Nagykanizsa in Szombathely, kjer smo imeli tri formalna srečanja na podlagi Zapisnika o 
sodelovanju in 1 srečanje na operativni ravni. S policijo sodelujemo prek Glavne policijske kapetanije 
v Zalaegerszegu in Szombathely, s katerimi je v teku postopek za podpis Zapisnika o sodelovanju.  
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S Policijsko upravo Međimursko smo izvedli eden sestanek na operativni ravni. Operativne 
informacije pa smo izmenjevali neposredno po telefonu ali pisno po faxu. Ocenjujejmo, da je postalo 
sodelovanje na področju zatiranja kriminalitete z varnostnimi organi vseh treh sosednjih držav 
operativno in konkretno in zato tudi uspešno. 
 
Policija v okviru svojega delovnega področja sodeluje z drugimi državni  organi  v okviru predpisov in  
tudi na podlagi obojestranskih interesov. Sodelovanje s  centri za socialno delo, sodniki za prekrške, 
carinskim uradom, upravnimi enotami, inšpekcijskimi službami, službo za zasebno varovanje in 
detektivsko dejavnost MNZ  in drugimi, je bilo tudi v letu 2002 dobro in v skladu s predpisi in 
načrtovanji.  Sodelovanje se je kazalo v izvajanju skupnih nadzorov na območju celotne uprave ali 
posameznih policijskih postaj, sodelovanju v različnih skupnih projektih za zagotovitev ugodnih 
varnostnih razmer ter izmenjavi informacij ali strokovnih spoznanj. 
 
Na področju prometne varnosti  je bilo največ sodelovanja s Sveti za preventivo in vzgoji v cestnem 
prometu, Avtomoto društvi in občinami v zvezi izvajanja preventivnih aktivnosti. Z upravljavci   cest 
ter izvajalci  večjih gradbenih del je bilo največ sodelovanja s Cestnim podjetjem, Družbo za državne 
ceste in Družbo Republike Slovenije za ceste, saj je bilo več večjih gradbišč, ki so  zahtevala stalno 
prisotnost in usklajevanje problematike ( obvozi, poškodbe vozišč, zastoji tovornega prometa zaradi 
problematike Dolge vasi, izredni prevozi, izločanje tovornih vozil itd.) Prav tako smo sodelovali s  
sodniki za prekrške in Davčno upravo zaradi sprotnega odpravljanja strokovne problematike.  
 
Dobro je bilo sodelovanje tudi z zavarovalnicami, posebej še s Zavarovalnico Triglav in  Maribor, 
kateri imata tudi največji strukturni delež na območju PU. 
 
Sodelovanje z javnimi službami kot so napr. zdravstveni domovi, osnovne in srednje šole,  cestno 
podjetje, komunalna podjetja ipd., je bilo na vzorni ravni. Sodelovanje z omenjenimi je temeljilo na 
upoštevanju specifike dela obeh partnerjev ter nudenju medsebojne pomoči. Sodelovanje s šolami je 
temeljilo na skupnem zagotavljanju varnosti v šoli ter seznanjanju učencev in dijakov z različnimi  
preventivnimi vsebinami. Sodelovanje z cestnim in komunalnimi podjetji je temeljilo na zagotavljanju 
dobri voznih razmer ter optimalne prometne signalizacije na cestah.   
 
Policija je v letu 2002 dobro sodelovala tudi z nevladnimi organizacijami in vsemi društvi,  ki delujejo 
na območju policijske uprave. Pri sodelovanju z  gospodarskimi družbami  smo zasledovali dobre 
koopetativne odnose v okviru delokokroga, ki jih imajo le-te na eni ter policijska uprava na drugi 
strani. Menimo, da je bilo sodelovanje zelo dobro in v okvirih pričakovanega. 
 
Poseben poudarek je bil dan tudi sodelovanju z organi lokalnih skupnosti na območju policijske 
uprave. Posebno dobro sodelovanje je bilo z vsemi občinami kjer  delujejo  varnostni sosveti ter z 
občinami , ki mejijo na državne meje. 
 
UKP redno sodeluje z Okrožnim državnim tožilstvom v konkretnih primerih z usmerjanjem tožilca in 
na načelni ravni, kjer je vodja organa redno povabljen na posvete s starešinami na področju 
kriminalitete in se jih redno udeležuje. Vzpostavljeno je bilo operativno sodelovanje z uradom DURS, 
ki je konkretno in temelji na medsebojni pomoči pri raziskavi kaznivih dejanj z njihovega delovnega 
področja. Prav tako že dalj časa potega dobro operativno sodelovanje z carino, predvsem z Oddelkom 
za preiskovalne zadeve in mobilno skupino v njegovem sestavu in sicer na področju prepovedanih 
drog, trošarin in tihotapstva. Operativno sodelovanje je vzpostavljeno z večino Centrov za socialno 
delo predvsem v kriznih timih.  
 
V letu 2002 smo na kulturnem področju med drugim izvedli tudi slovesnost ob polaganju temeljnega 
kamna za novo PP in PPP Murska Sobota, koncert Orkestra slovenske policije, razstavo o zgodovini 
PP in PPP Murska Sobota, slovesnost ob dnevu policije ter sodelovali v nekaterih prireditvah, ki jih je 
organiziral OPS ali IPA. 
 



Na športnem področju smo se udeležili I. Policijskih iger, ki so bile v Tacnu. Tega tekmovanja se je 
udeležilo 57 policistk in policistov iz PU M. Sobota. Prav tako smo se udeležili vseh ostalih DP in 
drugih tekmovanj, ki so bila predvidena s sklepom GPU. Tako smo se udeležili DP v patruljnem teku 
na Pokljuki, kjer je sodelovala ekipa 5 tekmovalcev, DP v veleslomu – 6 tekmovalcev, Brajnikovega 
memoriala na katerem so nastopili 4 policisti, DP v košarki – 8 policistov in DP v vožnji z motornim 
kolesom. V tem letu smo se tudi udeležili tradicionalnega mednarodnega športno – zabavnega srečanja 
štirih policijskih uprav Čakovec, Varaždin, Maribor in Murska Sobota, ki je potekalo v Mariboru.  
 
V okviru PU deluje tudi Športno društvo UJV v katerega je vključenih kar 340 delavcev PU. ŠD UJV 
vsako leto organizira in izvede tekmovanja za naj enoto PU, in sicer v naslednjih disciplinah: odbojki, 
nogometu, tenisu, kegljanju in samoobrambi. Sodelujemo pa tudi v delavskih športnih igrah ŠZ 
Murska Sobota ter Lendava. 
 
 


