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1 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 
 
1.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 

 
1.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 

 
V letu 2006 smo obravnavali 2777 (2884) sumov kaznivih dejanj, ki so bili zaključeni s kazensko 
ovadbo in 1012 (1118) sumov kaznivih dejanj, ki so bili zaključeni s poročilom Okrožnemu 
državnemu tožilstvu, ker so jih storile osebe, ki niso kazensko odgovorne, zaradi odstopa od 
pregona ali niso bili ugotovljeni vsi znaki kaznivega dejanja. Tako je bilo skupaj obravnavanih 
3789 (4002) sumov kaznivih dejanj, kar je 5,3 % manj kot leto poprej. Delež preiskanosti je 
64,89 (65,60 %). Ugotovljena povzročena materialna škoda nastala s kaznivimi dejanji  znaša 
1.139,40 (1.408,56) v MIO SIT. S kaznivimi dejanji so nastale tudi posledice za življenje in 
zdravje človeka in sicer sta 2 (3) oškodovanca umrla, 30 (39) jih je bilo hudo  in  164 (158) lahko 
telesno poškodovanih. 
 
Ovadenih je bilo 1106 (1191) osumljencev, od katerih je bilo 307 (350) povratnikov ali 27,76 % 
(29,39 %). Delež ovadenih mladoletnikov se je zmanjšal in znaša 5,61 % (7,56 %) vseh 
osumljencev. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja je bilo obravnavanih 32 (71) otrok. Po 
določbah 157. člena ZKP smo pridržali 312 osumljencev, s katerimi smo opravili razgovor po 
določbah 148. člena ZKP. V letu 2006 smo opravili 18 zaslišanj (11), v  prisotnosti odvetnika. 
 
Na področju splošne kriminalitete smo v letu 2006 obravnavali 2375 (2569) kaznivih dejanj.  Pri 
kaznivih dejanjih iz poglavja KZ zoper življenje in telo je ugotoviti, da smo obravnavali 128 (166)  
kaznivih dejanj, z deležem preiskanosti 90,63% (96,99). Obravnavali smo  4 (7) kaznivih dejanj  
umorov, ki so vsa ostala pri poskusu.  
 
Kaznivih dejanjih iz poglavja KZ zoper spolno nedotakljivost smo obravnavali več, in sicer 28 
(22). Kaznivih dejanj zoper premoženje smo obravnavali za 16% manj, kot v primerjalnem letu. 
Tako smo obravnavali 1419 (1691) kaznivih dejanj. Najslabša je preiskanost kaznivih dejanj 
tatvin in sicer znaša 28,07% (34,53. Podatki kažejo, da predstavlja problem preiskanost 
kaznivih dejanj tatvin in to predvsem tatvine na gradbiščih, tatvine barvnih kovin in tatvine 
mobilnih aparatov.  
 
Glede na odnos med storilcem in oškodovancem smo obravnavali 132 (149) kaznivih dejanj, ki 
so bila storjena v krogu družine.  Obravnavanih je bilo kot dogodek 25 (20)delovnih nesreč, kjer 
je bilo 22 (15) oseb hudo in 12 (4) lahko telesno poškodovanih.  Nenadnih smrti smo 
obravnavali  42 (47), 75 (78) požarov, samomorov pa smo obravnavali 36 (40). Največ oseb je 
storilo samomor z obešenjem, po spolu pa je storilo samomor 30 moških in 6 žensk. 
 
V letu 2006 je bil na območju PU M.Sobota obravnavano do sedaj absolutno največje število 
kaznivih  dejanj gospodarske kriminalitete, saj je bilo podanih skupaj 402 kaznivih dejanj, leto 
poprej pa 315. Največji porast beležimo na področju obravnave kaznivih dejanj zoper 
premoženje, kar pa je posledica obravnave kaznivih dejanj goljufij po členu 217. KZ v zvezi z 
nakupi blaga na kredit in goljufij v zvezi urejanja kreditov.V petih zadevah je bila podana 
odgovornost za storjeno kaznivo dejanje tudi za pravno osebo  v skladu z Zakonom o 
odgovornosti pravnih oseb. Škoda povzročena z obravnavanimi kaznivimi dejanji gospodarske 
kriminalitete pa je znašala 746,19 MIO SIT (3.11 MIO EUR), kar predstavlja 70,7 % škode 
povzročene z vsemi kaznivimi dejanji. S področja korupcije smo podali eno kazensko ovadbo za 
kaznivo dejanje  dajanja podkupnine po členu 268. KZ. Na področju računalniške kriminalitete 
smo v letu 2006 obravnavali 5 sumov storitve kaznivega dejanja.  
 
Na področju PU Murska Sobota v letu 2006 ne beležimo kaznivega dejanja (2) t. i. organizirane 
kriminalitete.  Takšen rezultat je posledica strukture kaznivih dejanj in striktnega upoštevanja 
kriterijev  za označevanje  organizirane kriminalitete. Prepovedane droge še vedno predstavljajo 
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največji del problematike s področja dela po organizirani kriminaliteti. V zvezi prepovedanih 
drog je bilo na območju PU Murska Sobota obravnavanih kar 209 (86) kaznivih dejanj.Prav  
tako nam je v letu 2006 uspelo zaseči  592 sadiki rastline konoplje in več kot 25 kg 
prepovedane droge mariuhana, katera je v pretežni meri bila pridelana v nasadih na območju 
Pomurja in namenjena za slovenski trg.  Za posledicami uživanja prepovedane droge heroin je 
umrla ena oseba. 
 
V letu 2006 smo obravnavali 56 (30) kaznivih dejanj ponarejanje denarja po členu 249. Tako 
smo uspeli identificirati kriminalno združbo iz Litve, katera je koncem leta 2005 na območju PU 
vnovčevala ponarejene bankovce  za 200 in 500 EUR. Identificirati nam je uspelo več oseb, ki 
so unovčevale ponarejene bankovce za 10.000 SIT, katere sta predhodno dva osumljenca 
izdelala s pomočjo računalniške tehnike. V zvezi z orožjem je moč ugotoviti upad tovrstne 
kriminalitete, saj smo v letu 2006 obravnavali 10 (18) KD. Skrbita predvsem dva primera, ko sta 
bili zaseženi Romu in moškemu, katera sta podvržena prekomernemu uživanju alkoholnih pijač, 
dve avtomatski puški, ki sta v njuni posesti  predstavljali veliko nevarnost za ljudi.  
 
V letu 2006 je bilo obravnavano  18 (16) kaznivih dejanj  prepovedan prehod čez mejo ali 
ozemlje države po členu 311 KZ. V letu 2006 smo obravnavali  2 (0)  kaznivi dejanji v zvezi 
zlorabo prostitucije, ko je slovenski državljan silil, da sta se dve tujki prodajali za denar v 
nočnem lokalu. Na območju PU Murska Sobota smo obravnavali 33(54) KD izsiljevanj. V 
pretežni meri gre za kazniva dejanja, ki niso plod delovanja organiziranih kriminalnih združb, 
temveč so to dejanja, ki jih izvršijo posamezniki. Na žalost so pogosto žrtve in tudi storilci teh 
dejanj, mladoletniki 
 
Obravnavanih je bilo kot dogodek 35 (20) delovnih nesreč, kjer je bilo 22 (15) oseb hudo in 12 
(4) lahko telesno poškodovanih.  Nenadnih smrti smo obravnavali  42 (47), 75 (78) požarov, 
samomorov pa smo obravnavali 36 (40).  
 

1.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in 
premoženja 

 
Policisti so obravnavali 3.182 (3.433) kršitev predpisov o javnem redu ali za 7.12 %  manj  v kot 
v enakem obdobju prejšnjega leta. Kršitev zakona o prekrških zoper javni red in mir je bilo 2.300 
(2.733) ali 15.8 % manj, kršitev drugih predpisov o javnem redu pa 882 (700)  ali 26 % več.  
Množične kršitve javnega reda, v katerih je bilo udeleženih pet ali več kršiteljev so bile le 4  (8). 
Največ kršitev predpisov o javnem redu je bilo v stanovanjih - 957 (1.331), na cestah, trgih itd. - 
585 (763) ter v gostinskih objektih - 411 (475). Za 27.2 % pa je bilo manj  kršitev na javnih 
shodih ali javnih prireditvah in sicer - 49,  lansko leto pa 66.  
 
 

1.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
 
Zgodilo se je skupaj 1.889 (1.784) prometnih nesreč, od tega 22 (14) s smrtnim izidom, 500 
(494) s telesno poškodbo in največ – 1.373 (1.270)  z materialno škodo. Prometne nesreče so v 
5 % porastu glede na lansko leto: s smrtnim izidom za 57 %, s telesno poškodbo so v upadu za 
2% in materialno škodo v porastu za 7%.  V njih je bilo udeleženih 3.345 (3.199) oseb, od tega 
je 23 (16) umrlo, 65 (64) se je hudo telesno poškodovalo, 612 (619) se je lahko telesno 
poškodovalo, 2.645 (2.501) oseb pa ni bilo poškodovanih. Po skupnem številu prometnih 
nesreč in posledicah prometno varnostne razmere niso ugodne. Pri posledicah nesreč je 
različna udeležba nekaterih starostnih skupin. Umrlih je največ v starostni skupini od 18 do 34 
leta starosti (7)  in od 34 do 54 let (11). Največ prometnih nesreč se zgodi zaradi neprilagojene 
hitrosti – 21 % (26%), nepravilne strani in smeri vožnje (19%), premika z vozilom (18%) in 
neupoštevanja pravil prednosti (15%). Zaradi neprilagojene hitrosti je na naših cestah umrlo 8 
oseb (7), nepravilne strani in smeri vožnje 6 (6), neupoštevanja prednosti 5 (2). Posebna 
značilnost našega območja je visok delež vinjenih povzročiteljev prometnih nesreč – 13,21 % 
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(12,03%). Pri nadzoru cestnega prometa so policisti izvedli 28.890 (31.773) represivnih 
ukrepov, kar je za 9 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta.  
 

1.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih  
 
V letu 2006 sta bila obravnavana dva mejna incidenta (odlaganje smeti in odpadnega 
gradbenega materiala) in sicer na meji z Republiko Hrvaško na območju PP Lendava. Policisti 
PU M. Sobota so obravnavali 195 (401) ali 51,73 % manj nedovoljenih prehodov čez državno 
mejo. Med obravnavanimi kršitelji je bilo največ državljanov Srbije in Črne gore, Albanije in 
Makedonije. Največ nedovoljenih prehodov čez državno mejo je bilo na meji z  R Hrvaško in 
sicer 56,4 %. Od navedenega števil obravnavanih ilegalcev je 50 (272) tujcev zaprosilo za azil 
oz. 18 % (67%) vseh obravnavanih tujcev. Policisti so obravnavali 230 (123)  ali 86,99 % več 
kršitev Zakona o tujcih in  256 (37) kršitev Zakona o nadzoru državne meje. Tuji varnostni 
organi so na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb slovenski policiji vrnili 3 (21) ali 
za 85,7% manj tujcev, slovenski policisti pa so tujim varnostnim organom vrnili 138 (76) ali 81,5 
% več oseb.  
 
 
 
1.2 DRUGE DEJAVNOSTI 

 
1.2.1 V skupnost usmerjeno policijsko delo 

 
Preventivne aktivnosti na področju kriminalitete so bile  v svetovanje državljanom preko medijev 
ter sodelovanje na javnih prireditvah, okroglih mizah in predavanjih, ki so jih organizirale 
različne javne ustanove in druge organizacije. Nadaljevalo se je  razdeljevanje preventivnih 
zloženk na mejnih prehodih in policijskih postajah.Večina aktivnosti je potekala na področju 
premoženjske kriminalitete in preprečevanju nasilništva. Uspešne aktivnosti smo v sodelovanju 
z osnovnimi in srednjimi šolami izvajali na področju preprečevanja uživanja in prometa s 
prepovedanimi drogami.  
 
Preventivne dejavnosti na področju javnega reda so bile usmerjene predvsem na preprečitev  
kršitev na vseh športnih prireditvah, na zagotavljanje javnega reda na vseh  javnih mestih ter 
posebej tudi na preprečevanje družinskega nasilja. Policisti so veliko dela in naporov dali tudi 
na ozaveščanje otrok in staršev  za pravilno oziroma  čim manjšo uporabo pirotehnike v akciji  
"Bodi zvezda ne meči petard"  
 
Največ opravljenih preventivnih dejavnosti je bilo na področju cestnega prometa. Policija je 
evidentirala kar 355 (548) različnih aktivnosti. Največje bilo svetovanj in opozarjanj, nato pa 
izobraževanja otrok in odraslih.   
 
 

1.2.2 Operativno - komunikacijska dejavnost 
 
OKC PU M. Sobota je v letu 2006 sprejel 35.251 (30.454) ali za 15,7 % več klicev državljanov 
na interventno številko 113, kot leto pred tem. Med temi klici je bilo 10.890 (10.636) ali za 2,3% 
več interventnih klicev, ki zahtevajo prihod policistov na kraj dogodka. Interventni klici zajemajo 
30,8 % delež vseh klicev na telefonsko številko 113. 
 
Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj (čas od klica na 113, do prihoda policistov na kraj 
dogodka) je bil za vse interventne dogodke nekoliko krajši, kot leta 2005 in je znašal 17minut in 
57 sekund (18 minut in 42 sekund) Reakcijski čas za nujne interventne dogodke pa je bil veliko 
krajši in je znašal 10 minut in 15 sekund (16 minut in 15 sekund). 
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1.2.3 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov 
 
Policisti so v letu 2006 zaradi kaznivih dejanj, preprečitve nadaljevanja prekrškov ali drugih 
razlogov pridržali 555 (442) ali 12.5 % več oseb kot v prejšnjem letu. Prisilna sredstva so bila 
uporabljena v 431 (470) primerih ali za 9 % manj. Zoper kršitelje so večinoma uporabili 
najmilejši prisilni sredstvi – fizično silo 218 (256) krat in sredstva za vklepanje in vezanje 204 
(201) krat, kar pomeni, da sta bili pri uporabi policijskih pooblastil spoštovani načeli postopnosti 
in sorazmernosti saj palica ni bila uporabljena v nobenem primeru (4) , plinski razpršilec le v 3 
(5) primerih, službenih pes v 3 (2) primerih, prav tako pa tudi sredstvo za prisilno ustavljanje 
motornih vozil (2).  Strelnega orožja kot prisilnega sredstva policisti  niso uporabili. 
 
V letu 2006 je bilo na PU Murska Sobota obravnavanih le 9 (15) kaznivih dejanj napadov in 
preprečitev uradnih dejanj in sicer v 7 ( 9 ) primerih so bila izvršena kazniva dejanja preprečitev 
uradnega dejanja uradni osebi po 302. členu KZ R. Slovenije in 2 (8) primerih kaznivo dejanje 
napad na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti po 303. členu KZ R. Slovenije. 
 
 

1.2.4 Reševanje pritožb 
 
Zaznavamo, da se je v letu 2006 očitno povišal delež uspešno zaključenih postopkov pri vodji 
organizacijske enote, kar pomeni, da so bili pritožniki zadovoljni s strokovno obravnavo in 
ugotovitvami v tej fazi pritožbenega postopka.  
 
Zoper policiste Policijske uprave Murska Sobota je bilo v letu 2006 podanih 24 pritožb (v letu 
2005 je bilo pritožb 19) kar predstavlja 26 % zvišanje. Najpogostejši razlogi za podajo pritožbe 
so na področju raziskovanja kriminalitete ter javnega reda in miru. Ob tem se je zmanjšalo 
število pritožb na področju cestnega prometa, ki je v preteklih letih predstavljalo največji delež 
pritožb.  
 
Na seji senata je bila ocenjena ena utemeljena pritožba na področju kriminalitete. Pri vodji 
organizacijske enote je bilo v eni pritožbi ocenjeno, da policist ni ravnal v skladu s predpisi in 
sicer na področju cestnega prometa. V obeh primerih so bili opravljeni razgovori s tremi policisti, 
v katerih so bili ti opozorjeni na strokovne napake, ki so jih storili v postopkih.  
 

1.2.5 Kadrovske in organizacijske zadeve 
 
Na PU Murska Sobota je bilo na dan 31.12.2006 sistemiziranih 754 delovnih mest, od tega 
zasedenih 713 delovnih mest. Od 01.01.2006 do 31.12.2006 se je upokojilo 16 delavcev, od 
tega  13 pooblaščenih uradnih oseb in 3 nepooblaščene uradne osebe.  
 

1.2.6 Finančno - materialne zadeve 
 
Leto 2006 je bilo bogato z dogodki na področju investicij pri katerih smo sodelovali in sicer je 
bila dokončana adaptacija na PP Ljutomer (razen ureditve okolice), začela se je gradnja nove 
PP Lendava in pridobivanje dokumentacije za novogradnjo Enote vodnikov službenih psov v 
Petanjcih. Še vedno so se izvajala dela na novogradnji  PP MS in PPP, ki niso bila zaključena 
zaradi prisilne poravnave izvajalca. Problem  ostaja objekt v katerem deluje PP Gornja 
Radgona, v katerega se  zaradi postopka denacionalizacije, razen najnujnejših del, ni investiralo 
že dlje časa. 
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1.2.7 Odnosi z javnostmi 

 
Leto 2006 je bilo delo na področju odnosov z javnostmi v primerjavi z preteklim letom 
zaznamovano s porastom medijskih aktivnosti. Najpogostejše komunikacijsko orodje, ki je bilo 
uporabljeno,  so bila pisna in ustna sporočila, obvestila in informacije za javnost. Takih primerov 
je bilo 489. V 130 primerih smo pisno ali ustno odgovorili na vprašanja novinarjev.. V letu 2006 
je PU M. Sobota izvedla tudi 4 tiskovne konference, v 21 primernih pa smo odgovorili na 
vprašanja državljanov, ki so bila posredovana tiskovnemu predstavniku. V tiskanih medijih smo 
objavili tudi dva demantija. 
 
Ob dogodkih, ki so zahtevali takojšnje obveščanje javnosti (npr. pojav goljufov, žeparjev, daljše 
zapore cest…..) smo državljane obveščali tudi preko lokalnih radijskih postaj.  
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