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PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE 
KRIMINALITETE 
 
 
SKUPNE ZNAČILNOSTI 
 
 
Na območju PU Murska sobota je bilo v letu 2003 obravnavanih 2.698 (3.072) kaznivih dejanj. Na 
področju splošne kriminalitete smo obravnavali 2.343 (2.676) kaznivih dejanj. Gospodarskih kaznivih 
dejanj je bilo manj in sicer smo obravnavali 357 (396)  kaznivih dejanj s tem, da gre pri tem v 
glavnem za prava gospodarska kazniva dejanja. Na področju organizirane kriminalitete smo 
obravnavali 14 (73) kaznivih dejanj. 
 
 
Delo na področju kriminalitete na področju Policijske uprave je po našem mnenju potekalo dobro, 
kljub slabšim rezultatom na področju premoženjske kriminalitete. Ob zmanjšanju skupnega obsega 
kaznivih dejanj za 12,17 % smo sicer raziskali manj kaznivih dejanj tako po deležu raziskanosti, ki je 
znašal 64,31 % (66,67 %) kot tudi v absolutnem številu, kjer je bilo tudi raziskanih manj kaznivih 
dejanj in sicer 1.735 (2.048). Vendar so bila preiskana vsa najhujša kazniva dejanja (umora, ropa itd.) 
prijavljena v tem letu. Na področju organizirane kriminalitete smo identificirali več organiziranih 
kriminalnih družb na področju prepovedanih drog in nekoliko obsežnejša preiskava na področju 
ponarejanja denarja, ki še ni končana.   
 
 
Ovadenih je bilo 2.061 (2.566)  osumljencev, od tega je bilo mladoletnih 116 (141). Prav tako smo 
obravnavali 482 (427)  prijav, kjer oškodovanci niso podali predloga za pregon ali so ga umaknili, 178 
(181) prijav, kjer je bilo med zbiranjem obvestil ugotovljeno, da ne gre za kaznivo dejanje in 29 (41)  
kaznivih dejanj katerih storitve so bili utemeljeno osumljeni otroci in so bile zadeve zaključene z 
poročilom na Center za socialno delo. 
 
 
Opravljenih je bilo 645 (7594) ogledov kraja kaznivega dejanja. Prav tako smo opravili 108 (140) 
hišnih preiskav ter 17 (4) osebnih preiskav. Pri preiskavah in tudi pri izvajanju ostalih pooblastil je 
bilo zaseženih 704 (687) 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 (74) osumljencev, ki so bili 
privedeni s kazensko ovadbo preiskovalnemu sodniku ali pa izpuščeni po prenehanju razlogov za 
pridržanje. 
 
 
Z usposabljanji smo dosegli tudi boljšo kvaliteto obravnave storilcev in dela z žrtvami pri preiskavi 
kaznivih dejanj mladoletniške kriminalitete tako na UKP kot na policijskih enotah.. Bilo smo pa tudi 
zelo aktivni tako na ravni PU kot posameznih policijskih postaj pri obveščanju javnosti glede 
nevarnosti posameznih pojavnih oblik kriminalitete.  
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POMEMBNEJŠA KD STORJENA V LETIH OD 1998-2002 
ŠTEVILO DEJANJ DEJANJA 
1999 2000 2001 2002 2003 

 GIBANJE LETO
 2002/2003 (V%)

UMOR (127.ČL.) 4 12 11 12 2 -83,33 

DOKONČAN 3 6 5 5 1 -80,00 

POSKUS 1 6 6 7 1 -85,71 

POSILSTVO (180.ČL) 6 11 10 8 8 0,00 

DOKONČANO 6 7 8 5 7 40,00 

POSKUS 0 4 2 3 1 -66,67 

POS.HUDA IN HUDA 17 28 18 28 18 -35,71 

ROP (213.ČL) 12 10 16 13 14 7,69 

VLOM (212.ČL) 338 400 266 250 172 -31,20 

TATV. AVTOMOBILA (211, 212 IN 213. ČL) 0 0 10 7 8 14,29 

GOLJUFIJA (217. ČL) 195 237 220 217 330 55,99 

PREPOV. PREH. ČEZ DRŽ. MEJO (311. ČL.) 158 69 33 42 31 -26,19 

ZLOR. PREPOV. DROG (196 IN 197 ČL.) 89 83 200 171 103 -39,77 

OSTALA DEJANJA 984 1322 1518 1802 1852 2,77 

SKUPAJ 2469 3502 3747 3785 3574 -5,57 

 
 
 
 
SPLOŠNA KRIMINALITETA 
 
Obravnavanje splošne kriminalitete 
 
Kaznivih dejanj splošne kriminalitete smo obravnavali 2.343 (2.676), uspešno pa smo jih preiskali  
1.386 (1.661). Škoda, ki je nastala na področju splošne kriminalitete znaša 251,54 mio SIT (329,69). 
  
Krvni delikti 
 
Pri kaznivih dejanjih  s  področja krvnih deliktov je ugotoviti, da se  število kaznivih dejanj v 
primerjavi s primerjalnim letom rahlo zmanjšalo in sicer smo jih obravnavali 153 (158). Do povečanja 
števila obravnavanih kaznivih dejanj je prišlo pri kaznivih dejanjih  lahkih telesnih poškodb, dočim je 
bilo pri ostalih kaznivih dejanjih obravnavano manj kaznivih dejanj. Preiskati nam ni uspelo 4 
kaznivih dejanj lahkih telesnih  poškodb. 
 
Obravnavali  smo tudi  28 (38) nenadnih smrti za kar smo na ODT poslali poročila, kakor tudi več 
sumov kaznivih dejanj nevestnega zdravljenja s strani zdravstvenega osebja, kjer znakov kaznivih 
dejanj nismo ugotovili in smo na ODT poslali poročila. 
 
Spolni delikti 
 
Kaznivih  dejanj zoper spolno nedotakljivost smo  v primerjavi s primerjalnim letom obravnavali več 
in sicer  25 (20). Vsa dejanja so bila preiskana. Obravnavanih je bilo 4 ( 8) kaznivih dejanj posilstev in 
štirje sumi pri katerih ni bilo ugotovljeno vseh znakov kaznivega dejanja. Močno povečanje je pri 
kaznivih dejanjih spolne zlorabe slabotne osebe, katerih dejanj smo obravnavali 6 (1),  kakor tudi 
spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, katerih dejanj smo obravnavali  10 (8).  Ocenjujemo, da je 
do povečanja  števila obravnavanih kaznivih dejanj  spolne zlorabe slabotne osebe in spolnega napada 
na osebo mlajšo od 15 let prišlo, zaradi strokovnega in vztrajnega dela v zvezi suma dveh kaznivih 
dejanj, kjer so bili z naknadnim zbiranjem obvestil ugotovljeni tudi drugi oškodovanci.  
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Premoženjski delikti 
 
Obravnavali smo 1492 (1854) kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete. Pri najštevilčnejših 
kaznivih dejanj je zmanjšanje števila obravnavanih kaznivih dejanj, porast je evidentiran pri 2 (1) 
roparskih tatvinah, pri kaznivih dejanjih zatajitev, predvsem pa pri kaznivih dejanjih požigov, ki smo 
jih obravnavali  kar 17 (4). 
 
Preiskanost kaznivih dejanj iz poglavja KZ zoper premoženje se je ob padcu obravnavanih kaznivih 
dejanj za 19,53%, v primerjavi s primerjalnim  letom poslabšala. Preiskanost se je poslabšala 
predvsem pri kaznivih dejanjih tatvin, velikih tatvin in pri poškodovanjih tuje stvari.   
 
Obravnavanje mladoletnih žrtev in osumljencev kaznivih dejanj 
 
Otroci v starosti do 7 let niso bili oškodovani za nobeno kaznivo dejanje, dočim je bilo v starosti od 7 
do 14 let oškodovanih  8 (8) otrok, in to predvsem pri kaznivih dejanjih iz poglavja KZ zoper 
zakonsko zvezo, družino in mladino. Na državno tožilstvo smo poslali  poročila za kazniva dejanja, ki 
so jih storili otroci  v 29 (41) zadevah. 
 
179 (167) mladoletnikov je bilo oškodovanih pri kaznivih dejanjih. Največ mladoletnikov je bilo 
oškodovanih iz poglavja KZ zoper premoženje in sicer 127 (136) in to  v največ primerih pri tatvinah, 
pri poškodovanjih tujih stvari  in pri velikih tatvinah, 5 (7) mladoletnikov pa je bilo tudi oškodovanih z 
izsiljevanjem.  14 (12) mladoletnikov je bilo oškodovanih pri kaznivih dejanjih iz poglavja zoper 
življenje in telo in sicer 14 (12) mladoletnikov  in to predvsem s kaznivimi dejanji lahkih telesnih 
poškodb, 1 (4) mladoletnik pa je bil oškodovan s hudo telesno poškodbo. Več mladoletnikov je bilo 
oškodovanih iz poglavja KZ zoper spolno nedotakljivost in sicer 5 (1) in sicer s kaznivim dejanjem 
spolne zlorabe slabotne osebe. Iz poglavja KZ zoper javni red in mir je bilo oškodovanih 8 (2) 
mladoletnikov in sicer največ 5 (2) s kaznivim dejanjem nasilništva. 
 
Na državno tožilstvo smo podali v primerjavi s primerjalnim  enako število kazenskih ovadb in sicer 
178. Opisano število kaznivih dejanj je storilo večje število mladoletnikov in sicer 302 (287).  
 
Največ kaznivih dejanj so mladoletniki storili iz poglavja KZ zoper premoženje in to predvsem 
tatvine, poškodovanj tuje  stvari, velike tatvine, 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 14 (12) kaznivih dejanj in to predvsem lahke telesne  poškodbe in eno 
hudo telesno poškodbo. V upadu je število kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z 
mamili, ki so jih storili mladoletniki in sicer 5 (12), s tem, da je bilo ovadenih za opisana kazniva 
dejanja več mladoletnikov in sicer 13 (12), ki so svojim sovrstnikom prodajali manjše količine 
prepovedanih drog in to predvsem konoplje. 
 
 
 
GOSPODARSKA KRIMINALITETA 
 
Na območju PU M.Sobota smo skupaj obravnavali 357 kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, leto 
poprej pa 396. Razlog za zmanjšanje števila obravnavanih kaznivih dejanj je predvsem manjše število 
obravnavanih poslovnih goljufij po členu 234/a.  
 
Največ kaznivih dejanj smo obravnavali iz poglavja kaznivih dejanj zoper gospodarstvo in sicer 
skupaj 179 (274). V okviru tega poglavja beležimo po številu kaznivih dejanj največji padec pri 
obravnavi poslovnih goljufij po členu 234/a 135 (225).V celotni strukturi gospodarske kriminalitete 
predstavljajo poslovne goljufije po členu 234/a  37,8 % vseh obravnavanih kaznivih dejanj, v letu 
2002 pa so predstavljale celo 56,8%. Čeprav je obravnavano manjše število kaznivih dejanj poslovnih 
goljufij, pa je bila povzročena škoda z omenjenimi kaznivimi dejanji dvakrat večja kot v letu 2002. 



 5

Skupna škoda povzročena s poslovnimi goljufijami po členu 234/a znaša  214 milijona SIT, v letu 
2002 pa je znašala 103 milijona SIT.  
 
Iz  poglavja kaznivih dejanj zoper premoženje smo obravnavali 123 kaznivih dejanj, kar je v 
primerjavi z letom poprej velik porast, saj je bilo iz tega poglavja obravnavanih 69 kaznivih dejanj. 
Razlog za to je predvsem porast goljufij po 217. členu KZ, katerih je bilo obravnavanih 116, leto 
poprej pa le 66. V okviru tega poglavja smo obravnavali 7 kaznivih dejanj v zvezi s tatvinami naravnih 
in mineralnih snovi. 
 
V porastu so kazniva dejanja zoper delovno razmerje, kjer smo obravnavali 24 kaznivih dejanj po 
členu 205 KZ, v letu 2002 pa smo obravnavali le 5 tovrstnih kaznivih dejanj. V primerjavi z letom 
2002pa so v porastu tudi kazniva dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila, kjer je bilo 
obravnavanih skupaj 14 kaznivih dejanj, največ od tega 7 je bilo zlorab uradnega položaja po členu 
261. KZ. 
 
V zvezi z obravnavo gospodarskih kaznivih dejanj je podanih 61 (56) poročil po sedmem odstavku 
148. Člena Zakona o kazenskem postopku, ko niso bili ugotovljeni vsi znaki kaznivega dejanja.  
 
 
ORGANIZIRANE IN POSEBNE OBLIKE KRIMINALITETE 
 
Tudi v letu 2003 smo na področju organizirane kriminalitete največ pozornosti posvetili zatiranju 
kriminalitete povezane s prepovedanimi drogami, ki tudi predstavlja večino kaznivih dejanj, ki spadajo 
v tako imenovano organizirano kriminalitete.  
 
Prepovedane droge 
 
V letu 2003 je  podanih 94 (166) kazenskih ovadb v zvezi s prepovedanimi drogami od katerih je bilo 
6 (3) kaznivih dejanj t. i. organizirane kriminalitete. V letu 2003 smo na PU Murska Sobota podali 90 
(111) predlogov sodniku za prekrške zaradi storitve prekrškov po Zakonu o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami. 
 
Prav tako je bilo pri kontroli cestnega prometa odrejenih 178 (133) strokovnih pregledov na 
psihoaktivne substance, od katerih je bilo 30 (40) pozitivnih in 33 (18) negativnih, prav tako pa je bilo 
114 (75) odklonov za pregled na psihoaktivne substance, med katere prištevamo prepovedane droge, 
določena zdravila in drugo 
 
V letu 2003 smo na našem območju zabeležili 3 smrtne primere zaradi zaužitja prevelike količine 
prepovedanih drog in sicer v dveh primerih zaradi zaužitja prevelike količine heroina, v enem primeru 
pa je po mnenju obducenta smrt nastopila zaradi zaužitja neznane snovi – z vsebnostjo opijatov. En 
smrtni primer narkomana iz našega območja pa je bil zabeležen v Španiji, kjer je bil pokojni na 
zdravljenju v komuni.  
 
Izsledeno je bilo tudi večje število nasadov konoplje, vendar v nekaj primerih niso bili ugotovljeni 
lastniki ali gojitelji konoplje. Zasežene količine prepovedane droge marihuana in izsledeni nasadi 
konoplje, kažejo, da je na območju Pomurja navedena droga zelo prisotna med uživalci prepovedanih 
drog, prav tako so za gojenje konoplje na območju Pomurja zelo ugodni tudi klimatski pogoji. Prav 
tako pa je pomurska konoplja tudi cenjena med uživalci te droge, kateri jo pridejo kupovat na naše 
območje. 
 
Na splošno se problematika v zvezi s prepovedanimi drogami v primerjavi z lanskim letom, ni 
bistveno spremenila, prav tako se ni bistveno spremenilo število uživalcev prepovedanih drog. Tudi 
starostna meja uživalcev prepovedanih drog se ni bistveno spremenila.  
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Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali razstrelilnih snovi 
 
V letu 2003 smo v zvezi kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet z orožjem ali 
razstrelilnimi snovmi po 310 čl. KZ RS podali 17 (27) kazenskih ovadb. Kaznivih dejanj, ki bi jih 
lahko označili kot kazniva dejanja organizirane kriminalitete nismo obravnavali. Poleg tega je bilo 
podanih  54 (44) predlogov sodniku za prekrške po Zakonu o orožju. Večina nezakonitega orožja je 
bilo zaseženo pri hišnih preiskavah, kar še vedno kaže nato, da je v Pomurju pri posameznikih še 
vedno nekaj  nelegalno pridobljenega orožja kljub temu, da so imeli možnost izvesti postopek 
legalizacije orožja. Tovrstna kriminaliteta je sicer v upadu, kar predstavlja 37 % upad navedene 
kriminalitete.  
 
Ponarejeni denar 
 
V letu 2002 smo na območju PU Murska Sobota obravnavali 58 (29) kaznivih dejanj ponarejanje 
denarja. Od tega je bilo na ODT po znanih storilcih podano 25 (8) kazenskih ovadb, po neznanem 
storilcu pa je bilo podanih  33 (21) kazenskih ovadb. Kaznivih dejanj, ki bi jih lahko označili kot 
kazniva dejanja organizirane kriminalitete nismo obravnavali.  
 
Vedno več se pojavljajo ponarejeni bankovci EUR in slovenski tolarji in to v različnih apoenih. V 
večini primerov sicer gre za relativno slabe ponaredke, vendar se ponaredki, predvsem bankovci EUR, 
ugotovijo na Banki Slovenije in se enota o vnovčitvi obvesti z zamikom, kar pomeni, da je v takih 
primerih zelo težko izslediti storilca kaznivega dejanja.  
 
Za kaznivo dejanje ponarejanje denarja je bilo ovadenih 32 oseb od tega 29 slovenskih državljanov in 
3 tuji državljani. 
 
Ilegalne migracije 
 
Tudi v letu 2003 se je nadaljeval trend upada kriminalitete povezane z ilegalnimi migracijami. Tako se 
je izredno zmanjšalo število pribežnikov iz sosednjih držav. Sorazmerno  z upadom  števila 
pribežnikov se je zmanjšalo tudi število kaznivih dejanj prepovedan prehod čez državno mejo, katerih 
smo v letu 2003 obravnavali 11 (38).  Devet kaznivih dejanj smo preiskali, dočim sta dve dejanji ostali 
neraziskani.  
 
Korupcija 
 
V letu 2003 so policisti PU Murska Sobota  obravnavali 3 (0) kazniva dejanja z znaki koruptivnosti. V 
tej zvezi so bile podane tri kazenske ovadbe, dve sta bili podani po 269. členu – nezakonito 
posredovanje, ena pa po 268. členu – dajanje podkupnine.  
 
Izsiljevanje 
 
V letu 2003 smo na območju PU M.Sobota obravnavali  23 (46) kaznivih dejanj izsiljevanja. Od 
navedenega števila obravnavanih kaznivih dejanj so se v dveh 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 in storilci  mladoletniki, kateri zaradi strahu oz. drugih 
vzrokov kaznivega dejanja niso takoj naznanili. V večini primerov gre za izsiljevanje za manjše vsote 
denarja , mobilne telefone in podobne predmete, kazniva dejanja pa so bila ugotovljena naknadno z 
lastno dejavnostjo policistov. 
 
Tihotapstvo 
 
Ob koncu leta 2002 in v začetku leta 2003 smo na PU Murska Sobota obravnavali dva primera storitve 
kaznivega dejanja tihotapstva, in sicer smo obravnavali dva primera ko sta  avtoprevoznika na svojih 
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tovornih vozilih pod koruzo, ki sta jo uvažala iz Madžarske v Slovenijo, tihotapila večje količine 
tekstilnega blaga, ki je bilo namenjeno preprodajalcem tekstila z območja Maribora.  Ker  pa v danem 
primeru ni šlo za veliko premoženjsko škodo smo zoper oba osumljena podali kazensko ovadbo zaradi 
storitve kaznivega dejanja davčna zatajitev.  
 
 
KRIMINALISTIČNOTEHNIČNA IN FORENZIČNA DEJAVNOST 
 
Skupno je bilo opravljenih 645 (726) ogledov krajev kaznivih dejanj, od tega so policisti policijskih 
postaj opravili samostojno 489 (624) ogledov krajev kaznivih dejanj. V 111 (140.) primerih pa so na 
ogledu kraja kaznivega dejanja bili prisotni kriminalistični tehniki. Kriminalistično tehnično pomoč pa 
so kriminalistični tehniki nudili tudi na 49 (54) ogledih krajev dogodkov. V 81 (124) primerih pa so 
bili kriminalistični tehniki na kraju, ko so ogled kraja opravljali policisti policijskih postaj. 
 
Glede na manjši padec v letu 2003, tako skupnega  števila obravnavanih kaznivih dejanj, kot tudi 
padec števila  obravnavanih kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, je bilo 
procentualno opravljenih približno enako število ogledov kot v letu 2002.  
 
 
 
 
 
VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE 
VARNOSTI LJUDI IN PREMOŽENJA 
 
 
Ocenjujemo, da smo z pravočasno in dobro organizacijo ter načrtovanjem dela policije tudi v letu 
2003,  prispevali k relativnemu ugodnemu stanju  na področju javnega reda. Kljub temu, da so 
posamezni varnostni dogodki, za zagotavljanje javnega reda in miru zahtevali omejevanje nekaterih 
pravic in svoboščin, menimo, da le-te v nobenem primeru niso bile kršene. 
 
Odmevnejši varnostni dogodki, kjer so policisti zagotavljali javni red so bile številne športne 
prireditve na   nogometnem  stadionu NK Mura , kjer pa hujših kršitev ne beležimo ter številne druge 
javne prireditve z udeležbo po več tisoč obiskovalci, kot npr. srečanje slovenskih upokojencev na 
letališču v Rakičanu, sejemske prireditve v Gor. Radgoni, kakor tudi druge športne in zabavne 
tradicionalne prireditve. Uspešno smo opravili več varovanj motorističnih srečanj, izpostaviti pa je 
aktualno tridnevno prireditev na sejmišču v Gor. Radgoni, tki. »Slovenija motor show«. 
 
Glede na statistične pokazatelje za leto 2003 je stanje na tem področju ugodno. Obravnavali smo 3.613 
(4.034) kršitev javnega reda, kar je 10,75 % manj. Na področju kršitev po Zakonu o prekrških zoper 
javni red in mir beležimo 2.947  (3.273) kršitev. Trend upada skupnih kršitev je predvsem zaradi 
zmanjšanja kršitev (ilegalnih migracij) po Zakonu o tujcih in Zakona o nadzoru drž. meje, za 326 
zadev pa so v upadu tudi kršitve po Zakonu o prekrških zoper javni red in mir.  
 
Kljub aktivnemu angažiranju z različnimi preventivnimi in represivnimi metodami še vedno 
prevladujejo kršitve v stanovanju, zasebnem prostoru 1361 (1498), cesta, trg 802 (885) in gostinski 
objekt 432 (494), pozitivna pa je ugotovitev, da so kršitve po vseh parametrih v upadu. Poseben 
poudarek smo namenili »družinskemu« nasilju in »nasilju v šolah«, intenzivno bomo izvajali naloge 
tudi v nadaljevanju ter v sodelovanju  z drugimi institucijami in s strokovnimi službami odpravljali 
vzroke.  
 
Precejšnje obremenitve policije zahtevajo kršitve javnega reda in miru na javnih krajih, predvsem na 
športnih prireditvah in v mestnih središčih. Z usmerjenim delom opazovalnih služb, policistov 
kolesarjev, vodnikov in s sodelovanjem varnostnih in lokalnih redarskih služb poskušamo preprečevati 
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nastanek deviantnih dejanj in zagotavljati normalne pogoje za splošno varnost ljudi in premoženja. 
Neaktivnost in pasivnost nekaterih nadzorstvenih organov vzpodbuja kršitelje k neupoštevanju reda, 
predvsem na športnih prireditvah, še posebej pa je problematično točenje alkohola in dovoljevanje 
vstopa pijanim osebam.  
 
Po določilih Zakona o prekrških in Zakona o policiji je bila 283 (378) kršiteljem odvzeta prostost. 
Upad pridržanih je evidenten zaradi zmanjšanja ilegalnih migracij, saj je bilo po čl. 109/2 ZP  
pridržanih 88 (125) oseb, po Zakonu o policiji, čl. 43/2  4 osebe (18), po členu 108/2 ZP 191 (225), po 
členu 43/1 Zakona o policiji pa nismo pridržali nobenega kršitelja (10).  
 
Izvedenih je bilo 2.970 (3.211) intervencij, 47 (57) asistenc, 603 (538) vročitev spisov, z odredbo za 
privedbo opravljenih 757 (665) privedb, opravljenih 28 (24) hišnih in 2 (2) osebni preiskavi. V  3.025 
(3.693) primerih so policisti ugotavljali identiteto oseb.  
 
 
 
VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA 
 
Kršitve zakona o JRM  
 
Obravnavanih je bilo 2.803 (3.109) kršiteljev, ki so storili 2.947 (3.273) kršitev. Od navedenih 
kršiteljev jih je bilo 1.543 (1.734) ali 55,05% (55,77%) v času storitve prekrška pod vplivom alkohola.  
 
Po posameznih kršitvah tradicionalno prevladujejo kršitve motenje nočnega miru po čl. 11/4 v 1.309 
(1.402) in kršitve po čl. 11/1 prepiranje, vpitje na javnem kraju v 1.048 (1.142), sledijo kršitve čl. 11/2 
nedostojno vedenje v 327 (366), čl. 11/3 vznemirjanje okolja v pijanem stanju v 139 (162) in kršitve 
čl. 10/1 pretep, žaljivo vedenje v 83 (111) primerih. Kršitve po ostalih členih so v zanemarljivem 
številu.  
 
Po kraju storitve je bilo največ kršitev v stanovanju in sicer v 1.361 (1498), na javnem kraju v 802 
(885), v gostinskem objektu 432 (494), na raznih prireditvah 74 (119), na meji 6 (16) in na ostalih 
lokacijah 272 (261).  
 
Po starostni strukturi prevladujejo kršitelji v starosti od 24-34 let v 619 (677) in od 34 do 44 let v 618 
(650), pozitivno pa je dejstvo, da so v upadu tudi mladoletni kršitelji in sicer v starosti od 14 do l6 let 
49 (53) in v starosti od 16 do l8 let 105 (139), kar je bilo v prejšnjih letih v porastu. V starosti od 18-
24 let smo obravnavali 486 (588), v starosti od 44 do 54 let 582 (619), v starosti od 54 do 64 let 223 
(212) in nad 64 let 121 (171). Tako je edina kategorija, kjer beležimo porast kršitev v starosti od 54 do 
64 let. 
 
Po urnem intervalu prevladujejo kršitve v poznem popoldanskem in večernem času, 16 – 18.00 ure  
358 (375), od 18-20.00 ure  414 (426), od 20-22.00 ure 411 (426) in od 22-24.00 ure 305 (416). 
Najmanj kršitev je v jutranjih urah med 6 – 8.00 uro 56 (64).  
 
Po dnevih je največ kršitev konec tedna, najbolj kritična je sobota s 573 (611), nato nedelja s 487 
(594) in petek s 408 (444) do srede, ko je bilo 317 (346) kršitev. V letu 2003 so policisti obravnavali 
10 (11) kršitev, v katerih je sodelovalo 5 ali več kršiteljev, ki so bili obravnavani po čl. 10/1 in 11/4). 
 
Do streznitve je bilo po ZP, po čl. 108/2 pridržanih 191  (225) kršiteljev JRM.  
 
Na športnih in zabavnih javnih  prireditvah smo ugotovili 74 (119) kršitev. Posebej izstopajočih 
primerov ne beležimo, v porastu pa so kršitve v več romskih naseljih na našem območju.  
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Kršitve zakona o orožju  
 
Stanje na področju nezakonitega orožja se v letu 2003 bistveno ne razlikuje o stanje v letu 2002. 
Ugotavljamo, da so trendi kršitev zakona o orožju, primerljivi z leti prej. Pri tem pa velja za leto 2003 
posebej  poudariti, da v tem letu ni bilo zabeleženo hujših kaznivih dejanj ali prekrškov, ki bi bili 
storjeni z pomočjo nezakonitega orožja. Policisti so v letu 2003 obravnavali  54 (45 ) kršitev zakona o 
orožju.  
 
V postopkih zaradi kaznivega dejanja ali prekrška je bilo skupno zaseženo  85  (90) kosov različnega 
orožja, od tega  8 (23) lovskih pušk,  12 (16 ) pištol,  6 (13) vojaških pušk, 40 (26) kosov hladnega 
orožja, 9 (7) plinskih pištol, 7 (3) kosov zračnega orožja ter po 1 (1) kos prikritega orožja in 1 kos 
električnega paralizatorja. Poleg tega je bilo zaseženo še  764 (4.462) šibrnih nabojev, 1.423 (1.406 ) 
ostrih in 397 (70) plinskih  nabojev. Zaseženo je bilo tudi  20  (7) različnih delov orožja . 
 
 
Kršitve drugih predpisov  
 
Policisti   na PU M.Sobota, so v letu 2003, obravnavali 796 (772) kršitev drugih predpisov o javnem 
redu.  
 
Če  tudi tokrat zanemarimo upad ukrepov po  zakonu o tujcih, je stanje pri kršitvah drugih prepisov 
podobno kot je bilo v letu 2002. Teh kršitev je bilo 435 (438). V letu 2003 je nekaj manj kršitev  
zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, zakonu o osebni izkaznici, zakonu o 
zaščiti živali in zakonu o nadzoru državne meje. Več pa je bilo kršitev po zakon o zasebnem varovanju 
in o obveznem organiziranju službe varovanje in  zakonu o osebnem imenu. Ostale kršitve so v okviru 
pričakovanega, oziroma takšne kot je večletno povprečje. 
 
Poleg podanih predlogov sodniku za prekrške, so policisti v letu 2003 za kršitve različnih predpisov 
izrekli skupaj 130 (144) mandatnih kazni na kraju prekrška. Največ kršitev je bilo po uredbi o varstvu 
pred požarom in sicer 60 (62). Sledijo kršitve Zakona o zaščiti živali 47 (54),  uredbe o hrupu v 
naravnem in življenjskem okolju 11 (10), zakonu o tujcih 5 (13), zakonu o nadzoru državne meje  3 
(0), uredbe o  pirotehničnih izdelkih 2 (3) , zakona o omejevanju porabe alkohola 1 (0) ter  uredbe o 
prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju 1 (2). 
 
Pregled kršitev po drugih predpisih 
Predpis          2002       2003         Indeks 
Zakon o tujcih           345               236       68              
Zakon.o proizvodnji in prometu z 
prepovedanimi drogami 

           115           91       80        

Zakon o nadzoru državne meje            105          62       58         
Zakon o orožju              45          54      120          
Zakon o omejevanju porabe alkohola  
Zakon o javnih zbiranjih 

             
             /  

         49 
         47 

 
   

Zakon o prijavi prebivališča              41          39       95        
Zakon o osebni izkaznici 
Zakon o eksplozivih 

            54        
             /  

         33 
         06 

      61         
 

Zakon o osebnem imenu              10          16      160        
Zakon o zas.var.in o obv.org.službe var.              11          17      154 
Uredba o varstvu pred požarom              72          70        97 
 Zakon o zaščiti živali             60                 61      101 
Zakon o javnih zbiranjih 
Uredba o hrupu v naravnem okolju 

              / 
             17      

         47 
         15 

     
       88          

Drugi predpisi  
 

             36 
   

         09     
  

       25 

Skupaj            911                 852      93,5 
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OBRAVNAVA NESREČ IN DRUGIH DOGODKOV 
 
 
Varstvo okolja  
 
V letu 2003 so  policisti obravnavali  3 (0)  primere onesnaženja ali ogrožanja  okolja. Vsa ogrožanja 
so bile v manjšem obsegu in niso predstavljala večje nevarnosti za varstvo okolja v celoti. 
 
 
Varnost na kopališčih  
 
Policisti so v letu 2003 obravnavali 2 (4) utopitvi, ki sta se zgodili v neurejenih kopališčih oz. 
gramoznih jamah. Statistični pokazatelji kažejo na dokaj ugodno stanje pri varnosti na kopališčih, še 
posebej na urejenih. Žal je na območju policijske uprave še vedno nekaj neurejenih kopališč, kjer tudi 
najpogosteje prihaja do utopitev in drugih nesreč. Prav slednjim pa bo policija, v sodelovanju z 
inšpekcijskimi službami, v letu 2004 dala večji preventivni poudarek. 
 
  
Varnost v železniškem prometu  
 
V letu 2003 so policisti pri zagotavljanj varnosti v železniškem prometu obravnavali dva dogodka , ki 
sta se pripetila na železnici.  V enem primeru je šlo za povoženje in smrt ene osebe, v enem primeru pa 
za trčenje lokomotive in delovnega stroja za polaganje tirnic.  
 
 
Samomori  
 
V letu 2003 je bilo  na območju policijske uprave storjenih 50 (29) samomorov , kar je za 72 % več 
kot v letu 2002 in enako kot v letu 2001. Po dokaj nizkemu številu samomorov v letu 2002 se je trend 
le-teh v letu 2003 spet povečal in je med najvišjimi v državi. Največ samomorov je bilo storjeno z 
obešanjem in sicer 37 (21), z ustrelitvijo 6 (3), z zastrupitvijo 4 (3) po enkrat pa z rezanjem žil, 
utopitvijo  in s skokom v globino. Še vedno je bistveno več samomorilcev med moškimi in sicer 35 
(24), žensk pa je bilo 5 (5). Največ samomorilcev je bilo starih nad 64 let 18 (6), sledi starostno 
obdobje med 44 in 54 leti 12 (10),  med 34 in 44 leti 8 (4), med 54 in 64 leti 7 (7) , med 24 in 34 leti 4 
(1) in od 18 do 24 leta 1 (1).  
 
 
Požari  
 
Pri opravljanju policijskih nalog so policisti obravnavali 79 (76) požarov, od tega 57 (50)  na različnih 
objektih, 17 (19) na  travnikih , v gozdovih 2 (4) in 3 (3) na ostalih površinah.  
 
Najpogostejši vzroki požarov so bili okvara električne napeljave 19 ( 24 ) , samovžig 14 (13), odvržen 
cigaretni ogorek 9 (6), okvara stroja 6 (1), otroška igra 1 (1) ostalih  30 (30)  požarov pa je nastalo 
zaradi drugih različnih vzrokov. 
 
 
Delovne nesreče  
 
Policisti so v letu 2003 obravnavali  15 (17) delovnih nesreč v kateri je umrla 1 (2) oseba , 7 (8) jih je 
bilo hudo in  6 (9)  lahko telesno poškodovanih . Največ se jih je  pripetilo pri delu na gradbišču 6 (1), 
z delovnim strojem 4 (1)) , pri delu v gozdu 2 (4),  s traktorjem 1 (4) ter 2  zaradi ostalih vzrokov. 
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Iskanje pogrešanih oseb  
 
Policija je v letu 2003 za iskanje pogrešanih oseb organizirala bistveno več iskalnih akcij kot v letu 
2002 in sicer 29 (6). Pri izvajanju nekaterih iskanj, predvsem na območju PMP Lendava, ko se je iskal 
pogrešani krajan, so sodelovali tudi člani različnih društev in tudi občani. V opravljenih iskalnih 
akcijah so bile pogrešane osebe in predmeti, razen v enem primeru na območju PMP Lendava,   
najdene, bile pa so tudi nepoškodovane. Povečano število iskalnih akcij v letu 2003 je odraz večje 
angažiranosti in pravilnega operativnega pristopa policije pri iskanju pogrešanih oseb . 
 
 
Drugo  
 
Policisti so v letu 2003 opravili  28 (38) ogledov krajev nenadnih smrti. Od skupnega števila vseh 
nenadnih smrti je 10 (11) oseb umrlo zaradi nenadne kapi, 2 (2) zaradi zadušitve, 4 (1) zaradi 
onemoglosti , 1 (1) zaradi podhladitve, preostalih 11 (16) nenadnih smeti pa je bilo  zaradi različnih 
drugih vzrokov. 
 
 
 
POMOČ POLICIJE DRŽAVLJANOM IN USTANOVAM 
 
Asistence  
 
Policija  je v letu 2003 nudila pomoč v  47 (57)  primerih. Pri tem je bilo skupno angažirano 105 (118)  
policistov. Vse opravljene asistence so bile uspešno realizirane. Pri njih  ni bila nobena oseba telesno 
poškodovana, prav tako pa ni bila  povzročene materialna škoda. 
 
 
 
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
 
Prometna varnost je bila v letu 2003 stabilna. V letih 2001/2002 je bilo tako pri številu prometnih 
nesreč kot tudi pri posledicah izboljšanje vseh statističnih podatkov, v letu 2003 pa so pomurske ceste 
terjale 4 življenja več. Zgodilo se je 16 (14) prometnih nesreč, v katerih je življenje izgubilo 18 (14) 
oseb. Od  leta 2001 je trend umrlih v prometnih nesrečah pozitiven. Ostali pokazatelji števila in 
posledic pa so v upadanju tudi v tem ocenjevalnem obdobju. Za oseben uspeh je treba imeti upad hudo 
telesno poškodovanih, ki je 21 % oziroma je hudo telesno poškodovanih 20 oseb manj. 
 
Največ prometnih nesreč se zgodi zaradi hitrosti  24 % (22,5), nepravilnega premika z vozilom 21 % 
(17) in nepravilne strani in smeri vožnje 19 % (19). Zaradi neprilagojene hitrosti je na naših cestah 
umrlo 9 (9) oseb, nepravilne strani in smeri vožnje 4 (1), neupoštevanja prednosti 4 (1) in zaradi 
nepravilnosti pešca en pešec. Kljub temu, da smo na področju hitrosti storili veliko na kvaliteti, ostaja 
in bo ostajala tudi v prihodnje glavni vir povzročitev najhujših prometnih nesreč. Veliko žrtev je bilo 
tudi zaradi neupoštevanja pravila prednosti, kar v preteklih letih nismo evidentirali v tako visokem 
številu. 
 
Posebna značilnost našega območja je visok delež vinjenih povzročiteljev prometnih nesreč 14 % 
(12,44), zaradi česar je intenziteta dela na področju psihofizičnega stanja pestra, odredili smo namreč 
17.084 (14.005) preizkusov alkoholiziranosti, kar je za 22 % več kot leto poprej.  
 
Pri nadzoru cestnega prometa so policisti izvedli 42.762 (40.443) represivnih ukrepov. Povečujejo se 
mandatne kazni, izrečene na kraju prekrška. Pri številu predlogov za uvedbo postopka o prekršku je 3 
% upad, pri mandatno kaznovanih in opozorilih pa je 7 oziroma 11 % povečanje. Med mandatno 
kaznovanimi je največ s segmenta hitrosti in neuporabe varnostnih pasov, kar je v skladu z 
usmeritvami za delo policije na področju varnosti cestnega prometa. 
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Pri obravnavanju različnih prekrškov so policisti podvzeli tudi druge ukrepe, ki vplivajo na varnost v 
cestnem prometu. Odrejenih je bilo za 22 % več preizkusov alkoholiziranosti. Odrejenih je bilo tudi  
za 20 % več strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola in 34 % povečanje zaradi 
suma vožnje pod vplivom psihoaktivnih substanc. Pridržanih do iztreznitve je bilo 54 (50) 
udeležencev prometa, 51 zaradi cestno prometnih prekrškov in 3 zaradi prometne nesreče. Privedbo 
sodniku za prekrške smo opravili za 24 (22) oseb. Za 13 (7) oseb smo predlagali kontrolni zdravstveni 
pregled. 4.237 (4.203) voznikov smo izločili iz prometa. Obravnavali smo tudi 1.117 (906) povoženj 
divjadi. Začasno smo odvzeli vozniško dovoljenje 1.964 (2.029) udeležencem prometa, registrsko 
tablico pa 382 (399). 
 
Pri nadzoru vozil in tovora smo zaradi storjenega prekrška  izvedli naslednje ukrepe: za 24 ur smo 
izločili iz prometa 8 (6), izključili iz prometa 543 (395) vozil, odredili smo izredni tehnični pregled za 
5 (16) vozil, začasno pa smo zasegli 1 (27) vozilo. Največ aktivnosti smo izvajali na cestnem križu, 
kjer poteka tudi ves tranzitni promet. Zaradi storjenih prekrškov s strani voznikov tovornih vozil smo 
zoper njih izrekli 6.492 (5.477) ukrepov. 
 
 
 
OBRAVNAVANJE PROMETNIH NESREČ  
 
Prometne nesreče in njihove posledice 
 
Zgodilo se je skupaj 2094 (2193) prometnih nesreč, od tega 16 (14) s smrtnim izidom, 505 (527) s 
telesno poškodbo in največ 1.573 (1.652)  z materialno škodo. Prometne nesreče so v 5 % upadu glede 
na lansko leto. S smrtnim izidom so v porastu za dve oziroma za 14 %, dočim so nesreče s telesno 
poškodbo in materialno škodo v upadu, prve za 4 druge pa za 5 %. V njih je bilo udeleženih 3.911 
(4.089) oseb, od tega je 18 (14) umrlo , 75 (95) se je hudo telesno poškodovalo, 621 (635) se je lahko 
telesno poškodovalo, 3.197 (3.345) oseb pa ni bilo poškodovanih. Število umrlih je v porastu kar je 
tudi edini neugodni pokazatelj, saj so vsi ostali parametri kar se posledic tiče, v padcu, hudo telesno 
poškodovani celo znatno 21 %. Po številu in posledicah ocenjujemo, da so prometno varnostne 
razmere zadovoljive in stabilne. Stabilne predvsem z vidika posledic, ki se že vrsto let izboljšujejo.  
 
Največ prometnih nesreč se zgodi v naseljih z uličnim sistemom in v naseljih brez uličnega sistema. 
Veliko je nesreč tudi na lokalnih cestah v primerjavi z ostalimi glede na to da so manj prometne. 
Regionalne ceste po kategorijah so dokaj enakomerno obremenjene z nesrečami. Zadovoljivo pa je 
stanje na glavnih cestah, ki so prometno najbolj obremenjene. Enako lahko ocenimo, če opazujemo 
posledice.  Najhujše posledice so v naseljih in lokalnih cestah, nato pa na regionalnih glavnih cestah 
cestah. 
 
Pri posledicah nesreč je različna udeležba nekaterih starostnih skupin. Umrlih je največ v starostni 
skupini od 44 let dalje, hudo poškodovanih  v starostni skupini od 18 do 54 let in lahko poškodovanih 
med 18 in 34 letom. 
 
Prometnih nesreč s pobegom je bilo skupaj 250 (239), od tega 201 (162) raziskanih in 49 (77) 
neraziskanih. S smrtnim izidom je bila ena nesreča (1), ki je bila raziskana, s telesno poškodbo 17 (25) 
nesreč, od tega 15 (17) raziskanih, z materialno škodo pa 232 (213), od katerih je 185 (144) primerov 
raziskanih. 
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NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 
 
Obravnavanje kršitev 
 
Zaradi kršitev zakona o tujcih je bilo v letu 2003 obravnavanih 231 (330) oseb. Ob tem je bilo 
vloženih 98 (186) predlogov za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške, izrečenih pa je bilo tudi 133 
(144) opozoril za storjeni prekršek. Največ predlogov za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške je 
bilo podanih zaradi nedovoljenega prestopa državne meje in sicer 64 (152), zaradi navedenega 
prekrška pa je bilo izrečenih tudi 115 (135) opozoril. Zaradi nezakonitega bivanja v državi pa je bilo 
podanih 9 (8) predlogov za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške in izrečeni 2 (7) opozorili. 
  
Zaradi kršitev zakona o nadzoru državne meje je bilo v letu 2003 obravnavanih 59 (105) oseb. Ob tem 
je bilo vloženih predlogov za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške zoper  52 (42) oseb, zoper 7 
(63) oseb pa je bilo izrečeno opozorilo. 
 
Največ predlogov za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške je bilo podanih zaradi nedovoljenega 
prestopa državne meje in sicer 26 (21), izrečena pa so bila še 3 (63) opozorila. Zaradi nepriglasitve 
orožja ob prestopu meje pa je bilo podanih 18 (12) predlogov za uvedbo postopka pri sodniku za 
prekrške 
 
V letu 2003 je bilo na mejnih prehodih zavrnjenih 3.185 (3.487) tujcev, ki niso izpolnjevali zakonskih 
pogojev za vstop v državo. Število zavrnjenih se je v primerjavi z letom 2002 zmanjšalo za 302 tujcev 
oz. za 9  %. 
 
Zaradi kršitev določil zakona o nadzoru državne meje in zakona o orožju so policisti na mejnih 
prehodih zasegli 23 (6) kosov različnega orožja. Vso omenjeno orožje je bilo zaseženo na meji z 
Republiko Madžarsko. Zaseženi sta bili 2 pištoli, plinska pištola, teleskopska palica, boksar, bajonet, 
gumijevka, 12 nožev na vzmet, plinski razpršilec in 3 kosi drugega hladnega orožja. Odkritijhe je bilo 
tudi 19 delov orožja (elektronske nemerilne naprave) in električni paralizator.  
 
Poleg orožja so policisti zaradi kršitve določil zakona o nadzoru državne meje in zakona o orožju 
zasegli tudi 1.174 (587) kosov streliva, različnega kalibra. Od tega je bilo na meji z Republiko 
Avstrijo zaseženih 387 (57), na meji z Republiko Madžarsko 783 (530) kosov različnega streliva in na 
meji z Republiko Hrvaško 4 (0) kom. streliva.  
 
Zaseženih je bilo 504 (252) kom. ostrih nabojev, 665 (325) kom. šibrnih nabojev in 5 (10) kom. 
plinskih nabojev. 
 
Na mejnih prehodih so sicer policisti večkrat preverjali  podatke za vozila, za katere je obstajal sum, 
da so ukradena. Zaradi navedenega so bila v letošnjem letu zasežena 4 (0) motorna vozila. Na meji z 
Republiko Madžarsko so bila zasežena 3 motorna vozila, na meji z Republiko Hrvaško pa 1 motorno 
vozilo.  
 
Policisti so na mejih prehodih v skladu z  navodilom o zavrnitivi vstopa tujcu, pogojih za izdajo 
vizuma na mejnih prehodih izdali 50 (128) različnih vizumov. Od tega je bilo izdanih 31 (84) vstopnih 
in 19 (44) tranzitnih vizumov. Največ vizumov je bilo izdanih drž. Srbije in Črne gore 28 (62). Prav 
tako je bilo največ vizumov izdanih zaradi osebnih razlogov 23 (46) in iz poslovnih razlogov 7 (15). 
 
Policisti so na mejnih prehodih v letu 2003 izdali skupno 1.427 (1.608) dovoljenj. Največ je bilo 
izdanih dovoljenj za vnos, posest in nošenja lovskega, športnega in drugega orožja ter streliva med 
bivanjem v Republiki Sloveniji 1.348 (1.459). Največ navedenih dovoljenj je bilo izdanih na meji z 
Republiko Avstrijo 1.001 (937), Republiko Madžarsko 273 (403) in Republiko Hrvaško 73 (119). 
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MEJNA KONTROLA 
 
Promet potnikov in prevoznih sredstev čez mejne prehode 
 
Skupni promet potnikov na mejnih prehodih na območju PU M. Sobota se je v letu 2003 - 16.054.302 
v primerjavi z letom 2002 - 19.658.995 zmanjšal za 18 %. Skupno število motornih vozil na mejnih 
prehodih znaša 5.017.317 (5.830.360. Ugotavljamo pa porast števila vlakov za 14 %, saj je v letu 2003 
mejo prečkalo 9.553 vlakov, leto poprej pa 8.403 vlakov. 
 
Med motornimi vozili se je promet z avtobusi zmanjšal za 1 % in sicer je mejo prestopilo 17.204 
(17.351) avtobusov. Promet tovornih vozil pa se je povečal za 8 % - 454.645 (419.217),medtem ko se 
je  promet z osebnimi vozili zmanjšal za 16 % - 4.545.468 (5.393.792). 
 
 
 
POTNIKI PO VRSTI PROMETA IN PO DRŽAVNI MEJI 
 
AVSTRIJA 2003 2002 % 
MEDNARODNI PROMET 8.652.372 12.139.097 -29 
OBMEJNI PROMET 631.077 1.374.083 -54 
SKUPAJ 9.283.449 13.513.180 -31 
HRVAŠKA 2003 2002 % 
MEDNARODNI PROMET 2.214.935 2.296.220 -4 
MEDDRŽAVNI PROMET 958.025 1.047.471 -9 
SKUPAJ 3.172.960 3.343.691 -5 
MADŽARSKA 2003 2002 % 
MEDNARODNI PROMET 2.605.298 2.265.889 15 
MEDDRŽAVNI PROMET 490.269 468.161 5 
SKUPAJ 3.095.567 2.734.050 13 
 
 
V letu 2003 je na MP Dolga vas prestopilo 335.861 (308.700) tovornih vozil, kar pomeni povečanje za 
9 %. Izvedeni ukrepi na naši oz. madžarski strani so imeli za posledico povečanje pretočnosti tovornih 
vozil na uro, prav tako se je povprečna čakalna doba iz leta 2002, ki je znašala 2,10 ure, v letu 2003 
zmanjšala na 1,40 ure. Povečalo pa se je število vklopov signalizacije za samoizločanje tovornih vozil 
v G. Radgoni – 121 (62) primerov.  
 
 
Poskusi prehoda državne meje z neustreznimi dokumenti 
 
V letu 2003 so policisti na mejnih prehodih zaradi zlorabe listin obravnavali 79 (22) oseb. 
 
 
Število odkritih zlorab dokumentov na mejnih prehodih 
 
Zloraba dokumentov 2002 2003 
Uporaba ponarejenih in predrugačenih potnih listov 5 14 
Uporaba ponarejenih in predrugačenih osebnih izkaznic 1 3 
Uporaba ponarejenih in predrugačenih vizumov 2 1 
Uporaba ponarejenih in predrugačenih delovnih dovoljenj 3 4 
Uporaba ponarejenih in predrugačenih vozniških dovoljenj 9 13 
Uporaba ponarejenih in predrugačenih prometnih dovoljenj 0 10 
Uporaba ponarejenih in predrugačenih pooblastil za vožnjo 1 4 
Uporaba ponarejenih in predrugačenih zavarovalniških dokumentov 6 8 
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Uporaba drugih ponarejenih in predrugačenih listin  18 2 
Uporaba tuje listine 2 3 
Bančne kartice 0 10 
Žigi mejne kontrole 0 40 
Nalepke o pregledu tahografa 0 1 
Licenca za prevoz v medn. prometu za tov. vozilo 0 1 
Skupaj 47 114 
 
 
Poleg navedenega je bilo odkritih še 6 primerov ponarejenih bankovcev evrov in sicer 4 x po 200 EUR 
in 2 x po 50 EUR.  
 
 
 
VAROVANJE DRŽAVNE MEJE IZVEN MEJNIH PREHODOV 
 
Kršitve nedotakljivosti državne meje 
 
V letu 2003 sta bila obravnavana 2 (3) mejna incidenta in sicer 1 (1) na slovensko – hrvaški meji in 1 
(0) na slovensko – avstrijski meji.  
 
 
NEDOVOLJENE MIGRACIJE 
 
Ilegalni prehodi čez državno mejo 
 
Po letu 2000 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 2003 prijetih in obravnavanih 263 (458) tujcev, ki so 
na nedovoljen način prestopili državno mejo, kar pomeni  42 % upad napram letu 2002.  
 
Graf štev. 1: Pregled gibanja ilegalnih migracij v obdobju od 1999 do 2003; 
 

 
Odstotek realizacije prijetja tujcev, ki so na nezakonit način prestopili državno mejo na območju tuk. 
PU znaša visokih 92 % (91 %), kljub bistvenemu znižanju števila prijetih tujcev. Tako je bilo prijetih 
na območjih drugih PU v Sloveniji le 23 (47) tujcev. Največ ilegalcev je bilo obravnavanih v mesecu 
oktobru 41, v aprilu in maju  avgustu 39, najmanj pa januarja in avgusta. 
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VRAČANJE TUJCEV 
 
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 delež vrnjenih in 
odstranjenih tujcev po letu 2000 konstantno dviguje in je dosegel v letu 2003 relativno visokih 55 % 
(50 %).  
 
 
Graf štev. 2: Pregled odstotka vrnjenih in odstranjenih tujcev na območju PU M. Sobota v obdobju 

1999 – 2003; 
 

 
Tujci, ki so jih vrnili tuji varnostni organi 
 
Največ tujcev je bilo v letu 2003 prevzetih na državni meji z Republiko Avstrijo 7 (64). Hrvaški 
varnostni organi so nam vrnili 1 (2) drž. Slovenije, madžarski varnostni organi pa so nam vrnili prav 
tako 1 (13) osebo in sicer drž. Srbije in Črne gore. 
 
 
Tujci, ki so jih vrnili slovenski varnostni organi 
 
Na podlagi bilaterarnih sporazumov o vračanju oseb je bilo zaradi nedovoljenega prehoda državne 
meje v letu 2003 tujim varnostnim organom vrnjenih 125 (202) tujcev.To pomeni, da  nam je uspelo v 
letu 2003 na podlagi bilaterarnih sporazumov o vračanju oseb vrniti 44 % vseh oseb, ki so na 
nedovoljen način prestopile državno mejo na našem območju, vendar je potrebno poudariti, da 
navedeni delež vrnjenih ni realen oziroma bi se moral obračunavati glede na odstranljivo kategorijo 
tujcev. V kolikor upoštevamo navedene parametre ugotovimo, da nam je uspelo v letu 2003 sosednjim 
varnostnim organom vrniti in odstraniti 75 %  tujcev, ki so na nedovoljen način prišli v Slovenijo na 
območju tuk. PU.    
 
Na podlagi določil zakona o tujcih pa je bilo iz države uspešno odstranjenih 19 (31) tujcev. V 
Republiko Hrvaško je bilo odstranjenih 12 (25) tujcev, v Republiko Madžarsko 6 (6) tujcev in v 
republiko Avstrijo 1 (0) tujec. 
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DRUGE DEJAVNOSTI 
 
Preventivne naloge 
 
Preventivne aktivnosti smo izvajali v skladu s programom dela po vseh področjih policijskega dela. 
Posebna pozornost je bila namenjena v skupnost usmerjenemu policijskemu delu,  prometni varnosti, 
predvsem mlajšim udeležencem in pešcem, preprečevanju nasilja v družinah in v šolah, požarni 
varnosti, varstvu okolja, problematiki mamil v osnovnih in srednjih šolah ter preprečevanju dogodkov, 
ki vplivajo na splošno varnost ljudi. Z izdelavo in posredovanjem različnih zloženk, z nasveti in 
predavanji različnim ciljnim skupinam, z organiziranjem športnih in drugih nagradnih iger ter s 
številnimi drugimi oblikami in metodami smo izvajali aktivnosti za krepitev in izboljšanje v skupnost 
usmerjenega policijskega dela.  
 
Posebej pozitivno je bila sprejeta organizacija in izvajanje preventivnih aktivnosti s celotno paleto 
policijskega dela in sodelovanjem vseh policijskih enot na Kmetijsko živilskem sejmu v G. Radgoni, 
kjer je bilo sprejetih več pozitivnih kritik. Omenjamo še izvedbo obsežnejšega projekta v zvezi s 
petardami na PMP Lendava, izvedbo prometnega kviza osnovnošolskih ekip Pomurja »otroci v 
prometu«, v izvedbi UUP PU in PE,  »varne vožnje s traktorji« PPP M. Sobota in projekt PP M. 
Sobota »policija v romski skupnosti Pušča«. Navedeni projekti so bili predlagani tudi v ožji izbor 
nagradnega natečaja UUP GPU. 
 
V letu 2003 smo evidentirali 462 (723) aktivnosti, od tega 54 (169) po področju kriminalitete, 108 
(122) po področju javnega reda, 284 (402) po prometni varnosti in 16 (30) po mejni problematiki. 
Statistično je evidentiranih manj aktivnosti, ocenjujemo pa, da aktivnosti potekajo v skladu z 
usmeritvami – prednost kvalitete pred kvantiteto, evidentirane pa so samo dejansko načrtovane in  
vodene aktivnosti.  
 
Ocenjujemo, da se področje preventive vedno bolj uveljavlja kot pomemben segment policijskih 
opravil in da se že kažejo pozitivni rezultati aktivnosti. Nadalje ugotavljamo, da je kljub sprejetju 
nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu, policija še vedno ključni organ iniciative, 
povezovanja, izvajanja številnih nalog in v končni fazi “dežurni krivec” neuspešnosti, oz. 
odgovornosti. V letu 2003 je bilo izvedenih več aktivnosti na področju vključevanja varnostnih 
sosvetov v reševanje lokalne problematike. 
 
 
Preventivne naloge na področju kriminalitete 
 
S ciljem izboljšanja dela policije smo v začetku leta v skladu z letnim načrtom dela izdelali načrt dela 
po preventivi v katerem  smo predvideli naloge boljšega, kvalitetnega in načrtovanega dela po 
preventivi  s ciljem preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj s prisotnostjo policistov na krajih in 
po času, ko prihaja do kaznivih dejanj. V mesečnih analizah smo analizirali gostitve kaznivih dejanj 
po krajih in po času in načrtovali aktivnosti naše prisotnosti.  
 
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 izvedli 2 predavanji na šolah staršem in dijakom  po 
področjih nasilja v družinah in v tej zvezi pripravili tudi okroglo mizo, v sodelovanju z IPA sekcijo, ki 
je bila izvedena v januarju 2003. nasilja po šolah. Izvedli smo na osnovnih in srednjih šolah, Centrih 
za socialno delo, v dijaškem domu v Murski Soboti  usposabljanje s področja prepovedanih drog s 
ciljem osveščanja staršev, učiteljev in vseh strokovnih delavcev, ki se ukvarjajo s tovrstno 
problematiko. Z istega področja smo se  udeležili okroglih miz v  Gornji Radgoni, Lendavi in Veliki 
Polani ter ob tem dobro sodelovali s društvom Korak. 
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Javnosti smo posredovali informacije v zvezi  z načini izvrševanja kaznivih dejanj in  ob tem poreko 
sredstev za obveščanje svetovali javnosti preventivne ukrepe za zaščito . Izvajali smo na enak način 
aktivnosti v zvezi s samo turistično sezono, v zvezi z njo pa smo tudi izvedli več razgovorov v 
finančnih institucijah in v VIZ Veržej. 
 
Izvedli smo dvoje predavanj vsem zaposlenim na pošti v Murski Soboti, kakor tudi opravili stike z 
vodstvenimi delavci  večjih gradbenih podjetij, ki delajo na našem območju s ciljem izvajanja ukrepov 
z njihove strani  za preprečevanje kaznivih dejanj in stike  z varnostnimi agencijami, ki delajo po 
zasebnem varovanju.   
 
 
 
OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 
 
Podobno kot v preteklih letih beležimo v letu 2003 velik razkorak med operativnimi, neoperativnimi 
in ostalimi klici. Tako smo na interventno številko 113 sprejeli naslednje število klicev: 
 

Vsi klici na 113 Interventni klici Nujni interventni klici Pomembni klici 
28.031 8.780 124 516 

    
V statističnim obdobju se je število interventnih klicev povečalo za  5,1 % in število nujnih 
interventnih klicev za 6,9 %. 
 
Po vrsti in vsebini pojava so bile prijavljene naslednje zadeve: 
 
kriminaliteta  1.602  (1.728) dogodkov,  indeks  92,7, 
mejne zadeve  182  (224) dogodkov,  indeks 81,2, 
prometna varnost  3.965  (3.671) dogodkov,  indeks 108,0, 
javni red in mir 2.540  (2.473) dogodkov,  indeks 102,7, 
dogodki in pojavi  450  (473) dogodkov,  indeks 95,1, 
orožje in strelivo  27  (28) dogodkov,  indeks  96,4, 
varstvo okolje  56  (19) dogodkov,  indeks 294,7, 
ostale zadeve  140  (113) dogodkov,  indeks 123,9, 
skupaj  8.962  (8.729) dogodkov,  indeks 102,7. 
 
Iz zgoraj prikazane primerjave z letom 2002 (v oklepaju) je razvidna struktura problematike tukajšnje 
PU.  
 
 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA POOBLASTIL Z VIDIKA VAROVANJA ČLOVEKOVIH 
PRAVIC 
 
Policisti in kriminalisti so pri svojem delu morali za obvladovanje nasilnih kršiteljev predpisov 
uporabiti tudi prisilna sredstva. Vse uporabe prisilnih sredstev so ocenili predstojniki organizacijskih 
enot ter pri ocenjevanju ugotovili, da se prisilna sredstva uporabljajo strokovno in zakonito. 
 
Policisti in kriminalisti PU Murska Sobota so leta 2003 uporabili 504 (551) prisilnih sredstev. Uporaba 
prisilnih sredstev v letu 2003 se je zmanjšala za 47 uporab oziroma indeks znaša 91,5 % v primerjavi z 
letom 2002.  Policisti in kriminalisti so tako uporabili sredstva za vklepanje in vezanje 230 krat (263), 
strokovni prijem  242 krat (252), strokovni met kot oblika fizične sile 13 krat (15), strokovni udarec 14 
krat (15), 3 krat (4) palico in 1 krat (1) službenega psa in 1 krat (1) sredstva za prisilno zaustavljanje 
vozil. Druga prisilna sredstva v tem obdobju niso bila uporabljena. 
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Iz tega izhaja, da policisti in kriminalisti pri delu uporabljajo najmilejša prisilna sredstva in sicer 
fizično silo, sredstva za vezanje in vklepanje, palica, do čim sta hujši prisilni sredstvi  kot je uporaba 
službenega psa z nagobčnikom in druga prisilna sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil bili 
uporabljeni vsaka samo enkrat. Uporabe strelnega orožja v zadnjem pet letnem obdobju ne beležimo.  
 
Po področjih dela so največ prisilnih sredstev uporabili pri opravljanju nalog JRM in sicer 340 (439), 
pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa  110 (64), na področju kaznivih dejanja 33 (41), na 
področju spremljanja in izročanja zoper 17 (3) ose, na področju mejnih zadev 2 (0)  in pri obravnavi 
dogodkov zoper 2 (2) osebi. 
 
 
 
 
REŠEVANJE PRITOŽB 
 
Zoper delavce Policijske uprave Murska Sobota je bilo v letu 2003 podanih 70 pritožb, v letu  2002 pa 
je bilo podanih 67 pritožb. Analiza utemeljenih pritožb izkazuje, da je bilo v letu 2003 utemeljenih 5 
pritožb, V letu 2002 je bilo utemeljenih 8 pritožb.  
 
Največ pritožb je bilo podanih na področju cestnega prometa in sicer 47 pritožb (od teh 3 utemeljene), 
sledi mu področje meje z 8 pritožbami (vse neutemeljene), nato področje JRM s 7 pritožbami (1 
utemeljena), nato področje kaznivih dejanj s 5 pritožbami (1 utemeljena) in nazadnje področje 
dogodkov s 3 pritožbami (vse neutemeljene).  
 
V letu 2003 so pritožniki v pritožbah navedli 148 pritožbenih razlogov (138 rešenih), od katerih jih je 
bilo 6 razlogov  utemeljenih  Po številu izstopajo kot vsa leta doslej  predvsem pooblastila v cestnem 
prometu, skupno 37 razlogov, izmed katerih jih je največ zaradi izdaje obvestila o prekršku in 
plačilnega naloga (21). Nekoliko odstopata še pooblastili odreditve strokovnega pregleda zaradi 
alkoholiziranosti (6 primerov) in zbiranja obvestil (prav tako 6 primerov). Utemeljen je bil le 
pritožbeni razlog v zvezi s pooblastilom ogleda kraja kaznivega dejanja.  
 
Tudi v letu 2003 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 7 primerov (3 zaradi fizične 
sile in 4 zaradi uporabe sredstev za vezanje in vklepanje), ki pa so vsi neutemeljeni. Drugih vzrokov za 
podajo pritožbe je 70. Kot prejšnja leta se tudi v letu 2003 največkrat pojavlja nekorektnost policistov 
med postopkom (18 primerov, od katerih je 1 utemeljen). Sledi nepravilna ugotovitev dejanskega 
stanja (16 primerov, 1 utemeljen), nato nestrokovnost (15 primerov, 2 utemeljena) in žaljiv postopek 
(11 primerov, 1 utemeljen). Skupno je bilo torej 5 razlogov utemeljenih.  
 
Na podlagi ugotovitev v postopkih reševanja pritožb v letu 2003 so bila v 5 primerih utemeljenih 
pritožb zoper delavce izrečena 4 opozorila, podano je bilo poročilo po 7. odstavku 148. člena Zakona o 
kazenskem postopku ter kazenska ovadba po 6. odstavku 148. člena Zakona o kazenskem postopku, 
kjer je policist utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja uradne listine 
ali spisa po 1. odstavku 265. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije. 
 
 
DISCIPLINSKI POSTOPKI IN UKREPI 
 
Zoper delavce PU Murska Sobota je bilo v letu 2003 uvedenih 8 disciplinskih postopkov. Končani so 
vsi disciplinski postopki, pri čemer sta bila 2 ustavljena zaradi zastaranja uvedbe disciplinskega 
postopka (v obeh primerih je bila delavcema očitana lažja kršitev delovnih obveznosti in dolžnosti po 
členu 98/I-2 Zakona o policiji). V ostalih šestih primerih so bili izrečeni naslednji disciplinski ukrepi: 
2 javna opomina in 4 denarne kazni.  
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KADROVSKE ZADEVE 
 
Povečanje sistemizacije v tem letu ni bilo v tako velikem obsegu, kot v preteklem letu (2002). In sicer 
gre  za povečanje enega delovnega mesta z zahtevano visoko izobrazbo v Uradu kriminalistične 
policije, to je v oddelku za gospodarsko kriminaliteto. Tako sistemizacija v letu 2003 znaša 655 
delovnih mest, medtem ko je zasedenih 634 delovnih mest.   
 
 
MATERIALNO TEHNIČNA SREDSTVA IN OPREMA 
 
Leto 2003 je posebej zaznamoval začetek gradnje zgradbe PP Murska Sobota in PPP  in priprave na 
pričakovane investicije v prihodnjih letih vezane na izvajanje Schengenskega akcijskega načrta. 
 
V sodelovanju z GPU-SIT je bila instalirana nova računalniška mreža skupaj z novo opremo 
(računalniki, tiskalniki, strežniki, UPS,…) na PP Murska Sobota, PMP Lendava in PMP Ljutomer. Ob 
instalaciji novih računalniških mrež so bili zmogljivejši starejši računalniki premeščeni na ostale enote 
in zamenjani z manj zmogljivimi. Zamenjana je bila  telefonska centrala na MP Gederovci, v okviru 
Schengenskega akcijskega načrta je bil analogni telefonski priključek na MP Razkrižje, nato pa še na 
PMP Ljutomer in PMP Lendava, zamenjan z ISDN priključkom. 
 
Vozni park PU M.Sobota zajema skupno 140 vozil, kar pomeni povečanje v primerjavi z letom 2002 
za 11 vozil oz. 8,5 %. Vozila so se največkrat dodeljevala že že za potrebe schengenskih policijskih 
enot.  Policijska uprava je še vedno brez specialnega vozila za reševanje prometnih nesreč. Povprečna 
starost vozila voznega parka PU na dan 31.12.2003 je 6,6 let, ob koncu leta 2002 pa 6,4 let.  
 
Prostorska stiska se na schengenskih postajah iz leta v leto stopnjuje. Že več let se na večini policijskih 
postaj srečujemo s pomanjkanjem garderobnih prostorov, prav tako pa tudi s pomanjkanjem 
garderobnih omaric. Neuspešni so bili dogovori z Občino Lendava  za pridobitev dodatnih prostorov 
za potrebe PMP Lendava. Prav tako tudi za obstoječo PMP Lendava ni ugotovljen  lastniški delež med 
Občino Lendava in Policijo. V letošnjem letu je bila v Lendavi odkupljena zgradba bivšega 
GIDGRADA, ki jo bo potrebno še ustrezno preurediti, začeli pa so se tudi dogovori z Ministrstvom za 
obrambo za pridobitev  dodatnih prostorov v obstoječi zgradbi PMP Ljutomer. 
 
Skupaj z GPU SS in MNZ smo novogradnjo PP in PPP Murska Sobota zgradili do tretje gradbene faze 
in sicer je zgradba pokrita, narejeno je vertikalno odvodnjavanje, narejene so grobe strojne in elektro 
instalacije.  
 
Na PP Gornja Radgona je bila prekrita streha objekta v celoti – s prelaganjem obstoječe opeke. V 
celoti so narejeni novi bakreni žlebovi in odtoki. Prav tako je bila na samem objektu opravljena 
sanacija ometa napušča, sanirana je bila ograja ob hodni poti do objekta, na novo so bile položene 
keramične plošče na hodni poti v zgradbo PP. Na isti PP je bila zamenjana tudi kritina na nadstrešku 
garaže.  
 
 
MEDNARODNO SODELOVANJE 
 
Mednarodno sodelovanje je potekalo v skladu z dvostranskimi sporazumi, ki jih je sklenila Republika 
Slovenija s sosednjimi državami. Z vsemi sosednjimi državami, ki mejijo na območje PU je bilo 
sodelovanje uspešno tako na vodstveni kot na operativni ravni. 
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SODELOVANJE Z DOMAČIMI USTANOVAMI 
 
PU sodeluje z Okrožnim državnim tožilstvom v Murski Soboti in Skupino državnih tožilcev za 
posebne zadeve. Sodelovanje je bilo strokovno in v skladu s Strokovnim navodilom….  
 
Operativno sodelovanje je bilo vzpostavljeno z DURS, kjer smo sodelovali v konkretnih primerih.  
 
Z carino smo sodelovali na področju prepovedanih drog, kjer je bilo izvedenih več skupnih nadzorov 
in sodelovanje v mednarodno razpisanih poostrenih nadzorih na mejnih prehodih. Prav tako smo 
sodelovali z njimi na področju nadzora nad pravilno uporabo naftnih derivatov.  
 
Z Centri za socialno delo poteka stalno sodelovanje, kriminalisti UKP so člani kriznih timov, kjer 
poskušajo z aktivnim vključevanjem reševati problematiko nasilja v družini. Prav  tako aktivno 
sodelujemo z VIZ Veržej. V osnovnih in srednjih šolah smo, preko predavanj učiteljem, socialnim 
delavcem in staršem na področju prepovedanih drog in nasilja, vzpostavili stike na podlagi katerih 
smo obveščeni o dogajanju v ustanovi glede teh področij in lažje vzpostavljamo sodelovanje v 
konkretnih primerih. 
 
Sodelovanje z inšpekcijskimi službami z upoštevanjem medsebojni pristojnosti postaja operativno. S 
tem, da poznamo medsebojne pristojnosti in področja dela, se je povečala operativnost na obeh 
straneh.  
 
 
ODNOSI Z JAVNOSTMI 
 
V letošnjem letu smo na področju odnosov z javnostmi naredili še korak naprej. Prelomni dogodek je 
bil majski razgovor med predstavniki medijev in predstavniki PU. Na katerem so bile sprejete nekatere 
"strateške" odločitve, ki se nanašajo na sistem in način obveščanja medijev o pomembnejših dogodkih.  
 
Obvestila o pomembnejših dogodkih pošiljamo na 29 elektronskih naslovov, področje dela policije 
pokriva 24 medijev. 
 
V letu 2003 smo na področju odnosov z javnostmi izvedli naslednje število aktivnosti: 
 

- 5 tiskovnih konferenc, 
- 32 briffingov 
- 34 pisnih odgovorov na vprašanja novinarjev 

- promet 6 
- kriminaliteta 16 
- JRM  3 
- meja  4 
- ostalo 5 

- 56 pisnih obvestil za javnost 
- promet 13 
- kriminaliteta 11 
- JRM  5 
- meja  2 
- ostalo 25 
- + 365 jutranjih poročil OKC-ja (2 x dnevno "v živo") 

- sodelovali smo v 15 tematskih prispevkih, 
- izvedli več kot 50 nastopov – izjave, intervjuji 

 
Posamezne Policijske enote so se prav tako samostojno vključevale v obveščanje javnosti o svojem 
delu.  
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Poročanje medijev o delu policije v letu 2003 ocenjujemo kot korektno. Korektnost poročanja pa je 
prav gotovo tudi rezultat merjenja zaupanja v policijo, ki ga mesečno opravlja Center za raziskavo 
javnega mnenja pri FDV, kjer anketirani pomurci nadpovprečno zaupajo policiji.  
 
Še vedno smo edina Policijska uprava, ki ima svojo lastno intranet stran, kjer z aktualnimi dogodki 
seznanjamo notranjo javnost. Konec leta je stran doživela temeljito prenovo, tako da je sedaj portal 
oblikovan v skladu z usmeritvami uredniškega odbora za intranet GPU. 
 
 
ŠPORTNA DEJAVNOST 
 
Na športnem področju smo se udeležili II. Policijskih iger, ki so potekale v Tacnu in VOC Gotenica. 
Tega tekmovanja se je udeležilo 58 policistk in policistov iz PU M. Sobota. Prav tako smo se udeležili 
ostalih DP in drugih tekmovanj, ki so bila predvidena s sklepom GPU o organizaciji policijskih iger in 
mednarodnih ter drugih tekmovanjih in sicer, DP v patruljnem teku na Pokljuki, kjer je sodelovala 
ekipa 5 tekmovalcev, DP v veleslalomu v Mariboru – 5 tekmovalcev, DP v košarki v Velenju – 9 
policistov in DP v vožnji z motornim kolesom v Kopru – 4 tekmovalci. V tem letu smo se udeležili 
tudi tradicionalnega mednarodnega športnega srečanja štirih policijskih uprav Čakovec, Varaždin, 
Maribor in Murska Sobota, katero  je potekalo v Čakovcu. 
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