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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE V I. POLLETJU 2008 
 
 
Policijska uprava je v prvem polletju delala v težjih pogojih dela, ker je bilo stalno in občasno odsotnih 
do 20 % delavcev zaradi izvajanja nalog v zvezi s predsedovanjem, izvajanjem nalog po akciji Euro 
2008, zavarovanju večjih prireditev in ob rednih odsotnostih (letni dopust in predvsem bolniški 
dopust). Kljub temu so policistke in policisti policijske uprave s svojo dejavnostjo dosegli boljše 
rezultate dela in zagotavljali stabilne varnostne razmere na območju uprave. 
 
Ob zgoraj navedenih kadrovskih težavah in ob povečanju števila obravnavanih kaznivih dejanj, so 
rezultati na področju kriminalitete zelo dobri. Raziskana so vsa najhujša kazniva dejanja, pri čemer je 
potrebno poudariti, da število le teh ni bilo izstopajoče. Beležimo najboljšo preiskanost kaznivih dejanj 
v državi. Za izpostaviti so predvsem vidni uspehi na področju avtomobilske kriminalitete, predvsem pri 
odkrivanju vozil, ukradenih v tujini, kjer izstopa PP IU Murska Sobota. Na področju organizirane 
kriminalitete sta bili zaključeni dve večji zadevi s področja prepovedanih drog in nezakonitimi prehodi 
državne meje. Število kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete je v upadu, prav tako ugotovljena 
škoda, vendar pa notranja struktura obravnavanih primerov kaže, da so bili obravnavani sumi prave 
gospodarske kriminalitete in to težje oblike. 
 
Stanje na področju javnega reda in miru je stabilno. Obravnavanih kršitev je bilo manj, tudi 
množičnih. Posvetili smo se reševanju problematike na področju družinskega nasilja, kjer je bilo 
izrečenih bistveno več prepovedi približevanja kršiteljem in ob tem zelo dobro sodelovali s Centri za 
socialno delo in nevladnimi organizacijami pri reševanju te problematike. Izvršili smo asistenco pri 
odvzemu otroka, ki je bila zelo odmevna v javnosti in je bila izvedena, kljub medijskemu pritisku, 
strokovno in zakonito. Občinam smo pomagali pri izdelavi potrebne dokumentacije pri uvajanju 
občinskega ali mestnega redarstva. 
 
Na področju varnosti cestnega prometa, je glede najhujših posledic prometnih nesreč, stanje zelo 
slabo.Število umrlih je preseglo letno določeno število v nacionalnem programu prometne varnosti. 
Vse to pa kljub temu, da smo povečali število ukrepov in njihovo kvaliteto. Policisti so z izredno 
strokovnostjo in požrtvovalnostjo raziskali dve prometni nesreči s pobegom, kjer sta povzročitelja po 
povoženju pešk pobegnila. Tranzitni promet je še vedno zelo močan in ga moramo obvladovati z 
dodatnimi silami. Zaradi tega je slabša naša prisotnost na lokalnih in tudi regionalnih cestah. Še vedno 
je na našem območju problem alkohol, kar se kaže tudi na številu pridržanih po uvedbi sprememb 
ZVCP. 
 
Kljub umiku policistov z mejnih prehodov na meji z R Avstrijo in R Madžarsko na teh mejah ni prišlo do 
varnostnega manjka. Z varovanje državne meje in kompenzacijskimi ukrepi smo obdržali nivo 
varovanja državne meje. Ugotavljamo nekoliko večji pritisk tujcev na naše območje in sicer iz območja 
R Hrvaške v organiziranih skupinah in iz R Madžarske kot  tujci, ki nimajo pogojev za vstop ali tranzit 
čez našo državo. Srečevali smo se z različnimi provokacijami na južni meji, ki smo jih reševali strpno in 
strokovno. Policisti kljub izredno težkim razmeram v slabem vremenu od Murske Šume do tromeje 
izvajajo svoje naloge in zagotavljajo suverenost države na tem območju. 
 
Veliko energije in dela je bilo vloženo v preventivno delo. Tako tisto redno – vsakodnevno delo vodij 
policijskih okolišev, kot v organizirana srečanja z različnimi populacijami prebivalcev tako na področju 
varnosti cestnega prometa, javnega red in mira in kriminalitete in smo imeli na teh srečanjih tudi 
veliko število udeležencev – tudi do 500. 
 
Kljub manjšemu številu policistov smo uporabili več pooblastil in prisilnih sredstev, ki pa so bila 
uporabljena strokovno in zakonito, kar potrjuje sicer večje število pritožb, ki pa so bile rešene kot 
neutemeljene. Z usposabljanji in praktičnim postopkom poskušamo pri policistih doseči občutek zaščite 
človekovega dostojanstva kršitelja ali osumljenca kljub uporabi prisilnih sredstev ali drugih pooblastil 
zoper njega. 
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Pogoji bivanja in dela policistov so se bistveno izboljšali lansko leto, ko je bilo odprtih in danih v 
uporabo več novogradenj policijskih postaj. Letos je bil prenovljen mejni prehod Dolga vas za PPIU 
Murska Sobota in Center za policijsko sodelovanje. Še vedno je velik problem zgradba PP Gornja 
Radgona, kjer so izvedenci ugotovili, da obstaja nevarnost zrušitve stropov. Zaradi tega so se začeli 
izvajati ukrepi podpore stropov in postopki za obnovo ali novogradnjo. Prav tako poskušamo doseči 
postopno obnovo zgradbe policijske uprave in policijskega oddelka v Gornjih Petrovcih. Problem ob 
polletju postaja nizka finančna odobritev finančnega načrta policijske uprave, kjer smo kljub zelo 
racionalni porabi ob polletju presegli že 70 % porabe in to predvsem zaradi višjih stroškov vzdrževanja 
novogradenj, visoke inflacije in s tem podražitve energentov. 
 
Zaradi lege policijske uprave smo vezani na tri sosednje države. Zaradi tega je to sodelovanje že leta 
nazaj preseglo načelno sodelovanje in postalo operativno. Z varnostnimi organi R Madžarske smo 
izvedli vajo čezmejnega zasledovanja in čez nekaj dni že zasledovali kršitelja v R Avstrijo. Odlično je 
sodelovanje tudi na področju zatiranja kriminalitete in varnosti v cestnem prometu ter varovanju 
državne meje. Pri tem je v veliko pomoč zaposlena prevajalka na policijski upravi in delavci, ki 
obvladajo madžarski jezik. 
 
Zelo se je povečala dejavnost na področju stikov z javnostmi, kjer smo imeli več kriznih situacij, ki so 
bile dobro pokrite ob pomoči in sodelovanju službe za stike z javnostmi generalne policijske uprave.  
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2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 

2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 

2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 
 
V prvem polletju leta 2008 smo zaznali in evidentirali 1.850 (1.785) ali 3 % več sumov kaznivih dejanj. 
Od tega je bilo 1.300 (1.264) ali 2,85 % več kaznivih dejanj zaključenih s kazensko ovadbo in 550 
(521) ali 5 % več sumov kaznivih dejanj, ki so bili zaključeni s poročilom ODT po desetem odstavku 
148. člena ZKP, ker so jih storile osebe, ki niso kazensko odgovorne, zaradi odstopa od pregona ali 
niso bili ugotovljeni vsi znaki kaznivega dejanja. Delež preiskanosti kaznivih dejanj je 71,9 % (70,5 %) 
in predstavlja najboljšo preiskanost kaznivih dejanj ob prvem polletju v zadnjih petih letih. Preiskanost 
sta v primerjavi s prvim poletjem 2007 povečali PP Ljutomer in PP Murska Sobota, ostale enote imajo 
slabšo od primerjalne. 23 % (20,3 %) kaznivih dejanj smo odkrili z lastno dejavnostjo. S kaznivimi 
dejanji povzročena skupna materialna škoda znaša 5,322.550,00 EUR (7,110.070,00 EUR) in je 
manjša za 25 %. Vzrok za padec je pri manjši materialni  škodi pri kaznivih dejanjih gospodarske 
kriminalitete, kar je obrazloženo v nadaljevanju.  
 
Ovadenih je bilo skupaj 633 (614) oseb, kar predstavlja povečanje za 3,1 %. Število ovadenih 
mladoletnikov je 33 (42), delež osumljenih mladoletnikov pa znaša 5,2 % (6,8 %) od skupnega števila 
ovadenih oseb. Opravili smo 214 (257) ogledov krajev kaznivih dejanj (-16,7), 53 (27) hišnih preiskav 
in 1 (21) osebno preiskavo. Pri hišnih, osebnih preiskavah ali pri izvajanju drugih pooblastil je bilo 
zaseženih 295 (253) predmetov. V 11 (19) primerih so bila z osumljenci opravljena zaslišanja po ZKP. 
 
Kaznivih dejanj splošne kriminalitete je bilo obravnavanih 1.183 (1.123) ali 5 % več. Število kaznivih 
dejanj se giblje v povprečju zadnjih petih let. Kaznivih dejanj iz poglavja KZ zoper življenje in telo, 
smo obravnavali za skoraj 2% manj, kot v primerjalnem obdobju lanskega leta. Podatki iz tabele 
kažejo, da s kazensko ovadbo nismo zaključili nobenega kaznivega dejanja umora. Obravnavali smo 
namreč kaznivo dejanje umora, ki smo ga zaključili s poročilom, ker je storilec po storitvi kaznivega 
dejanja, storil samomor. Manj je bilo obravnavanih tudi kaznivih dejanj hude telesne poškodbe in 
lahkih telesnih poškodb. Iz tega poglavja KZ smo obravnavali 11 kaznivih dejanj storjenih v krogu 
družine, od tega 7 kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb in že opisano kaznivo dejanje umora. 
Preiskati nam ni uspelo 1 kaznivega dejanja hude telesne poškodbe. Obravnavali smo 13 (10) kaznivih 
dejanj iz poglavja KZ zoper spolno nedotakljivost in to kar 11 (5) kaznivih dejanj spolnega napada na 
osebo, mlajšo od 15. let. Preiskati nam je uspelo vsa kazniva dejanja. 3 kazniva dejanja so bila 
storjena v krogu družine. V krogu družine smo obravnavali tudi 18 (14) kaznivih dejanj nasilništva. Pri 
kaznivih dejanjih zoper premoženje je ugotoviti rahlo povečanje števila obravnavanih kaznivih dejanj 
in to pri kaznivih dejanjih tatvin, vlomov, drznih tatvin in pri požigih. Pri kaznivih dejanjih ropov, 
poškodovanjih tuje stvari in pri klasičnih goljufijah pa ugotavljamo manj kaznivih dejanj. Preiskanost 
kaznivih dejanj iz navedenega poglavja KZ je zelo dobra, znaša kar 54% (46,2%).  Predvidevanja z 
ukinitvijo notranjih meja z R Avstrijo, predvsem pa z R Madžarsko, da bo prišlo do večjega povečanja 
kaznivih dejanj se zaenkrat še ne izpolnjujejo, v zadnjem mesecu pa je prišlo do povečanja števila 
vlomov v stanovanjske hiše in trgovine ter do sedaj zbrana obvestila kažejo na to, da so storilci tujci. 
Glede na večje število gradbišč, je bilo tudi pričakovati, da bo več vlomov in tatvin gradbenega 
materiala in nafte, vendar tudi tu ugotavljamo, da se naša predvidevanja zaenkrat ne uresničujejo. Na 
področju avtomobilske kriminalitete smo obravnavali tatvino priklopnika na parkirišču avtoceste in 
tatvino vlečnega vozila s prikolico v mestu M. Sobota, kjer podatki kažejo, da so storilci tujci iz  R 
Madžarske, saj je bil tam najden del tovora. Več ukradenih vozil v tujini je bilo odkritih pri tujcih med 
kontrolo na cestnih komunikacijah, odkrita pa so bila tudi vozila med tehničnim pregledom. 
Mladoletniki so storili največ kaznivih dejanj zoper premoženje in to predvsem tatvine in velike tatvine.  
 
Na področju gospodarske kriminalitete smo v prvem polletju leta 2008 obravnavali 117 (141) ali 17 % 
manj kaznivih dejanj. Padec kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete beležijo vse enote, razen PP G. 
Radgona, ki je beležila porast. Statistično beležimo največji padec obravnavanih kaznivih dejanj 
gospodarske kriminalitete na enoti, ki sicer obravnava največje število kaznivih dejanj, to je na PP 
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Murska Sobota. Padec kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete izhaja predvsem iz zmanjšanja števila 
obravnavanih klasičnih goljufij s tega področja dela. Razlogov za tovrsten padec je lahko več 
(dejansko manj kaznivih dejanj, neprijavljanje manjših goljufij,…) in mu ne pripisujemo večjega 
poudarka. Pri reševanju zaostankov na področju gospodarske kriminalitete smo uspešni, saj je oddelek 
za gospodarsko kriminaliteto iz leta 2007 prenesel 49 nerešenih zadev. V letu 2008 je bilo dodatno 
evidentiranih 34 zadev, od tega smo 8 zadev odstopili drugim enotam, 5 zadev smo zaključili z 
uradnim zaznamkom (KDE), rešili smo 42 zadev (24 kazenskih ovadb in 18 poročil), tako da imamo ob 
koncu I. polletja 2008  skupaj 28 nerešenih zadev.  
       
Po strukturi kaznivih dejanj v prvem poletju leta 2008 v primerjavi s primerjalnim obdobjem leta 2007, 
beležimo porast kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic po členu 244 KZ in sicer za 40 % - 7 (5) ter 
kaznivih dejanja zatajitve finančnih obveznosti po členu 254 KZ, ki se je povečalo za 200% - 9 (3), kar 
pomeni, da smo obravnavali zahtevnejša kazniva dejanja. Zmanjšalo se je število obravnavnih 
poslovnih goljufij po členu 234a, goljufij po členu 217 KZ,  kaznivih dejanj izdaje nekritega čeka in 
zloraba kartice po členu 253 KZ, poneverb po členu 245 KZ in kaznivih dejanja ponareditev ali 
uničenje poslovnih listin po členu 240 KZ. V prvem polletju leta 2008 nismo (1) obravnavali kaznivega 
dejanja povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem po členu 233 KZ, smo pa obravnavali 1 (0) 
kaznivo dejanje pranja denarja po členu 252 KZ. V prvem polletju leta 2008 beležimo porast drugih 
kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, kamor spadajo kazniva dejanja zoper delovno razmerje in 
socialno varnost po členu 205 KZ, kazniva dejanja ponarejanja listin po členu 256 KZ in kaznivih dejanj 
zlorabe uradnega položaja ali pravic po členu 261 KZ.  
 
Škoda v prvem polletju leta 2008 za vsa kazniva dejanja gospodarske kriminalitete znaša 3,670.600,00 
€ (6,238.400,00 €) in je manjša za 41,20 % v primerjavi s primerjalnim obdobjem leta 2007. Razlog 
za tolikšno manjšo škodo je predvsem v obsežnejši zadevi, ki smo jo obravnavali v začetku leta 2007 
(Zvezda Diana – povzročitev stečaja z nevestnim gospodarjenjem), kjer je bila škoda skoraj 5 Mio €.  
 
Na območju PU v prvem polletju leta 2008 beležimo devet kaznivih dejanj t. i. organizirane 
kriminalitete. V večini primerov gre za kazniva dejanja, katerih so bili osumljeni člani kriminalne 
združbe, katere člani so se združevali za izvrševanje kaznivih dejanj prepovedano prehajanje meje ali 
ozemlja države. 
 
Kazniva  dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami na območju PU Murska Sobota še vedno 
predstavljajo večino dela s področja organizirane kriminalitete. Tako smo v prvem polletju leta 2008 
obravnavali  84 (89) osumljencev, ki so izvršili 79 (66) kaznivih dejanj po členu 196. KZ in 7 (15) 
kaznivih dejanj po členu 197. KZ. Večina teh kaznivih dejanj je bilo obravnavanih v sklopu operativne 
kombinacije, katera je bila zaključena aprila 2008. Obravnavano število kaznivih dejanj v prvem 
polletju leta 2008 je večje kot je večletno povprečje na tem področju. V navedenih zadevah je bila 
zasežena manjša količina prepovedanih drog, saj se je obravnavana združba ukvarjala predvsem s 
preprodajo heroina in kokaina v manjših količinah (t.i. šutih). Velik problem v zvezi prepovedanih drog 
ponovno predstavljajo nasadi prepovedane droge konoplje, katerih realizacija bo izvedena v mesecih 
avgust, september in oktober 2008, ko bo konoplja zrela za posek. V prvi polovici leta 2008 nismo 
obravnavali nobenega primera smrti zaradi zaužitja prepovedanih drog.  
 
Problematika v zvezi ponarejenega denarja je v prvem polletju leta 2008 manjša kot v istem obdobju 
leta 2007 in sicer smo obravnavali 3 osumljence za 3 raziskana kazniva dejanja, skupaj pa je bilo 
obravnavanih in izvršenih 31 (42) kaznivih dejanj po členu 249. KZ, vendar pa je večina kaznivih 
dejanj ostala neraziskana, saj gre za posamezne vnovčitve ponaredkov v različnih trgovinah, 
bencinskih servisih in gostinskih lokalih, samo odkritje ponaredkov pa je vezano na banke, zaradi 
česar je raziskava navedenih kaznivih dejanj močno otežena. Porast beležimo pri kaznivih dejanjih v 
zvezi z orožjem. Tako je 14 (8) osumljencev storilo 14 (8) kaznivih dejanj po členu 310. KZ. V pretežni 
meri gre to za posamezne kose orožja in ne gre za kriminalno aktivnost kriminalne združbe. Večina 
nelegalnega orožja je bila najdena in zasežena pri hišnih preiskavah in sicer na podlagi pridobljenih 
podatkov med delom na terenu. V letu 2008 je zaznano povečanje kaznivih dejanj prepovedanega 
prehajanja meje ali ozemlja države. Tako je 42 (10) storilcev izvršilo 15 (5) kaznivih dejanj po členu 
311. KZ. Tako je bilo v drugi polovici leta 2007 ugotovljeno delovanje najmanj treh kriminalnih združb, 
katere so sprovajale tujce iz R Hrvaške v Slovenijo in naprej v zahodno-evropske države. V tej zvezi 
smo odprli operativno kombinacijo, v sklopu katere je bilo ugotovljeno 6 kaznivih dejanj, navedena 
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kombinacija pa je bila zaključena konec meseca januarja 2008. Zadevna problematika se je ponovno 
pojavila v maju na območju PP Ljutomer, kjer je bil v treh primerih prijet sprovajalec skupaj z 
ilegalnimi pribežniki. Po odreditvi pripora za enega sprovajalca, se je stanje ponovno umirilo. V zvezi 
zlorabe prostitucije v prvem polletju leta 2008 nismo obravnavali kaznivega dejanja, čeprav je bilo 
nekaj indicev tudi za to kriminalno dejavnost. V prvem polletju leta 2008 beležimo 5 (2) osumljencev, 
kateri so  izvršili 5 (2) kaznivih dejanj izsiljevanj. V vseh primerih gre za blažje izvršitvene oblike in 
sicer za t. i. ulično kriminaliteto oz. izsiljevanje. 
 
Moramo pa poudariti, da smo v letošnjem letu na našem oddelku ostali brez vodnika službenega psa 
za odkrivanje prepovedanih drog, kateri je odšel v pokoj, drugega pa do sedaj nismo dobili, kar se 
kaže pri samem izvajanju dela s področja prepovedanih drog, saj moramo pri načrtovanjih zadev 
najmanj dva dni prej organizirati in rezervirati službenega psa iz drugih uprav. 
 
Na področju računalniške kriminalitete v prvem polletju leta 2008 nismo obravnavali nobenega 
kaznivega dejanja. Ob tem pa je bilo, zaradi sumov storitve kaznivih dejanj iz drugih področij dela ali 
zaradi zavarovanja dokazov pri oškodovancih kaznivih dejanj,  opravljenih skupno 18 zavarovanj 
podatkov iz osebnih računalnikov oz. elektronskih nosilcev podatkov, v dveh primerih pa je bil 
opravljen pregled podatkov na kraju samem, med opravljanji hišnih preiskav. Prav tako je bilo  
opravljenih 10 pregledov zavarovanih podatkov iz leta 2008, dva pregleda podatkov iz leta 2006, dva 
pregleda podatkov iz leta 2007, dva pregleda podatkov zavarovanih leta 2008 pa sta še v teku, 6 
izdelanih slik trdih diskov pa še nismo uspeli pregledati. 
 

2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti 
ljudi in premoženja 

 
Policisti so obravnavali 1.651 (1.726) kršitev predpisov o javnem redu ali za 4,3  % manj kot v 
enakem obdobju prejšnjega leta. Kršitev zakona o prekrških zoper javni red in mir je bilo 1.191 
(1.103) ali 8,0 % več, kršitev drugih predpisov o javnem redu pa 460 (623) ali 26,2 % manj. Med 
kršitvami drugih predpisov o javnem redu je največ kršitev po zakonu o tujcih 203 (172, + 18,0 %), 
po zakonu o zaščiti živali 52 (31, + 67,7 %), po zakonu o osebni izkaznici 40 (55, - 27,3 %), po 
zakonu o javnih zbiranjih 35 (30, + 16,7 %), po zakonu o orožju 33 (41, - 19,5 %), po zakonu o 
omejevanju porabe alkohola 27 (37, - 27,0 %), po zakonu o proizvodnji s prepovedanimi drogami 22 
(17, + 29,4 %), zakonu o nadzoru državne meje 19 (217, - 91,2 %), zakonu o prijavi prebivališča 11 
(7, + 57,1 %) , po  zakonu o osebnem imenu 4 (3, + 33,3 %) ter 11 (14 +27.3) kršitev po drugih 
predpisih. Množična kršitev javnega reda, v katerih je bilo udeleženih pet ali več kršiteljev je bila le 1 
(3, - 66,6 %), ki je bila na eni izmed javnih prireditev oz. nogometni tekmi. 
 
Policija je poleg drugih organov nadzirala tudi kršitve zaradi hrupa, ki ne izvira iz dejavnosti in moti 
ljudi. Policija je o kršitvah obveščala pristojne organe, ki izdajajo dovoljenja in inšpekcijske službe. 
Poleg tega je policija zaradi prekoračitev zapiralnih časov gostinskih objektov, kar je bilo v velikih 
primerih povezano tudi s kršitvami javnega reda in miru, obveščala pristojne prekrškovne organe, tako 
da je bilo podanih 43 (35, + 22,9 %) predlogov drugim prekrškovnim organom.   
 
Poleg tega so policisti dodatno sodelovali pri zavarovanju 61 (68) javnih prireditev. Za varovanje 
kritičnih prireditev, kar velja predvsem za nogometne tekme,  je bila v 4 primerih angažirana tudi 
posebna policijska enota policijske uprave. Pri tem velja  omeniti , da je policija kljub nekaterim 
prireditvam  , ki so bile varnostno zelo problematične, uspela zagotoviti optimalne varnostne razmere 
za vse udeležence prireditev kakor tudi za širšo okolje.   
 
Policisti so v prvem polletju 2008 še naprej izvajali nadzor nad subjekti zasebnega varovanja.  Pri 
nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja, 
ki se je opravljal pri rednem policijskem  delu kakor tudi v obliki poostrenih nadzorov, je bilo 
ugotovljeno, da so zasebni varnostni subjekti, ki opravljajo naloge na območju policijske uprave konec 
leta 2007 ter tudi v začetku tega leta, bistveno boljše uredili zasebno varovanja, tako v smislu 
upoštevanja zakonskih določil, ki ureja to področje dela prav tako pa samo organizacijo dela kar se 
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kaže  predvsem  pri varovanju večjih javnih prireditev. V začetku tega leta  namreč večjih kršitev s 
strani zasebno varnostnih subjektov kakor tudi samih varnostnikov, nismo  zaznali. 
 
V skladu s predpisi so policijske enote v 24 (25) primerih zagotovile pomoč državnim organom, 
gospodarskim družbam in zavodom ter drugim organizacijam in posameznikom z javnimi pooblastili, 
kadar so se jim državljani pri opravljanju nalog iz njihove pristojnosti fizično upirali ali pa kadar so 
pričakovale njihovo upiranje. Policija je strokovno in zakonito ravnala tudi v primeru nudenja pomoči  
sodnemu izvršitelju v naselju Satahovci,  ob izvršitvi sodbe sodišča, kjer je bila med drugim kršen tudi 
JRM.  Policija je pri nudenju pomoči za preprečitev kršitev javnega reda, v treh primerih uporabila tudi 
prisilna sredstva pri katerih ni bila nobena oseba telesno poškodovana. 
 
Policisti so v prvem poletju 2008  obravnavali tudi 84 (97) različnih dogodkov , v katerih je življenje 
izgubilo 48 (42) oseb. 
 
Policisti so sodelovali z drugimi državnimi organi (sodišča, državno tožilstvo, inšpekcijske službe, centri 
za socialno delo, upravnimi enotami, osnovnimi šolami ter vrtci, ipd.) kakor tudi z lokalnimi skupnostmi 
(občine in krajevne skupnosti) v okviru svojih nalog in pooblastil na vseh področjih policijskega dela 
(preiskovanje kriminalitete, splošne policijske naloge, promet, meja, preventiva, v skupnost usmerjeno 
policijsko delo, prekrškovni organ). Sodelovanje ocenjujemo kot zelo dobro in je plod dolgotrajnega 
sodelovanja in izmenjave izkušenj, strokovnim mnenj ter vzajemne pomoči. 
 
V zvezi z družinskim nasiljem je bilo v polletju 2008 izrečenih 7 (2, + 250,0 %) ukrepov izreka 
prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi. 
 

2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
 
Prometna varnost se je v polletju 2008 poslabšala, kljub temu, da je skupno število prometnih nesreč 
v upadu (policisti so obravnavali manj prometnih nesreč kot v enakem obdobju lanskega leta), vendar 
pa so se povečale posledice v prometnih nesrečah. V prometnih nesrečah je  umrlo enako število (12) 
kot v enakem obdobju lanskega leta. Garancija za stabilne prometno varnostne razmere je naša 
prisotnost na cestah v skladu  z analizami stanja po načelu tam in takrat, kjer in kadar so prometne 
nesreče in cestno prometni prekrški in tudi permanentno represivno ukrepanje ter izvajanje 
preventivnih aktivnosti na področjih hitrosti, psihofizičnega stanja in varnostnih pasov. 
 
V skladu z usmeritvami za delo in letnim načrtom dela so bile posamezne aktivnosti tako na 
represivnem kot tudi preventivnem delu izvajane v tistih ciljnih starostnih skupinah, ki so najbolj 
ogrožene. Tako lahko ugotavljamo, da je v tem letu bistveno manj prometnih  nezgod s hudimi 
posledicami v katerih so bili udeleženi otroci in mladoletniki čeprav so le-ti v njih udeleženi še vedno v 
prevelikem številu.  Prav na tem področju je opazno dobro in kvalitetno  delo policije , kjer pride do 
izraza v polni meri vidnost policijskega dela (začetek šole in aktivnosti policije). Posledice prometnih 
nesreč iz starejše populacije so se izboljšale, poslabšalo pa se je stanje pri populaciji v »starostnih 
skupinah« 24-44 let (7 mrtvih). 
 
Zgodilo se je skupaj 619 (748) prometnih nesreč, od tega 12 (11) s smrtnim izidom, 214 (239) s 
telesno poškodbo in največ – 393 (498)  z materialno škodo. Prometnih nesreč je bilo manj za 17,2 % 
glede na enako obdobje 2007. Pri tem so prometne nesreče s smrtnim izidom v porastu za 9,1 %, in s 
telesno poškodbo v upadu za 10.5%. Prometne nesreče z materialno škodo so v upadu za 21,1%.  V 
prometnih nesrečah je bilo udeleženih 1.121 (1.456) oseb, od tega je 12 (12) umrlo, 36 (27) se je 
hudo telesno poškodovalo, 276 (291) se je lahko telesno poškodovalo, 7972 (1.126) udeležencev pa ni 
bilo poškodovanih. Po skupnem številu prometnih nesreč so prometno varnostne razmere ugodne, 
niso pa ugodne glede števila mrtvih udeležencev. Pri posledicah nesreč je različna udeležba nekaterih 
starostnih skupin. Umrlih je največ v starostni skupini od 24 do 44 leta starosti (7). 
  
Prometnih nesreč s pobegom je bilo skupaj 72 (70), od tega 43 (39) raziskanih in 29 (31) 
neraziskanih. S smrtnim izidom sta bile dve prometni nesreči, ki sta bili uspešno raziskani. Največ 
prometnih nesreč se zgodi zaradi neprilagojene hitrosti – 20.8 %, nepravilne strani in smeri vožnje 
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(22.6%), premika z vozilom (15.8%) in neupoštevanja pravil prednosti (18.5%). Zaradi neprilagojene 
hitrosti so na naših cestah umrle 3 osebe (8), zaradi nepravilne strani in smeri vožnje 5 (2), zaradi 
neupoštevanja prednosti 3 (2). Posebna značilnost našega območja je visok delež vinjenih 
povzročiteljev prometnih nesreč – 14,3 % (13,50%). 
  
Pri nadzoru cestnega prometa so policisti izvedli 16.425 (16.164) represivnih ukrepov, kar je za 1.7 % 
več kot v enakem obdobju preteklega leta. Pri obravnavanju različnih prekrškov so policisti povzeli tudi 
druge ukrepe, ki vplivajo na varnost v cestnem prometu pri čemer je bilo odrejenih kar  13.047 
(12.606) preizkusov alkoholiziranosti, kar je za 3.5 % več kot leto poprej. Odrejenih je bilo tudi 51 
(55) strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola in 58 (51) zaradi suma vožnje pod 
vplivom psihoaktivnih substanc. Pridržanih po ZP-1 je bilo odrejeno v 14 (21)primerih, pridržanje po 
ZVCP-1E pa je bilo odrejeno v 186 primerih. Privedbo sodniku za prekrške smo opravili za 17 (8) oseb.  
 
Po 01.05.2004 oz. po vstopu R Slovenije v EU se je tovorni promet močno povečal, takšen trend pa se 
je nadaljeval tudi skozi vso leto 2005, 2006, 2007 in v polletju 2008. Na glavni cesti I. reda je umrl 1 
(3) udeleženec; 5( 10) jih je bilo hudo telesno poškodovanih in 43 (50) lahko telesno poškodovanih. 
Pri tem je v prometni nesreči s smrtnim izidom bilo udeleženo tovorno vozilo. 
 

2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 
 
V polletju leta 2008 je na področju nedovoljenih migracij in izvajanj predpisov o tujcih izstopalo 
dejstvo, da se je z 21.12.2007 odpravilo izvajanje mejne kontrole na slovensko – avstrijski in 
madžarski meji in posledično ukinilo Postaje mejnih policij Dolga vas, Hodoš in Gederovci ter 
prilagoditev policijskega dela novim okoliščinam. 
 
Nadaljevalo se je z doslednim izvajanjem nalog varovanja državne meje z Republiko Hrvaško z 
različnimi oblikami dela v cilju preprečevanja vseh oblik čezmejne kriminalitete. Prav tako se je izvajal 
stalni in usmerjeni nadzor na gibanjem in bivanjem tujcev na območju policijske uprave ter 
nadaljevalo dobro policijsko sodelovanje s pristojnimi hrvaškimi varnostnimi organi iz PU Meñimurska, 
kakor tudi drugimi inšpekcijskimi službami na območju PU. V zvezi izvedbe ukrepov kontrole 
prehajanja slovensko – hrvaške meje in zagotovitve učinkovitega varovanja državne meje z Republiko 
Hrvaško so se na območju PU, na 9 cestnih komunikacijah, katere so na podlagi SOPS-a določene kot 
prehodne točke oz. mesta, postavile zapornice. Pri delu Policije se na tem segmentu niso pojavljale 
nobene težave. 
 
Na območju PU Murska Sobota smo primerjalno z lanskim obdobjem obravnavali za 375 % več tujcev, 
kateri so na notranjih in zunanji meji na nedovoljen način vstopili na ozemlje Republike Slovenije. 
Glavna značilnost nedovoljenih vstopov na notranjih mejah so bila prijetja tujcev, predvsem drž. 
Ukrajine, kateri vstopajo na ozemlje Republike Slovenije, nimajo pa urejenega statusa bivanja na 
schengenskem območju. Večino postopkov so policisti izvedli na GC I-3 in avtocesti, saj obravnavani 
tujci potujejo v smeri R Madžarska – R Italija oz. obratno. Na zunanji meji z Republiko Hrvaško je bilo 
odkritih tudi sedem primerov poskusov tihotapljenja tujcev čez slovensko – hrvaško mejo. Policisti so 
zasegli tudi več motornih vozil, katera so izvirala iz kaznivih dejanj. 
 
Število potnikov, ki so prestopili državno mejo na mejnih prehodih v Pomurju, se je v primerjavi z 
enakim obdobjem prejšnjega leta izrazito zmanjšalo in sicer za 82 %, iz 7.592.867  na 1.390.031, to 
pa predvsem zaradi dejstva ukinitve Postaj mejnih policij na notranjih mejah in s tem odprave štetja 
prometa potnikov in vozil. Sama primerjava prometa potnikov na meji z Republiko Hrvaško pa pokaže, 
da se je le ta minimalno povečal za 2 %. Policisti so na mejnih prehodih PU Murska Sobota 
obravnavali 2 (34) zlorabljena  dokumenta. Oba dokumenta sta bila najdena pri državljanu Poljske, 
medtem ko je lani bilo, zaradi zlorab potovalnih dokumentov, največ obravnavanih državljanov 
Romunije in Srbije. Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 227 (221) tujcev, ki niso izpolnjevali 
zakonskih pogojev za vstop v državo. Nadaljevalo se je tudi izmenjevanje operativnih izkušenj in 
aktualnih informacij z avstrijskimi varnostnimi organi na delovnih posvetih predvsem s področja 
avtomobilske kriminalitete in originalnosti potovalnih dokumentov. 
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Varovanje državne meje z Republiko Hrvaško na območju PU Murska Sobota se izvaja v skladu s 
strategijo za varovanje državne meje in v cilju izpolnjevanja vseh schengenskih standardov nadzora 
državne meje. Z polnopravnim vstopom v schengenski prostor se je na državni meji z Republiko 
Madžarsko in Republiko Avstrijo ukinilo izvajanje mejne kontrole ter spremenil sam način varovanja 
državne meje, saj smo za zagotavljanje optimalne varnosti ljudi in premoženja, kakor tudi notranje 
varnosti EU, začeli z izvajanjem ciljno usmerjenih izravnalnih ukrepov v notranjosti območja PU. 
 
Po ustaljeni praksi so na naše območje prihajali policisti – konjeniki PKVSP Maribor, ki so po posebnem 
načrtu izvajali varovanje državne meje z Republiko Hrvaško na najbolj kritičnih sekcijah na območju 
PP Lendava in PP Ljutomer. Prav tako se je nadzor državne meje dvakrat mesečno izvajal s pomočjo 
observacije iz helikopterja. Na območju PP Ljutomer se je tekom celega leta 2 krat tedensko varovala 
slovensko – hrvaška meja z mešanimi patruljami s pristojnimi hrvaškimi mejnimi organi (izmenično na 
ozemlju Republike Slovenije in na ozemlju Republike Hrvaške). Tudi na slovensko-madžarski meji so 
bile izvedene, med pristojnimi na lokalni ravni, v skladu z veljavnimi usmeritvami na podlagi izdelanih 
analiz tveganja in operativne problematike skupne obmejne patrulje. V notranjosti so policijske enote 
nadaljevale z izvajanjem kratkotrajnih poostrenih nadzorov, predvsem nad prevozi tujcev v tovornih 
vozilih, pri katerih so sodelovali tudi cariniki mobilne skupine Carinskega urada Murska Sobota. Na 
meji z Republiko Hrvaško, območje PP Lendava in PP Ljutomer, so bili obravnavani tudi trije mejni 
incidenti. 
 
Policisti PU M. Sobota so obravnavali 124 (39) tujcev, ki so na nedovoljen način vstopili na območje 
Slovenije, kar primerjalno z letom 2007 pomeni povečanje za 375 % (v FIO statističnih evidencah niso 
zajeti vsi podatki, zaradi različne obdelave podatkov). Na slovensko – madžarski meji smo obravnavali 
46 (17) tujcev, na slovensko – italijanski 33 (1) tujcev, na slovensko – hrvaški državni meji 42 (16) 
ilegalcev in v notranjosti 3 tujce. Po državljanstvu obravnavanih oseb so v ospredju drž. Ukrajine - 37 
tujcev, Turčije 30, Albanije – 6, Gruzije – 22 oseb, Moldavija – 10 tujcev, Hrvaške – 3, Rusije – 3 
tujca, BiH – 2 tujca, Armenije -1, Indije – 1 tujec, Kitajske  - 2 tujca ter ostali. Od navedenega števil 
obravnavanih ilegalcev je za mednarodno zaščito oz. za azil zaprosilo 24 (1) tujcev. Policisti so 
obravnavali 203 (172)  kršitev Zakona o tujcih in  19 (217) kršitev Zakona o nadzoru državne meje. 
Na področju bivanja in zaposlovanja tujcev in v cilju izvajanja veljavnih usmeritev na tem področju sta 
bila na območju  PU Murska Sobota v  polletju 2008 izvedena dva poostrena nadzora v skladu z 
usmeritvami, katerega je načrtoval in vodil tukajšnji ODMT. 
 
Tuji varnostni organi so nam na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb vrnili enega tujca, 
policisti PU M. Sobota pa so tujim varnostnim organom vrnili 59 (26) ali126 % več oseb. Prav tako je 
bilo iz države odstranjenih 56 tujcev. 
 

2.1.5 Varovanje določenih oseb in objektov 
 
Policisti Policijske uprave Murska Sobota, so naloge pri varovanju določenih oseb, objektov in okolišev 
objektov v katerih so sedeži državnih organov, opravljali v sodelovanju in po usmeritvah delavcev 
Urada za varnost in zaščito Generalne policijske uprave. Skladno z usmeritvami Urada za varnost in 
zaščito so policisti na  območju policijske uprave zagotavljali varnost določenih oseb, ki se varujejo po 
posebnih predpisih, ko so ti bivali  ali se le za kratek čas mudili na tem območju. 
 
V prvem polletju leta 2008 so policisti na podlagi usmeritev Urada za varnost in zaščito GPU izvajali 
naloge kot so bile določene. V tem času pa so bili policisti največkrat angažirani pri varovanju oseb in 
objektov na območju PU Kranj, kjer so se odvijale aktivnosti v okviru akcIje »VIP REDSEDOVANJE 
2008«. Na območju policijske uprave v tem času ni bilo večjih aktivnosti policije pri varovanju oseb in 
objektov, razen nekaj manjših nalog pri potovanju varovanih oseb preko našega območja ali 
kratkočasnega zadrževanja na tem območju. Ocenjujemo, da je bilo delo policije pri varovanju 
določenih oseb in objektov na zelo strokovnem  nivoju in v takem obsegu, kot je predvideno. Posebno 
dobro in na visokem nivoju je potekalo  sodelovanje med UVZ GPU na eni strani ter Policijsko upravo 
in policijskimi enotami na drugi strani.  
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2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 

2.2.1 V skupnost usmerjeno policijsko delo 
 
V polletju 2008 je policija izvajala preventivne aktivnosti 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 prepovedanih drog v osnovnih in srednjih šolah 
ter preprečevanju dogodkov, ki vplivajo na splošno varnost ljudi. 
 
Preventivne aktivnosti na področju kriminalitete so bile usmerjene predvsem v svetovanje državljanom 
preko medijev ter sodelovanje na javnih prireditvah, okroglih mizah in predavanjih, ki so jih 
organizirale različne javne ustanove in druge organizacije. Na področju kriminalitete je bilo 
evidentiranih 33 (51) različnih aktivnosti, daleč največ pa na metodi svetovanja in opozarjanja. 
Nadaljevalo se je razdeljevanje preventivnih zloženk na mejnih prehodih in policijskih postajah. Večina 
aktivnosti je potekala na področju premoženjske kriminalitete in preprečevanju nasilništva, kjer je bila 
organizirana tudi okrogla miza (SKP) na temo »NASILJE MED VRSTNIKI«. 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, predvsem na področju vrstniškega nasilja. Na področju zagotavljanja javnega reda in miru je 
bilo evidentiranih 89 (124) različne aktivnosti. Enako kot na področju kriminalitete pa je bilo daleč 
največ aktivnosti v obliki svetovanja in opozarjanja in sicer. 
 
Največ opravljenih preventivnih dejavnosti je bilo na področju cestnega prometa. Policija je 
evidentirala 222 (222) različnih aktivnosti. Po metodi dela je bilo največ aktivnosti opravljenih pri 
izobraževanju otrok in odraslih, sledi izvajanje preventivnih projektov in drugih aktivnosti, nato pa 
izobraževanja otrok in odraslih. Preventivne aktivnosti so bile v velikem številu namenjene tudi kot 
podpora represivnim akcijam, ki so se skozi poostrene nadzore izvajale v cestnem prometu. 
 
V polletju so bile izvedeni večji preventivni projekti in sicer »DAN ODPRTIH VRAT EVSP PETANJCI«, 
preventivni projekt »OTROK – POLICIST ZA EN DAN«, preventivni projekt »TEDEN OPOZARJANJA«, 
»PASAVČEK«, sodelovali s SPVCP v preventivnem projektu »VARNO PO CESTAH V POMURJU«, 
»VARNO Z MOTORJEM V PROMET«, »POLICIJSKA IZKUŠNJA KOT NASVET«, »NASILJE MED ROMI«, 
»HITROST UBIJA«, »PREHITEVAJ PREVIDNO« in »ALKOHOL ! – KAJ LAHKO STORIMO ?«. 
 
Na področju nadzora državne meje in izvajanju predpisov o tujcih je bilo v polletju 2008 evidentirano 
23 (19) preventivnih aktivnosti. Policisti pa so bili posebej usmerjeni k seznanjanju prebivalcev ob 
državni meji z R Madžarsko in R Hrvaško o namenih in potrebah večje prisotnosti policije pri varovanju 
državne meje, ki ne posega v bistvo bivanja prebivalcev ob državni meji. Izveden preventivni projekt 
»Veljavnost stare OI R Hrvaške«. 
 
V prvem polletju 2008 so vodniki službenih psov EVSP Petanjci na območju PU Murska Sobota 
sodelovali na 5 različnih zadevah s področja preventive na katerih so predstavili in prikazali delo 
vodnikov in službenih psov. Posebej odmevna prireditev pri kateri so bili aktivni VSP in SPP je bila v 
okviru Dneva odprtih vrat EVSP Petanjci, kjer je bilo okrog  500 zunanjih udeležencev  in sicer  
osnovnošolcev in občanov iz Pomurja. 
 
Delo smo načrtovali na podlagi mesečnih analiz s prisotnostjo po kraju in času, ko prihaja do kaznivih 
dejanj ter ostalih dogodkov, s tem da smo bili prisotni na varnostno obremenjenih območjih na 
podlagi usmeritev GPU, kjer smo povečali našo prisotnost in pri tem ugotovili, da se je zmanjšalo 
število deviantnih pojavov. S ciljem osveščanja mladih in staršev smo izvajali aktivnosti predvsem s 
področja nasilja v družini in nasilja v šolah, kakor tudi po problematiki v zvezi nasilja nasploh, kjer je 
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bila organizirana tudi okrogla miza, kjer je bil predstavljen tudi ukrep prepovedi približevanja 
določenemu kraju oziroma osebi in Zakon o preprečevanju nasilja v družini. Javnosti smo posredovali 
informacije v zvezi  z načini izvrševanja kaznivih dejanj in ob tem preko sredstev za obveščanje 
svetovali javnosti preventivne ukrepe za zaščito in probleme, ki se pojavljajo v skupnosti reševali v 
sodelovanju z drugimi organi. 
 

2.2.2 Operativno – komunikacijska dejavnost 
 
OKC PU M. Sobota je v prvem polletju 2008 sprejel 21.202 (21.054) ali za 0,7 % več klicev 
državljanov na interventno številko 113, kot leto pred tem. Med temi klici je bilo 5.563 (5.187) ali za 
7,25 % več interventnih klicev, ki zahtevajo prihod policistov na kraj dogodka. Interventni klici 
zajemajo 26,24 % delež vseh klicev na telefonsko številko 113. 
 
Po sprejetih interventnih klicih je OKC na kraj dogodka napotil 6.532 (5.930) ali za 10,15 % več 
policijskih patrulj kot v prvem polletju leta 2007. Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj (čas od 
klica na 113, do prihoda policistov na kraj dogodka) je bil za vse interventne dogodke krajši za 34 
sekund in je znašal 17 minut in 9 sekund (17 minut in 43 sekund). Reakcijski čas za nujne interventne 
dogodke pa je krajši za 2 minuti in 41 sekund in znaša 9 minut in 6 sekund (11 minut in 47 sekund). 
 
OKC je v okviru svojih pristojnosti v 241 (194) primerih obveščal policijske enote, v 392 (286) primerih 
predstojnike in v 2.263 (1.976) primerih, glede na vrsto dogodka, tudi druge organe in organizacije. 
 

2.2.3 Forenzična in kriminalističnotehnična dejavnost 
 
V prvem polletju je bilo opravljenih 214 (257) ogledov krajev kaznivih dejanj, kar predstavlja upad 
ogledne dejavnosti za 16,7 %. Podatki so črpani iz evidence KRIM-2 in izhajajo samo iz zaključenih 
zadev in na dosjeje vezanih preiskovalnih dejanj – zapisnikov o ogledu kraja dejanja. Dejansko je bilo 
v tem obdobju opravljenih in v knjigo ogledov evidentiranih 311 ogledov krajev kaznivih dejanj. Zaradi 
navedenih odstopanj bi bilo potrebno v bodoče urediti, da bi se statistični podatki o opravljenih 
ogledih črpali iz evidence »Knjiga ogledov«.  
 
Kriminalistični tehniki so sodelovali na 95 (82) ogledih krajev kaznivih dejanj in dogodkov. Na CFP je 
bilo posredovanih 137 (63) zahtevkov za preiskave, preostale zavarovane sledi pa so se preiskovale na 
tuk. OKT. V tej zvezi je bilo izdelanih 35 (30) strokovnih mnenj oz. poročil o kriminalistično tehničnih 
ugotovitvah, na podlagi katerih je bilo z neposrednimi materialnimi dokazi identificiranih 9 (5) 
osumljencev kaznivih dejanj. Kriminalistični tehniki so v 50 (48) primerih sodelovali na ogledih krajev 
kaznivih dejanj in dogodkov za potrebe policijskih postaj, v preostalih primerih pa so sodelovali na 
ogledih, opravljenih za potrebe SKP. Primerjalno je bilo v prvem polletju leta 2008 obravnavanih 
nekoliko večje število kaznivih dejanj, tako skupne, kot tudi premoženjske kriminalitete. Precej večje 
pa je bilo število preiskovanih posameznih sledov, tako na CFP, kot tudi v OKT, ter tudi identificiranih 
več osumljencev, kar je verjetno tudi vplivalo na večjo preiskanost kaznivih dejanj, predvsem 
premoženjske kriminalitete. V prvem polletju leta 2008 je bilo tudi daktiloskopiranih 71 (62) 
osumljencev kaznivih dejanj, odvzetih pa je bilo 38 (16) brisov ustne sluznice osumljencem kaznivih 
dejanj. Navedeni podatki izkazujejo, da je bil cilj na področju forenzične dejavnosti, vsaj za prvo 
polletje leta 2008, po vseh zastavljenih kriterijih dosežen. Kljub temu pa se pričakuje, nekoliko večja 
dejavnost policijskih enot na področju krim. tehničnih opravil, predvsem v smislu števila uporabnosti 
zavarovanih sledov na ogledih krajev, ter tudi krim. tehnične obdelave osumljencev kaznivih dejanj.   
 

2.2.4 Analitska dejavnost 
 
Na področju analitske dejavnosti smo v začetku leta izdelali poročilo o delu v letu 2007. V prvem 
polletju 2008 smo izdelali tudi več analiz s področja kriminalitete, prometne varnosti, mejnih zadev ter 
drugih, s katerimi smo sproti seznanjali vodstvo PU.  
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V prvem polletju 2008 je bila oddelku za organizirano kriminaliteto nudena analitična podpora v 
operativnih kombinacijah »Puch«, »Tuš« in »Truga«. Vse operativne kombinacije so bile v prvem 
polletju tudi zaključene. Celotno prvo polletje so se sprotno spremljale operativne informacije na 
področju nezakonitih prehodov državne meje, neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, tatvin 
motornih vozil in tihotapstva le teh čez območje PU Murska Sobota, pojavi serijskih kaznivih dejanj s 
področja splošne kriminalitete in posameznih kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. 
Zaradi predsedovanja R Slovenije Evropski uniji, je bil še poseben poudarek na spremljanju informacij 
s področja ekstremnega nasilja oz. terorizma. Z mesecem februarjem 2008 smo pričeli z analitičnimi 
ugotovitvami za pretekli mesec seznanjati policijske enote na območju PU Murska Sobota v obliki 
analitičnega poročila.  
 

2.2.5 Nadzorna dejavnost 
 
V skladu s pravili za izvajanje nadzorov v policiji so za nadzor pooblaščeni delavci Policijske uprave 
Murska Sobota izvedli 1 (1) splošni nadzor na PP Ljutomer. Delo v navedeni policijski enoti je bilo 
ocenjeno z oceno dobro, kljub temu, da so se ugotovile nepravilnosti in pomanjkljivosti na nekaterih 
delovnih področjih. Pri tem je šlo za administrativne in organizacijske nepravilnosti ter pomanjkljivosti, 
katere bo vodstvo enote odpravilo. Najpogostejše napake so bile po posameznih področjih povezane z 
nedoslednim upoštevanjem pravil ali usmeritev s posameznega področja dela.  
 
V prvem polletju leta 2008 so za nadzor pooblaščeni delavci PU M. Sobota opravili 8 (7) strokovnih 
nadzorov. Od tega je bil 1 (1) nadzor izveden nad delom NOE in sicer EVSP SUP PU  M. Sobota. 7 (7) 
strokovnih nadzorov pa je bilo izvedenih na 4 policijskih postajah PU M. Sobota, kar znaša glede na 
sistemizacijo policijskih postaj 58%. Na podlagi 1 (2) sklepa je bilo izvedenih 42 (39)  nadzorov nad 
delom delavcev in sicer nad dvema delavcema v NOE PU, preostalih 40 delavcev pa je bilo nadziranih 
na PE. 
 
Ugotovitve splošnih in strokovnih nadzorov so pokazale, da je kakovost dela na policijskih enotah 
dobra. Kot nepravilnosti in pomanjkljivosti pri nadzorih dela policijskih enot so bile največkrat 
ugotovljene predvsem nedosledno izvajanje različnih navodil in usmeritev za delo, kar je zagotovo 
posledica pomanjkljivega vodenja policijskih enot. Odgovorni na policijskih enotah – komandirji, so bili 
po končanih nadzorih ustno seznanjeni s temeljnimi ugotovitvami nadzorov, v poročilih pa so jim za 
nadzor pooblaščeni delavci odrejali, da z ugotovitvami seznanijo policiste posameznih nadziranih enot, 
naj si bo na delovnih sestankih ali kako drugače. Ko je to bilo potrebno se je posamezni enoti naložilo, 
da za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti izdelajo konkretni načrt, dosledno zagotovijo izvajanje 
predpisov, usmeritev in navodil ter permanentno preko nadzora nad delom delavcev spremljajo 
izvajanje posameznih nalog, v primeru potrebe po jim nudijo strokovno pomoč. 
 

2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja 
policistov 

 
Policisti PU M. Sobota so v prvem polletju leta 2008 zaradi kaznivih dejanj, preprečitve nadaljevanja 
prekrškov, vožnje pod vplivom alkohola oz. odklona strokovnega pregleda ali zaradi drugih razlogov 
pridržali 554 (287) ali 93,0 odstotkov več oseb kot v prejšnjem letu. Vzrok za takšno povečanje števila 
pridržanj je v uveljavitvi ZVCP-1E, ki je uvedel pridržanje vinjenih voznikov oz. tistih, ki so odklonili 
strokovni pregled od 6 do 12 ur ter v povečanem številu pridržanj po 43/2 členu Zakon o policiji, 
zaradi večjega števila prijetih ilegalnih prebežnikov. Prisilna sredstva so bila uporabljena v 341 (246) 
primerih ali za 38,6 odstotkov več. Do porasta je posledično prišlo, zaradi večjega števila odrejenih 
pridržanj in s tem uporab sredstev za vezanje in vklepanje, več pa je bilo tudi množičnih kršitev 
javnega reda in miru, ko so policisti uporabili več različnih prisilnih sredstev. Zoper kršitelje so policisti 
večinoma uporabili najmilejša prisilna sredstva – fizično silo (183), sredstva za vklepanje in vezanje 
(148) in plinski razpršilec (6). To pomeni, da sta bili pri uporabi policijskih pooblastil spoštovani načeli 
postopnosti in sorazmernosti, saj je bila le v 4 primerih uporabljena palica. Službenega psa, sredstev 
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za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev in strelnega orožja kot prisilnega sredstva policisti niso 
uporabili. 
 
Policija je za spremljanje zakonitosti in strokovnosti uporabe prisilnih sredstev ter o odpravljanje 
nepravilnosti pri delu uporabljala  vso strokovno  literatura o primerih policijskih postopkov za izvedbo 
praktičnega postopka, priročnik o uporabi fizične sile in sredstev za vklepanje v policijskih postopkih in 
publikacija s primeri iz prakse.   
 
Na podlagi 2. odstavka 157. člena ZKP je bilo pridržanih 174 (156) ali 11 % več oseb in sicer do 6 ur 
128 (107) ali 19,6 več oseb, do 48 ur pa 46 (49) ali 6,1 manj oseb.  
 

2.2.7 Reševanje pritožb 
 
Policijska uprava Murska Sobota je pritožbe obravnavala v skladu z določili 28. člena Zakona o policiji 
in Pravilnika o reševanju pritožb. Ocenjujemo, da je strokovnost policistov pri opravljanju policijskih 
nalog še naprej na visoki ravni, saj v prvem polletju v postopkih ni bilo zaznanih utemeljenih pritožb 
(prav tako kot v prvem polletju leta 2007). Visoko raven strokovnosti pri izvajanju policijskih 
postopkov vzdržujemo z rednimi usposabljanji policistov ter z rednimi oblikami nadzora in strokovne 
pomoči s strani strokovnih služb policijske uprave in vodstvenih delavcev na policijskih enotah.  
 
Zoper policiste Policijske uprave Murska Sobota je bilo tako v prvem polletju 2008 podanih 23 pritožb 
(v enakem obdobju leta 2007 je bilo podanih 18 pritožb), kar predstavlja  27,78% povečanje. Slednje 
je bilo pričakovano, saj je bilo število pritožb v prejšnjih letih izjemno nizko, zadnji dve leti pa se 
povečuje. Najpogostejši razlogi za podajo pritožbe so bili zoper postopke na področju na področju 
cestnega prometa ter javnega reda in miru. Povečalo se je število predčasno zaključenih postopkov, ki 
jih je letos 7 (lani 2). Nekoliko se je povečalo tudi število pritožb s sumi storitve kaznivega dejanja, ki 
so bile obravnavane na seji senata, takšnih postopkov je bilo 5 (lani 3). V postopkih reševanja ni bilo 
ugotovljenih utemeljenih pritožb, zato tudi niso bili izvedeni nikakršni ukrepi zoper policiste. 
 

2.2.8 Notranje preiskave 
 
Konec leta 2007 se je spremenila zakonodaja na področju obravnave kaznivih dejanj, katerih so 
osumljeni policisti. Tovrstna kazniva dejanja po določilih Zakona o kazenskem postopku preiskujejo 
policisti Specializiranega oddelka Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala na 
Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije. Policija ima pri teh postopkih le dolžnost, da 
zaznava tovrstna dejanja in o vsem obvešča navedeni organ ter jim nudi ustrezno pisno 
dokumentacijo. V prvem polletju smo na PU M. Sobota zaznali 13 dejanj z elementi kaznivega dejanja 
za katera je bilo osumljenih 15 uradnih oseb - policistov. Pri tem je šlo za sume storitve kaznivih 
dejanj Hude telesne poškodbe po 134. členu, Protipraven odvzem prostosti po 143. členu, Ogrožanje 
varnosti po 145. členu, Spolno nasilje po 181.členu, Izmikanje plačevanju preživnine po 203. členu, 
Tatvine po 211. členu, Izsiljevanje po 218. členu, Poškodovanje tuje stvari po 224. členu, Zlorabo 
uradnega položaja ali uradnih pravic po 261. členu, Skrunitev groba po 315. členu in Povzročitev 
splošne nevarnosti po 317. členu Kazenskega Zakonika Republike Slovenije. 
 

2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost 
 
Na informacijskem področju smo vzpostavili ažurno stanje v elektronski evidenci ERTO, kar je bil 
precejšen zalogaj zaradi ukinitve enot in prerazporeditve uporabne opreme hkrati pa tudi priprava 
opreme za odpis oziroma prerazporeditev. V sklopu selitve PPIU Murska Sobota iz Prosenjakovcev v 
Dolgo vas je bila preseljena njihova celotna informacijska oprema. 
 
Na telekomunikacijskem področju smo izvedli zamenjavo obstoječih GSM vmesnikov z novejšimi, ki 
uporabljajo dve SIM kartici (Mobitel in SiMobil). Demontirane so bile telefonske centrale na objektih 
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ukinjenih enot. Montirana je bila nova telefonska centrala v adaptiranem objektu PPIU Murska Sobota 
v Dolgi vasi. Za potrebe varovanja državne meje z R Hrvaško je postavljen dodatni VHF repetitor za 
VDM policiste PP Lendava. 
 
Periodično izvajamo redna testiranja – kalibriranja alkotestov.  
 
Na področju tehničnega varovanja je bil v okviru novogradnje postavljen novi videonadzorni in 
protivlomni sistem  ter kontrola pristopa na objektu PPIU Murska Sobota v Dolgi vasi. Postopoma je v 
pripravi tudi novi registrafon na OKC. 
 
V okviru predsedovanja Slovenije EU, smo GPU-UIT nudili kadrovsko pomoč ob srečanju »Vrh EU – 
ZDA«.  
 
Težave imamo predvsem z roki za priprave novih uporabnikov ali dodatnih delovnih postaj za lokalne 
računalniške mreže na katere nimamo vpliva ter tudi zaradi pomanjkanja nekatere specializirane 
tehnične opreme (analizator LAN). 
 

2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve 
 
Na dan 30.6.2008 je na PU MS sistemiziranih 665 delovnih mest, zasedeno je 648 oz. 97% delovnih 
mest. Od tega je zasedenih 541 DM s statusom policista in 107 strokovno tehničnih delovnih mest.  
 
Za določen čas je zaposlenih 28 delavcev, in sicer 26 nadzornikov DM ter dve administrativni delavki. 
V prvem polletju sta dva delavca sporazumno prekinila delovno razmerje, trije policisti so bili 
premeščeni iz drugih PU, 11 premestitev je bilo znotraj PU, en delavec pa je bil premeščen na drugo 
PU. V začetku junija je v Dolgi vasi začel delovati Center za sodelovanje varnostnih organov, ki pa 
organizacijsko spada v Specializirano enoto za nadzor DM SMP UUP GPU, kamor je bilo premeščenih 
sedem naših delavcev. 
 
V okviru PU M. Sobota se je Policijska postaja za izravnalne ukrepe v juniju iz prostorov v 
Prosenjakovcih preselila v prenovljene prostore nekdanjega MP Dolga vas. 
 
Zaradi poškodb pri delu je bilo odsotnih 16 (11) delavcev in sicer 327,5 (121) dni, zaradi bolezni je 
bilo odsotnih 222 (177) delavcev in sicer 3.101 (1.943) dni, zaradi poškodbe izven dela je bilo 
odsotnih 47 (43) delavcev in sicer 941 (961) dni, zaradi nege družinskega člana je bilo odstotnih 44 
(31) in sicer 215 (146) dni, zaradi spremstva pa je bilo odsotnih 13 (12) in sicer 20 (25) dni.  
 
V ambulanto medicine dela je bilo napotenih sedem delavcev na drugi usmerjeni preventivni 
zdravstveni pregled, en delavec pa je bil obravnavan na Zdravstveni komisiji glede delazmožnosti. 
Zaradi daljše neprekinjene bolniške odsotnosti je bilo podanih 21 (20) vlog za izplačilo solidarnostne 
pomoči. 44 delavcev je bilo 123 dni odsotnih z dela s pravico do nadomestila plače. 
 
Disciplinskega postopka zoper delavce Policijske uprave Murska Sobota v prvem polletju 2008 nismo 
vodili. 
 

2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
 
Na področju izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanje smo sledili programom, ki izhajajo iz Načrta 
izpopolnjevanj in usposabljanj policije za leto 2008. Tako se je usposabljanj in izpopolnjevanj udeležilo 
skupno 354 policistov in drugih delavcev. Zaradi predsedovanja EU in s tem povezanih nalog Policije je 
letošnja številka veliko manjša od lanske, kar je bilo tudi za pričakovati. 
 
V letošnjem letu so na šolanju na VPŠ štirje delavci, od tega dva v prvem in dva v drugem letniku. Na 
razpis za nadaljnje izobraževanje na VPŠ v letu 2008/09 se je prijavilo 11 kandidatov, predlagali smo 
udeležbo dveh, ki sta tudi potrjena. 
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Izobrazbena struktura delavcev PU je naslednja; pet magistrov znanosti, dva delavca imata visoko 
strokovno izobrazbo z magisterijem, 17 delavcev je univerzitetno izobraženih, eden visoko strokovno s 
specializacijo, 80 delavcev ima visoko strokovno izobrazbo, 30 višjo strokovno, 483 srednjo ostali pa 
nižjo. 
 
Po letnem načrtu dela smo izvedli 12 (vsak mesec dva termina) usposabljanj kriminalistov SKP, 
policistov – kriminalistov in VPO. Od februarja dalje so sestavni del usposabljanj poleg teoretičnega 
dela tudi praktična vadba samoobrambe in praktični postopek. Na teoretičnem delu smo obravnavali 
predpisane teme iz kataloga in letnega načrta praktičnega postopka, ter predvsem aktualne teme 
izvajanja pooblastil na področju kazenskega postopka, kriminalistike in varovanja človekovih pravic. V 
okviru praktičnega postopka smo izvedli tudi rekreacijski pohod na tromejnik. Udeležili smo se tudi 
usposabljanj, ki jih je organiziral UKP GPU in zunanje institucije.  
 
Vadba praktičnega postopka in samoobrambe je v prvi polovici leta potekala po programu 
izpopolnjevanja in usposabljanja PPSA za leto 2008. 
 
V mesecu januarju smo vadbo samoobrambe, zaradi akcije EVRO, izvedli predvsem za policiste s 
splošnih policijskih postaj. Vadili smo predvsem oblike uporabe fizične sile, ki jih policisti največ 
uporabljajo na terenu (strokovni prijemi, pritiski, udarci). V mesecu februarju smo se osredotočili 
predvsem na strokovne mete, strokovne udarce z roko in nogo ter blokade. Meseca marca smo vadbo 
praktičnega postopka združili z rednimi vajami v streljanju in predelali temo rokovanja in ravnanja z 
orožjem ter pravilnega poročanja in evidentiranja o uporabi prisilnih sredstev. V aprilu smo z vadbo 
PPSA začeli zunaj in sicer v vojašnici v Murski Soboti. Predelali smo uporabo plinskega razpršilca in 
praktično uporabo palice – tonfe. Meseca maja smo predelali praktično uporabo sredstev za prisilno 
ustavitev prevoznih sredstev. V maju smo tudi predstavili in predelali novi Priročnik za uporabo 
sredstev za vezanje in vklepanje v policiji. V juniju smo na kratko ponovili obrambe in transportne  
prijemi z uporabo palice - tonfe in predelali Priročnik za uporabo fizične sile v policiji.  
 
Prvih šest mesec je udeležba na teoretičnem delu vadbe PPSA  bila 57,2 %, na praktičnem delu pa 
56,3%. V prvem polletju 2008 pri vadbi samoobrambe in praktičnega postopka nismo zabeležili 
nobenih poškodb. 
 

2.2.12 Finančno – materialne zadeve 
 
Naši PU je bilo na PP 5572 – redni materialni stroški odobreno 862.800,00 €, kar je za 5,68 % (51.929 
€) manj kot v letu 2007. Za PP 5861 – mejni prehodi nam je bilo odobrenih 45.500€ ali za 0,34 %  
(153) več kot v letu 2007. V prvem polletju 2008 smo na PP 5572 porabili že 70,30 % odobrenih 
sredstev, na PP 5861 pa 68,65  odobrenih sredstev. Največji delež porabe na PP 5572 predstavlja 
poraba na kontu 4022 (energija, voda, komunal.storitve in komunikacije) kjer je poraba že 84,49 % in 
na kontu 4023 (prevozni stroški in storitve), kjer je porabljenih že 68,27 % odobrenih sredstev.  
Povečala se je tudi poraba na PP 1236 – posebna sredstva za izvajane kriminalistične dejavnosti, 
zaradi večjega števila odvzema motornih vozil in s tem stroški hrambe in vleke.  
 
V kuhinji PU  je bilo v prvem polletju prodanih 2614 malic (2243 v letu 2007) in 2.335 jedi po naročilu 
( 1739 v letu 2007) in s tem ustvarjeni prihodek v višini 9.756,06€. 
 
V mesecu juniju je bila preseljena PPIU M.Sobota iz Prosenjakovec v Dolgo vas v prenovljene prostore 
bivšega mejnega prehoda v katerih deluje skupaj s Centrom za mednarodno sodelovanje – trilateralo.  
 

Pridobljeno je bilo tudi strokovno mnenje glede stanja zgradbe PP Gornja Radgona, kjer je navedeno, 
da je zgradba nevarna za bivanje. Zaradi tega smo preko pristojnih služb GPU začeli postopek za 
izvedbo ukrepov in nato sanacije ali novogradnje. Nujni ukrepi še niso izvedeni. Celo polletje smo se 
srečevali z odpravo napak pri gradnji PP in PPP Murska Sobota, ki so bile z naše strani delno 
odpravljene in o tem obveščena pristojna služba GPU zaradi reklamacij (odpadle ploščice v prostorih 
za pridržanje, popravila kanalizacije ,…), medtem ko glavne napake še niso odpravljene in si preko 
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pristojnih služb GPU in MNZ prizadevamo, da bi bilo to čimprej. Prizadevali smo si tudi za izboljšanje 
pogojev dela v PU v prostorih OKC (vročina, slabo tesnjenje oken), vendar smo izvedli le začasne 
rešitve v okviru materialnih sredstev PU. Prav tako bo na zgradbi PU potrebno zaradi dotrajanosti 
zamenjati vsa okna, kar je bilo potrjeno tudi ob zadnjem neurju, ko je voda tekla skozi okna drugega, 
tretjega in četrtega nadstropja.  
 
V I. polletju 2008 beležimo skupno 75 (68) primerov poškodb službenih vozil ali za 10 % več kot v 
enakem obdobju lanskega leta, od tega je bilo 33 (14) primerov manjših poškodb, kjer škode nismo 
prijavili zavarovalnici. Skupno število prevoženih km se je v prvem polletju 2008 povečalo v primerjavi 
z istim obdobjem 2007 za 11,43 %. 
 

2.2.13 Mednarodno sodelovanje 
 
Mednarodno sodelovanje na področju zatiranja kriminalitete je potekalo v skladu z letnim načrtom 
mednarodnih sodelovanj in še dodatno glede na potrebe. Nadaljevalo se je z operativnim 
sodelovanjem z vsemi sosednjimi državami. Z R Avstrijo je bilo sodelovanje s policijo na operativni 
ravni na področju premoženjskih kaznivih dejanj in organizirane kriminalitete na področju 
prepovedanih drog zelo uspešno. Medsebojno smo si izmenjavali kvalitetne operativne podatke, ki so 
pripeljali tudi do uspešnih realizacij zadev. Z R Madžarsko je bila v juniju 2008 izvedena vaja 
čezmejnega zasledovanja. Na vaji so kot opazovalci sodelovali tudi policisti iz R Avstrije (dežele 
Gradiščanske). Izvedba vaje je zahtevala precej priprav in več usklajevalnih sestankov z MVO. Vaja je 
bila uspešno izvedena, ugotovitve so zanimive in uporabne za nadaljnje delo. Prav tako pa je potekalo 
sodelovanje policijskih postaj s sosednjimi varnostnimi organi pri reševanju posameznih primerov.  
 
Na področju mednarodnega sodelovanja – načrtovanje in evidentiranje mednarodnega sodelovanja v 
letu 2008, vnos podatkov – je bilo v prvi polovici leta 2008 - 30 vnosov in sicer od tega: 
 
- SKP 5 načrtovanih aktivnosti ter 5 nenačrtovanih 
- SUP 11 načrtovanih 
- PP Lendava 1 načrtovana aktivnost 
- PMP Petišovci 1  načrtovana aktivnost 
- DIREKTOR PU MS 7 načrtovanih aktivnosti 
 

2.2.14 Odnosi z javnostmi 
 
Za odnose z javnostmi oz. vlogo tiskovnega predstavnika na PU M. Sobota opravlja vodja OKC PU. 
Statistični podatki v polletju 2008 kažejo porast vseh oblik komuniciranja z javnostmi. Veliko številko 
novinarskih vprašanj se je nanašalo na dogodke, ki so povezani z južno mejo (Hotiza. Murska šuma). 
 
Tudi v letošnjem letu je bilo v adremo vpisanih več novinarjev in medijskih hiš. Nadaljevali smo s 
prakso tedenskih srečanj z novinarji (brifing), ki so dobro »medijsko pokrita«, predvsem v lokalnih 
medijih. Tiskovni predstavnik skrbi tudi za oblikovno in vsebinsko podobo spletne strani  PU M. Sobota 
in za pošiljanje člankov v revijo VARNOST. V letnem načrtu dela je bilo v sodelovanju s PA predvideno 
nadaljevanje dvodnevnega  usposabljanja za vodilne delavce na PU (komandirji, vodje NOE). Zaradi 
predsedovanja EU bo izobraževanje izvedeno v jeseni. Tiskovni predstavnik se je v »tednu 
vseživljenskega izobraževanja« udeležil brezplačnega enodnevnega seminarja na temo 
»komunikacija«. Seminar je organiziralo podjetje O.K. Consultig. 
 
Ob pomembnejših dogodkih je tiskovni predstavnik odšel na kraj in po potrebi dal tudi izjave za 
medije. V vsakem primeru pa so ob pomembnejših dogodkih medijem bila posredovana pisna 
sporočila. Tiskovni predstavnik je sodeloval pri organizaciji in povezoval tudi nekatere prireditve 
(otvoritev prenovljenega objekta PPIU in »trilaterale«,..) 
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2.2.15 Dejavnosti specializiranih policijskih enot 
 
Posebna policijska enota PU M. Sobota je bila v prvem polletju leta 2008, zaradi opravljanja dela 
sklicana v 17 primerih. V šestih primerih je bila sklicana za opravljanje nalog na območju PU M. 
Sobota. In sicer je bila enkrat sklicana po sestavu I za pomoč SKP PU M. Sobota pri opravljanju hišnih 
preiskav, za delo na območju meje z R Hrvaško in za varovanje nogometne tekme v Lendavi, po 
sestavu II pa je bila sklicana za varovanje nogometnih tekem v Lendavi in M. Soboti. Za opravljanje 
nalog na območju drugih PU je bila PPE PU M. Sobota sklicana v 11 primerih, od tega v 3 primerih po 
sestavu I in v 8 primerih po sestavu II. Na območju drugih policisjkih uprav smo opravljali naloge v 
zvezi predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, varovanja protestnih shodov, varovanja 
nogometnih tekem in opravljanja nalog v času evropskega prvenstva v nogometu EURO 2008. 
 
Policisti posebne policijske enote se zaradi aktivnosti policije v času predsedovanja Slovenije Svetu 
Evropske unije, v prvem polletju leta 2008 niso usposabljali, kar je bilo določeno tudi s programom 
usposabljanja PPE GPU in PPE PU. Tako bodo v drugi polovici leta 2008, po že omenjenih programih 
na območju PU M. Sobota tri usposabljanja, v Gotenici pa bo potekalo še usposabljanje poveljstva, 
vodjih skupin, novih policistov PPE, usposabljanje za uporabo plinskih sredstev in preizkus 
usposobljenosti PPE GPU.   
 
Na policijski upravi je bilo v prvem polletju 2008 zaposlenih 11 vodnikov službenih psov za splošno 
uporabo in 1 vodnik službenega psa za specialistično uporabo  za odkrivanje eksplozivnih snovi.  Delo 
vodnikov in službenih psov policije je potekalo po ustaljenem načinu, večinoma v obliki samostojnih 
patrulj. Potekalo je v skladu z usmeritvami posameznih delovnih področij in prilagajanjem trenutnim 
dogajanjem na terenu.  Službeni psi policije za splošno uporabo  so bili v prvem polletju 2008, za 
opravljanje različnih opravil uporabljeni 127 krat, najpogosteje pa  pri  izvajanju policijskih   
intervencij, pri  vzdrževanju in  vzpostavljanju javnega reda in miru ter iskanju storilcev in zavarovanju 
krajev kaznivih dejanj , pri varovanju  državne meje ter izvajanju policijskih aktivnosti pri varovanju 
javnih prireditev ter varovanih oseb. Službeni pes  za specialistično uporabo  je bila za opravljanje 
nalog uporabljen v   141 različnih  primerih . Skupno je bilo v prvem polletju tako zabeleženih 268 
primerov v katere so bili vključeni vodniki EVSP Petanjci. 
 
Službeni pes za odkrivanje eksploziva je bil za iskanje minsko eksplozivnih sredstev z izdelavo 
posebnega poročila  uporabljen 15 krat , poleg tega pa je opravil dodatno še 141 pregledov prtljage, 
vozil ipd. kjer poročila niso bila napisana.  
 
Vodniki službenih psov policije in službeni psi so v prvem polletju 2008 izvedli 6 skupnih vaj po letnem 
programu, dodatno pa še 4  interne vaje. Štirje vodniki službenih psov so se v prvem polletju 2008 
udeležili rednih letnih usposabljanj v Gotenici ter jih uspešno opravili.  
 

2.2.16 Prevajalska dejavnost 
 
V prvi polovici leta 2008 je bilo vsega skupaj 65 pisnih prevodov ( madžarski in nemški ter tudi prevodi 
v zadevah, ki so jih enote zaprosile). Od tega je bilo iz madžarskega v slovenski jezik 28, iz nemškega 
v slovenski 15 ter 22 dopisov iz različnih tujih jezikov, za katere je bilo potrebno poskrbeti za prevod v 
slovenski jezik. Poleg pisnega prevajanja je bilo opravljeno konsekutivno prevajanje na raznih 
sestankih, česar je bilo v   prvem polletju 2008  vse skupaj 23. 
 
 
 
 Drago RIBAŠ univ. dipl. iur. 

 
DIREKTOR POLICIJSKE UPRAVE 

Policijski svetnik 
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3 PRILOGA 1 – Realizacija letnega delovnega načrta 
 
 
TEMELJNE DEJAVNOSTI 
 
PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE 
 

Cilj Naloge 
Nosilci in 
sodelujoči 

Nadzor in 
rok realizacije 

Datum in št. 
dokumenta 

Usposobiti vse kriminaliste OGK za delo po akciji 
PLASTIKA, za določena opravila tudi kriminaliste 
OOK (dežurstvo).   

Aljoša Jaklin Janez Lovrec 
 
I. trimesečje 

Realizirano, 
uradni zaznamek, 
štev. 2311-
132/2008/1, z 
dne 13. 3. 2008 

Zmanjšanje števila nerešenih zadev v 
Oddelku za gospodarsko kriminaliteta in 
prednostno obravnavanje zahtevnejših 
zadev, predvsem kaznivih dejanj s 
področja korupcije. 
 
Kriteriji: 
- št. nerešenih zadev ob koncu leta 
- št. obravnavanih KD s področja 

korupcije 

Izdelava načrta za odpravo zaostankov s 
preveritvijo ustreznosti obstoječih nosilcev nalog in 
določitvijo rokov izvedbe nalog in dogovor z ODT. 

Boris BANFI Janez Lovrec 
 
I. trimesečje 
 

Realizirano, načrt 
štev. 2311-
40/2008/1 
(3G32-01), z dne 
12. 2. 2008. 

Z uporabo rednih oblik dela kot tudi posebnih 
preiskovalnih ukrepov, poskušati identificirati in 
ustrezno procesuirati kriminalne združbe, ki se 
ukvarjajo z ilegalnim sprovajanjem oseb preko 
šengenske meje.  

Darko Žabkar Janez Lovrec 
 
IV. trimesečje 

Ni še rok. Okrepiti dejavnost na področju odkrivanja 
ilegalnega sprovajanja oseb preko 
zunanje šengenske meje.  
 
Kriteriji: 
- št. obravnavanih KD po čl. 311 KZ 
- št. izvedenih PPU 
- št. identificiranih in procesuiranih 

kriminalnih združb 

Za potrebe izvajanja ukrepov za preprečevanje 
prekomejne kriminalitete, izvesti usposabljanja 
policistov PP IU Murska Sobota.  

Darko Žabkar Janez Lovrec 
 
III. trimesečje 

Ni še rok.  
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VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN PREMOŽENJA 
 

Cilj Naloge 
Nosilci in 
sodelujoči 

Nadzor in 
rok realizacije 

Datum in št. 
dokumenta 

Zagotoviti učinkovito ukrepanje pri 
kršitvah v zasebnih prostorih, s 
poudarkom na preprečevanju 
družinskega nasilja. 
 
Kriterij: 
- število ukrepov prepovedi 

približevanja 
 

Spremljanje izvajanja izrekanja ukrepov prepovedi 
približevanja v primeru intervencije  zaradi nasilja v 
družini ter organizacija strokovnih posvetov med 
policijskimi postajami in centri za socialno delo 
zaradi izmenjave izkušenj, reševanja morebitnih 
odprtih vprašanj  ter dogovora o nadaljnjih 
aktivnostih. 

Boris Rakuša 
 
Robert Roudi 
Marija Potočnik 
Območne PP 

Branko Vukan 
 
Polletno 

Realizirano: 
 - izvedeno 
usposabljanje s 
starešinami PE v 
zvezi izreka 
ukrepa dne 
01.02.2008 
- sodelovanje na 
posvetu CSD in 
DT dne 
21.05.2008 
- izvedeni 
sestanki med 
vsemi CSD in PE, 
knjiženo pod št. 
22300-3/2008 

Zmanjšanje kršitev predpisov na področju 
zasebnega varovanja tako, da ne bo 
prihajalo do kršitev predpisov. 
 
Kriterij: 
- število kršitev varnostnikov ZVP se 

mora zmanjšati v vsakem trimesečju 
 

Povečati aktivnosti policije pri nadzoru nad subjekti 
zasebnega varovanja, ko ti opravljajo  naloge 
varovanja. V tem  namene izvesti najmanj štiri  
poostrene nadzore  na območjih vseh policijskih 
postaj in analizirati učinkovitost izvajanja 
aktivnosti. 

Jože Makoter 
 
Območne PP 

Branko Vukan 
 
Trimesečno 

Realizirano: 
- št. 223-
89/2008/22 z 
dne 12.01.2008 
- št. 2500-
96/2008/1 z dne 
28.06.2008 
- št. 2500-
5/2008/1 z dne 
13.03.2008 
-       z dne 
28.06.2008   
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ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
 

Cilj Naloge 
Nosilci in 
sodelujoči 

Nadzor in 
rok realizacije 

Datum in št. 
dokumenta 

S policijsko dejavnostjo(preventivno in 
represivno) v okviru pristojnosti 
prispevati k višji stopnji varnosti cestnega 
prometa in posledično s tem zmanjšanju 
števila prometnih nesreč z smrtnim 
izidom in telesnimi poškodbami. 
 
Kriterij: 
- število najhujših PN se mora 

zmanjšati 

Načrtovanje, usmerjanje, spremljanje in 
analiziranje preventivnih in represivnih aktivnosti 
PP na področju zagotavljanja varnosti cestnega 
prometa, izdelava trimesečnih kvalitetnih analiz 
stanja prometne varnosti s prognozo, Neposredno 
vodenje zahtevnejših nalog, kadar je to potrebno 
za učinkovito dela na celotnem območju PU 

Marjan Misja 
Srečko Šteiner 

Vukan Branko 
 
Trimesečno 

Usmeritve za 
delo policije na 
področju 
zagotavljanja 
varnosti cestnega 
prometa v letu 
2008, dokument 
številka 224-
438/2007 (3G2-
02) z dne 
21.12.2007. 

 
 
NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 
 

Cilj Naloge 
Nosilci in 
sodelujoči 

Nadzor in 
rok realizacije 

Datum in št. 
dokumenta 

Ažurirati načrt varovanja državne meje PU MS na 
meji z R Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo in 
spremljati učinkovitosti varovanja državne meje 

Drago Petek 
Janko Šobak 
Robert Špilak 

Branko Vukan 
 
I. trimesečeje 

Ni realizirano, 
druga polovica 
leta. 

Zagotavljanje učinkovitega in 
strokovnega nadzora slovensko - hrvaške 
državne meje, ugotavljanje zakonitega 
bivanja in zadrževanja tujcev in izvajanja 
izravnalnih ukrepov v skladu z določili in 
standardi schengenskega pravnega reda. 
 
Kriteriji: 
- število prijetih ilegalcev na PU (nad 

90%) 
- število preverjanj v SIS se mora 

povečati 

Izvajanje usposabljanja policistov v cilju 
zagotavljanja schengenskih standardov nadzora 
državne meje in odkrivanja vseh oblik čezmejne 
kriminalitete 

Drago Petek 
Janko Šobak 
Daniel 
Kleindienst 
Stanko Filipič 
Robert Špilak 

Branko Vukan 
 
Polletno 

Dok. štev.: 604-
21/2008/2 z dne 
20.03.2008; Dok. 
štev.: 604-
21/2008/3 z dne 
25.03.2008; Dok. 
štev.: 604-
21/2008/4 z dne 
30.05.2008; 
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povečati Izvesti najmanj štiri poostrene nadzore nad 
tihotapljenjem tujcev v tovornih vozilih in prevozi 
ilegalcev v notranjosti ter odkrivanja vseh oblik 
čezmejne kriminalitete. 

Drago Petek 
 
PE, CU MS 

Branko Vukan 
 
Trimesečno 

Dok. štev.: I-
2251-37/2008/2 z 
dne 16.05.2008; 
Dok. štev.:2250-
79/2008/1 z dne 
04.04.2008; Dok. 
štev.: I-214-
3/2008/2 z dne 
27.02.2008; Dok. 
štev.: I-214-
20/2008/9 z dne 
12.05.2008 
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DRUGE DEJAVNOSTI 
 
V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO 
 

Cilj Naloge 
Nosilci in 
sodelujoči 

Nadzor in 
rok realizacije 

Datum in št. 
dokumenta 

Zunanjo javnost seznaniti s problematiko  
kaznivih dejanj v zvezi medvrstniškega 
nasilja. 
 
Kriterij: 
- št. izvedenih prev. aktivnosti s 

področja medvrstniškega nasilja. 
- odziv javnosti na prev. aktivnosti 

Organizirati vsaj eno preventivno aktivnost 
(okroglo  mizo, posvet ali drugačno obliko 
preventivne aktivnosti), na temo medvrstniškega 
nasilja, vključno z obveščanjem javnosti v sredstvih 
javnega obveščanja.  
 

Roudi Robert 
Marija Potočnik 
Srečko Vrbnjak 
 

Janez Lovrec 
 
I. polletje 
 

Delno realizirano,  
vnos prev. 
aktivnosti v FIO 
štev. 89051. 

S sistematičnim  izvajanjem preventivnih 
aktivnosti doseči/vplivati na večjo varnost 
ljudi in premoženja na območju PU 
Murska Sobota. 
 
Kriterij: 
- št. izvedenih preventivnih akcij 

Načrtovanje vsaj dveh odmevnih preventivnih akcij 
za zagotavljanje večje varnosti, usklajevanje in 
koordinacija dela med PP s področja preventivnih 
dejavnosti 

Boris Rakuša 
 
Jožef Prša 
PE 

Branko Vukan 
 
II. polletje 

Realizirano: 
- Preventivni 
projekt »Dan 
odprtih vrat EVSP 
Petanjci« št. 
2214-35/2008 z 
dne 12.06.2008 
- Preventivni 
projekt »VEČJA 
VARNOST NA 
POMURSKIH 
CESTAH« št. 
2214-12/2008 in  
- preventivni 
projekt »TEDEN 
OPOZARJANJA«  
št. 2214-23/2008 
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OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 
 

Cilj Naloge 
Nosilci in 
sodelujoči 

Nadzor in 
rok realizacije 

Datum in št. 
dokumenta 

Izboljšati  reakcijski čas  za nujne 
interventne dogodke. 
 
Kriterij: 
- reakcijski čas v letu 2007 

Vsakodnevno bomo spremljali reakcijski čas . V 
primeru, da bo reakcijski čas za nujni interventi  
dogodek  daljši od 10 minut, bomo ugotavljali 
vzrok. Ugotovitve se vpišejo v DDOKC pod rubriko 
»ukrepi«. Izdelovali bomo trimesečne analize 
reakcijskih časov. Analize bodo posredovane 
policijskih enotam in NOE 

Jožef Prša 
 

Drago Ribaš 
 
Trimesečno 

Realizirano,  
RČ NUJNI  je 
9,6min. 
Analiza RČ dok. 
štev. 029-
5/2008/1 z dne 
05.04.2008 in 
029-9/2008/1 z 
dne 07.07.2008 

 
 
FORENZIČNA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST 
 

Cilj Naloge 
Nosilci in 
sodelujoči 

Nadzor in 
rok realizacije 

Datum in št. 
dokumenta 

Strokovno pravilno dokumentirati in 
koristno zavarovati čim več sledov na 
ogledih krajev kaznivih dejanj in dogodkih 
in krim. tehnično pravilno obdelati in 
vnesti v ustrezne evidence osumljence 
KD. 
 
Kriteriji: 
- št. opravljenih ogledov KD 
- št. zavarovanih uporabnih sledi 
- št. izpolnjenih in vnesenih 

daktiloskopskih kartonov 
- št. odvzetih DNK profilov 
 

Izvesti usposabljanje s področja kriminalistično 
tehničnih opravil za policiste, ki obravnavajo 
kazniva dejanja.  
 
 

Alojz Nemec 
Igor Zemljič 
Denis Farkaš 
Žarko Grkinič 
Janko Divjak 

Janez Lovrec, 
 
II. polletje 

Realizirano, 
poročilo štev.  
604-34/2008/3 
(3G34-03), z dne 
24. 6. 2008 
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ANALITSKA DEJAVNOST 
 

Cilj Naloge 
Nosilci in 
sodelujoči 

Nadzor in 
rok realizacije 

Datum in št. 
dokumenta 

Uspešnejše in obširnejše analiziranje 
vseh informacij povezanih z varnostno 
problematiko na območju PU Murska 
Sobota in uspešnejše identificiranje 
članov organiziranih kriminalnih združb in 
njihove dejavnosti. 
 
Kriterij: 
- št. izvedenih PPU in preiskanih 

serijskih KD kot rezultat ugotovitev 
mesečnih analiz. 

Mesečna izdelava analitičnih poročil, kot osnova za 
organiziranje dela v SKP PU in PE.  
 
 

Andrej Salaj Janez  Lovrec 
 
Trimesečno 

Realizirano 
mesečno z 
analitičnimi 
poročili štev. 
234-2/2008/ 
(3G3-06) 

Predstavitev PU in dela PU MS v zadnjem 
obdobju za notranjo in zunanjo javnost. 

Dokončanje izdelave predstavitvene zgoščenke PU 
Murska Sobota, za katero smo začeli podatke 
zbirati že v letu 2007. 

Zoran Kosi – SD 
Vodje NOE 
Komandirji PP 

Drago Ribaš 
 
I. polletje 

Predstavitveni CD 
je izdelan in 
poslan enotam v 
dopolnitev. 
Dok: 0101-
16/2007/10 
(3G11-08) 

Spremljanje uporabe pooblastil v zvezi 
varovanja državne meje. 
 
Kriterij: 
- število uporab pooblastil po ZNDM 

Izdelovanje analize uporabe pooblastil iz 32. in 35. 
člena Zakona o nadzoru državne meje; 

Drago Petek 
Janko Šobak 
Daniel Kleindienst 
Stanko Filipič 
Robert Špilak 

Branko Vukan 
 
Trimesečno 

Realizirano. 
Dokument štev.: 
2250-22/2008/1-
22 
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NOTRANJE PREISKAVE 
 

Cilj Naloge 
Nosilci in 
sodelujoči 

Nadzor in 
rok realizacije 

Datum in št. 
dokumenta 

glede na spremenjene okoliščine v zvezi z 
pristojnostjo raziskovanja kaznivih dejanj, ki so jih 
osumljeni policisti, bomo naše aktivnosti usmerili v 
zbiranje informacij o odklonskih pojavih med 
policisti. Zaznavanje odklonskih pojavov je v prvi 
vrsti naloga vodstev policijskih enot, zato bomo 
takoj v začetku leta obiskali vse policijske postaje 
in se z vodstvi dogovorili o načinih zaznavanja teh 
pojavov in o ukrepih ob zaznavi takih pojavov. 

Istok Potočnik 
Borut Kocet 

Miroslav Zelko 
 
I. trimesečje 

Realizirano; dok. 
štev. 0101-
1/2008/1  (3G1) 
z dne 15.1.2008 

Intenziviranje dela pri ugotavljanju in 
odkrivanju odklonskih pojavov med 
delavci PU Murska Sobota, s ciljem 
odkritja in sankcioniranja teh pojavov. 
 
Kriterij: 
- št. odkritih pojavov 

glede na to, da smo zaznali, da nekatere policiste, 
ki opravljajo dodatno delo (popoldansko delo), 
taka dela ovirajo pri opravljanju  policijskega dela, 
bomo  ugotavljali,  ali policisti dejansko opravljajo 
dela v obsegu, kot ga določa Odredba o delih, ki 
jih policist ne sme opravljati 

Istok Potočnik 
Borut Kocet 

Miroslav Zelko 
 
I. polletje 

Realizirano; dok. 
štev. 0101-
1/2008/1  (3G1) 
z dne 15.1.2008 
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KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE ZADEVE 
 

Cilj Naloge 
Nosilci in 
sodelujoči 

Nadzor in 
rok realizacije 

Datum in št. 
dokumenta 

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 
s poudarkom na problematiki alkoholizma 
v družbi.  
 
Kriterij: 
- št. kontrolnih zdravniških pregledov 

S pomočjo zunanjih strokovnjakov na področju 
alkoholizma, bomo  organizirali posvet na  to temo 
za vodstvene delavce PU. 

Feher Ilonka – SD 
 
Zunanji  

Zelko Miroslav 
 
I.  polletje 

Realizirano dne 
22.4.2008 
dok.št.604-
38/2008/ 4   
(3G11-15) z dne 
22.4.2008 

Izdelava posnetka stanja za ADS kader ter za 
ostale strokovno tehnične delavce (oskrbniki 
premoženja, čistilke). 

Zoran Kosi 
Mateja Hochstätter 

Drago Ribaš 
 
I. polletje 

Realizirano delno 
za ADS. Analiza 
za čistilke in 
oskrbnike 
premoženja bo 
izvedena do 
septembra 08 

Na podlagi analiz optimirati organizacijo 
dela strokovno tehničnega kadra vseh PE 
 
 

Priprava usmeritev za učinkovito metodologijo dela 
na področju spremljanja stanja osnovnih sredstev. 

Mateja Hochstätter 
Dominika Fras 
Jože Ošlaj 
Komandirji PE 

Drago Ribaš 
 
II. polletje 

Realizirano dne 
7.5.2008  
Št. Dok. 604-
50/2008/5(3G5) 
z 8.5.2008 
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MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

Cilj Naloge 
Nosilci in 
sodelujoči 

Nadzor in 
rok realizacije 

Datum in št. 
dokumenta 

Skozi leto 2008 (po posebnem načrtu) izvajanje 
skupnih poostrenih nadzorov z AVO, MVO in HVO. 

Marjan Misja 
Srečko Šteiner 

Drago Ribaš 
 
IV. trimesečje 

Ni še rok. Vzpostavitev operativnega sodelovanja s 
TVO. 
 
Kriterij: 
- število skupnih poostrenih nadzorov 

in aktivnostih 

Načrtovanje in koordiniranje aktivnosti skupno 
ciljno usmerjenih akcij z avstrijskimi in madžarskimi 
varnostnimi organi na podlagi analiz tveganja ob 
operativnih potrebah. 

Drago Petek 
Janko Šobak 
Daniel Kleindienst 
Stanko Filipič 
Janez Lovrec 
Darko Žabkar 
Anton Rozman 

Branko Vukan 
 
Po. pos. načrtu 

Vaja z MVO, štev. 
025-19/2008/ 
(3G3-01) 

 
 
ODNOSI Z JAVNOSTMI 
 

Cilj Naloge 
Nosilci in 
sodelujoči 

Nadzor in 
rok realizacije 

Datum in št. 
dokumenta 

Dvig kvalitete vodilnih delavcev na 
področju nastopanja v javnosti. 
 
Kriterij: 
- ocena javnosti 

V sodelovanju z PA bomo izvedli lastno 
usposabljanje "javno nastopanje", kjer bodo 
udeleženci dobili potrebna znanja za  javno 
nastopanje 

Jožef Prša 
 
PA 

Drago Ribaš 
 
I. polletje 

Ni realizirano ( 
zaradi 
predsedovanja 
EU) 
Prenos v drugo 
polletje 

 



 

 29 

 

4 PRILOGA 2 – Statistika 
 

PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE 
 
 

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

 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Kazniva dejanja  1.470 1.306 1.410 1.264 1.300 
Preiskana k. d.  919 863 986 891 935 
Delež preiskanih k. d. (v %)  62,5 66,1 69,9 70,5 71,9 
K. d., ki jih je odkrila policija 233 204 278 256 299 
Delež odkritih k. d. (v %)  15,9 15,6 19,7 20,3 23,0 
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Kazniva dejanja iz prejšnjih let* 
 

Vrsta 
kriminalitete 

Št. kaznivih 
dejanj 

Št. preiskanih 
kaznivih dejanj 

Škoda 
 (v 1.000 EUR) 

Celotna  10 7 100,83 
splošna 9 6 99,61 
gospodarska 1 1 1,22 

Organizirana 0 0 0 
Mladoletniška 0 0 0 

 
*Kazniva dejanja, statistično prikazana v prejšnjih letih, ki jih je policija še naprej preiskovala 
v zadnjem letu.  

 
 
 

Kazniva dejanja po enotah 
 

Kazniva dejanja  
Preiskana 

k. d.  

Delež 
preiskanih k.d. 

(v %)  
K. d., ki jih je 

odkrila policija 
Delež odkritih 

k. d. (v %)  

Enota 2007 2008 

porast/
upad 

 (v %) 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
PMP Dolga vas  10 - - 10 - 100 - 10 - 100 - 
PMP Gederovci  8 - - 8 - 100 - 8 - 100 - 
PMP Hodoš  1 - - - - 0 - - - 0 - 
PMP Petišovci  7 - - 7 - 100 - 7 - 100 - 
PO Gornji Petrovci  42 82 95,2 34 62 81 75,6 3 6 7,1 7,3 
PP Gornja Radgona  254 215 -15,4 165 133 65 61,9 11 16 4,3 7,4 
PP Lendava  188 203 8 142 149 75,5 73,4 36 53 19,1 26,1 
PP Ljutomer  178 199 11,8 134 164 75,3 82,4 40 42 22,5 21,1 
PP Murska Sobota  385 374 -2,9 212 207 55,1 55,3 19 25 4,9 6,7 
PPIU Murska Sobota  9 44 388,9 9 44 100 100 9 44 100 100 
PPP Murska Sobota  - 1 - - 1 - 100 - 1 - 100 
SKP M. Sobota  180 180 0 168 174 93,3 96,7 113 111 62,8 61,7 
SD PU M. Sobota  2 1 -50 2 - 100 0 - - 0 0 

 
 
 
 

 
Zaključni dokumenti obravnavanih kaznivih dejanj 

 

Vrsta zaključnega dokumenta 2007 2008 Porast/upad (v 
%) 

Kazenske ovadbe  979 1.000 2,1 
Poročila o dopolnitvi kazenske ovadbe  114 151 32,5 
Poročila o dejanjih brez pravne podlage za pregon 536 579 8,0 
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Struktura ovadenih oseb 
 

2007 2008 
  št. 

osumljencev 
delež (v 

%)  
št. 

osumljencev 
delež (v 

%)  

Porast/upad 
(v %) 

skupaj  614 100 633 100 3,1 
moški  493 80,3 522 82,5 5,9 

Spol  

ženske  121 19,7 111 17,5 -8,3 
skupaj  614 100 633 100 3,1 
14 do 17 let  42 6,8 33 5,2 -21,4 
18 do 20 let  55 9 55 8,7 0 
21 do 30 let  183 29,8 176 27,8 -3,8 
31 do 40 let  128 20,8 166 26,2 29,7 
41 do 50 let  121 19,7 104 16,4 -14 
51 let in več  85 13,8 99 15,6 16,5 

Starost  

neznano  - - - - - 
skupaj  614 100 633 100 3,1 
Hrvaška  5 0,8 4 0,6 -20 
Italija  2 0,3 5 0,8 150 
Romunija  14 2,3 44 7 214,3 
Slovenija  559 91 551 87 -1,4 
Ukrajina  8 1,3 10 1,6 25 

Državljanstvo 

druge države  26 4,2 19 3 -26,9 
Pravne osebe  skupaj  4 100 9 100 125 
 
 

 
 

Vrste kriminalitete 
 

Vrsta kriminalitete 2004 2005 2006 2007 2008 
Celotna  1.470 1.306 1.410 1.264 1.300 
Splošna  1.258 1.165 1.258 1.123 1.183 
Gospodarska  212 141 152 141 117 
Organizirana  11 3 1 4 9 
Mladoletniška 76 68 47 61 34 

 
 
 

 
Kazniva dejanja zoper življenje in telo 

 

Št. KD Št. preiskanih 
KD 

Delež preiskanih 
KD (v %) Kaznivo dejanje 

2007 2008 

porast/ 
upad (v 

%) 2007 2008 2007 2008 
Umor - skupaj  1 - - 1 - 100,0 - 
- dokončan  1 - - 1 - 100,0 - 
Huda telesna poškodba  9 4 -55,6 8 3 88,9 75,0 
Lahka telesna poškodba  50 44 -12,0 49 44 98,0 100,0 
Druga k. d. zoper življenje in 
telo 15 15 0 15 15 100,0 100,0 
Skupaj  75 63 -16,0 73 62 97,3 98,4 
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Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 
 

Št. kaznivih 
dejanj 

Št. preiskanih 
kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj (v 

%) Kaznivo dejanje 

2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 

2007 2008 2007 2008 
Posilstvo - skupaj  1 1 0 1 1 100,0 100,0 
- poskus  1 1 0 1 1 100,0 100,0 
Spolno nasilje  2 1 -50,0 2 1 100,0 100,0 
Kršitev sp. ned. z zlorabo položaja 1 - - 1 - 100,0 - 
Sp. napad na os. ml. od 15 let  5 11 120,0 5 11 100,0 100,0 
Druga k. d. zoper sp. ned.  1 - - 1 - 100,0 - 
Skupaj  10 13 30,0 10 13 100,0 100,0 

 
 
 

Kazniva dejanja zoper premoženje*  
 

Št. kaznivih dejanj 
Št. preiskanih 

kaznivih 
dejanj 

Delež preiskanih 
KD (v %) Vrsta kaznivega dejanja 

2007 2008 

porast/ 
upad (v 

%) 
2007 2008 2007 2008 

Poškodovanje tuje stvari  112 85 -24,1 47 39 42,0 45,9 
Tatvina - skupaj  408 443 8,6 147 198 36,0 44,7 
- vlom  88 106 20,5 31 36 35,2 34,0 
- drzna tatvina  10 18 80,0 10 16 100,0 88,9 
- tatvina motornega vozila  5 9 80,0 1 5 20,0 55,6 
- druge tatvine  305 310 1,6 105 141 34,4 45,5 
Rop  11 5 -54,5 9 4 81,8 80,0 
Zatajitev  30 20 -33,3 26 12 86,7 60,0 
Klasična goljufija  59 50 -15,3 51 47 86,4 94,0 
Požig  1 6 500,0 - 3 0 50,0 
Druga k. d. zoper premoženje 15 58 286,7 14 57 93,3 98,3 
Skupaj  636 667 4,9 294 360 46,2 54,0 

 
* Kazniva dejanja zoper premoženje, brez istovrstnih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. 
** Kazniva dejanja po 211. in 212. čl. Kazenskega zakonika. 

 
 
 

Kazniva dejanja mladoletnikov  
 

Št. kaznivih dejanj Kaznivo dejanje 
2007 2008 

Lahka telesna poškodba  5 2 
Spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let  2 - 
Neupravičena proizvodnja in promet z mamili  1 2 
Omogočanje uživanja mamil  - 1 
Tatvina  7 8 
Velika tatvina  9 4 
Rop  4 - 
Izsiljevanje  - 1 
Druga k. d. mladoletnikov  33 16 
Skupaj 61 34 

 
 
 



 

 33 

 

Kazniva dejanja gospodarske kriminalitete 
 

Št. kaznivih dejanj Škoda (v 1.000 EUR) 
Kaznivo dejanje 

2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 

Goljufija  69 31 -55,1 438,2 60,2 -86,3 
Povz. stečaja z nevestnim gospodar.  1 - - 4992,1 - - 
Poslovna goljufija  34 32 -5,9 236,5 367,1 55,2 
Ponareditev ali uničenje posl. listin 6 5 -16,7 0 0 0 
Zloraba položaja ali pravic  5 7 40,0 190,2 332,1 74,6 
Poneverba  6 4 -33,3 31,9 136,6 328,3 
Pranje denarja  - 1 - - 0 - 
Izdaja nekritega čeka, zloraba kartice  8 4 -50,0 5,6 2,2 -60,5 
Zatajitev finančnih obveznosti  3 9 200,0 130,5 2186,6 1575,2 
Druga k. d. gosp. Kriminalitete  9 24 166,7 213,4 585,8 174,5 
Skupaj  141 117 -17,0 6238,4 3670,6 -41,2 

 
 
 

Kazniva dejanja organizirane kriminalitete 
 

Št. kaznivih dejanj Kaznivo dejanje 
2007 2008 

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države  2 9 
Rop  1 - 
Goljufija  1 - 
Skupaj 4 9 

 
 
 

Druge oblike kriminalitete 
 

Število KD 
Št. ovadenih 

osum. Kaznivo dejanje 
2007 2008 

porast/
upad  
(v %) 2007 2008 

porast/
upad (v 

%) 
Izdelovanje in pridobivanje 
pripomočkov za vdor ali 
neupravičen vstop v 
informacijski sistem 2 - - 3 - - 

Računalniška kriminaliteta  

Skupaj  2 - - 3 - - 
Neupravičena proizvodnja in 
promet z mamili  66 79 19,7 73 77 5,5 
Omogočanje uživanja mamil  15 7 -53,3 16 7 -56,3 

Zloraba prepovedanih drog  

Skupaj  81 86 6,2 89 84 -5,6 
Nedovoljena proizvodnja in 
promet orožja ali eksplozivov 

                      

8 14 75,0 8 14 75,0 
Prepovedano prehajanje meje ali 
ozemlja države  

                   
5 15 200,0 10 42 320,0 

Ponarejanje denarja   42 31 -26,2 37 3 -91,9 
Nedovoljeno dajanje daril  - 1 - - 1 - 
Dajanje podkupnine  - 1 - - 1 - 

Korupcijska kazniva dejanja  

Skupaj  - 2 - - 2 - 
Izsiljevanje  2 4 100,0 2 5 150,0 
Ogrožanje varnosti  97 100 3,1 100 102 2,0 
Povzročitev splošne nevarnosti  9 9 0 8 8 0 
Protipravni odvzem prostosti  1 - - 1 - - 

Druge oblike ogrožanja varnosti  

Skupaj  109 113 3,7 111 115 3,6 
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Zasežene prepovedane droge 
 

Vrsta zasežene prepovedane droge 2007 2008 
Porast/upad 

(v %) 
Amfetamin  grami  10,6 - - 

grami  14,1 7,4 -47,7 Heroin  
Mililitri 3,3 - - 

Kokain  grami  - 3,5 - 
Konoplja - rastlina  kosi  33 634 1821,2 
Konoplja - rastlina (marihuana) grami  1.248,70 356,3 -71,5 
Metadon  Mililitri - 25 - 

 
 

Preiskovalna dejanja in drugi ukrepi pri preiskovanju kaznivih dejanj 
 

 2007 2008 Porast/upad  
(v %) 

Ogled kraja kaznivega dejanja 257 214 -16,7 
Hišna preiskava  27 53 96,3 
Osebna preiskava  21 1 -95,2 
Zaseg predmetov  253 295 16,6 
Policijsko zaslišanje  19 11 -42,1 
Ogled kraja kaznivega dejanja 257 214 -16,7 
Hišna preiskava  27 53 96,3 

 
 
 
 
 
 
 
 

VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 
PREMOŽENJA 

 
 
 
 

Kršitve predpisov o javnem redu 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Št. kršitev zakonov o javnem redu in miru* 1.442 1.300 985 1.103 1.191 
Št. kršitev drugih predpisov** 385 336 354 623 460 
Skupaj 1.827 1.636 1.339 1.726 1.651 

 
* Prikazane so kršitve Zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM) in Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1), ki 
je začel veljati 21. 7. 2006. 
** Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
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Kršitve predpisov o javnem redu 
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* Prikazane so kršitve Zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM) in Zakona o varstvu javnega 
reda in miru (ZJRM-1), ki je začel veljati 21. 7. 2006. 
** Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 

 
 

Kršitve predpisov o javnem redu po enotah 
 

Št. kršitev zakonov 
o javnem redu in 

miru* 

Št. kršitev drugih 
predpisov** Skupaj Enota 

2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 

2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 

2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 

PMP DOLGA VAS 3   35   38   
PMP GEDEROVCI    259   259   
PMP HODOŠ    17   17   
PMP PETIŠOVCI 2 4 100 18 57 216,7 20 61 205,0 
PO G. PETROVCI 69 87 26,1 34 38 11,8 103 125 21,4 
PP G. RADGONA 197 207 5,1 47 39 - 17,0 244 246 0,8 
PP  LENDAVA 227 222 - 2,2 68 77 13,2 295 299 1,4 
PP LJUTOMER 145 120 - 17,2 70 68 - 2,9 215 188 - 12,6 
PP M. SOBOTA 449 531 18,3 66 75 13,6 515 606 17,7 
PP IU M. SOBOTA  5  6 103 1616,7 6 108 1700,0 
PPP M. SOBOTA 6 6  3   9 6 - 33,3 
EVSP PETANJCI 5 9 80,0  3  5 12 140,0 

Skupaj 1.103 1.191 8,0 623 460 - 26,2 1.726 1.651 -4,3 
 
* Prikazane so kršitve Zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM) in Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1), ki 
je začel veljati 21. 7. 2006. 
** Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
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Struktura kršiteljev predpisov o javnem redu 
 
Število kršiteljev  
2007 2008 

Spol   
moški 947 1.121  
ženski 165 191 
neznano* 415 186 

Starost   
14 do 17 let 42 48 
18 do 24 let 263 257 
25 do 34 let 264 368 
35 do 44 let 224 287 
45 do 54 let 183 183 
55 do 64 let 104 125 
65 let in več 32 43 
neznana* 415 187 

Državljanstvo   
slovensko 1.003 1.077 
tuje 103 235 
neznano* 421 186 

Pravne osebe 13 9 
 
* Zakon o prekrških (ZP-1) od 1. 1. 2005 ne dovoljuje več 
evidentiranja osebnih podatkov o opozorjenih osebah.  

 
 

Kršitve zakonov o javnem redu in miru* 
 

Št. kršitev Kršitve  
2007 2008 

Izzivanje ali spodbujanje k pretepu (6/1 ZJRM-1) 192 255 
Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje (7/1 ZJRM-1) 177 172 
Nedostojno vedenje do uradne osebe (7/2 ZJRM-1) 111 104 
Nasilje v družini (v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 ZJRM-1) (6/4 ZJRM-1) 242 265 
Motenje nočnega miru s hrupom (8/1 ZJRM-1) 37 17 
Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati (8/2 ZJRM-1) 31 19 
Neupoštevanje odredbe uradne osebe (22/1 ZJRM-1) 80 102 
Prenočevanje na javnih krajih (10 ZJRM-1) 8 4 
Druge kršitve (ZJRM in ZJRM-1) 225 253 
Skupaj 1.103 1.191 

 
* Prikazane so kršitve Zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM) in Zakona o varstvu javnega reda in 
miru (ZJRM-1), ki je začel veljati 21. 7. 2006. 

 
 

Kraj kršitev zakonov o javnem redu in miru 
 

Št. kršitev Kraj  
2007 2008 

Porast/upad 
(v %) 

Cesta, ulica, trg 270 271 0,4 
Stanovanje 417 466 11,8 
Gostinski objekt 174 182 4,6 
Javni shod, prireditev 18 21 16,7 
Drug kraj 224 251 12,1 
Skupaj 1.103 1.191 8,0 
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Kršitve drugih predpisov o javnem redu 
 

Št. kršitev Predpisi 
2007 2008 

Porast/upad 
(v %) 

Zakon o tujcih 172 203 18,0 
Zakon o nadzoru državne meje 217 19 - 91,2 
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 17 22 29,4 
Zakon o osebni izkaznici 55 40 - 27,3 
Zakon o prijavi prebivališča 7 11 57,1 
Zakon o zaščiti živali 31 52 67,7 
Zakon o orožju 41 33 - 19,5 
Zakon o javnih zbiranjih 30 35 16,7 
Zakon o omejevanju uporabe alkohola 37 27 - 27,0 
Zakon o zasebnem varovanju 2   
Zakon o osebnem imenu 3 4 33,3 
Drugi predpisi 11 14 27,3 
Skupaj 623 460 - 26,2 

 
 

Zaseženo in najdeno orožje 
 

Zaseženo orožje* Najdeno orožje Vrsta orožja Merska 
enota 2007 2008 2007 2008 

Plinsko orožje kos 3 4  2 
Hladno orožje kos 21 18 2 8 
Lovsko orožje kos 17 4   
Zračno orožje kos     
Pištola kos 10 19 2 1 
Puška kos 5 7   
Drugo orožje  kos 1 1   
Del orožja kos 2 14   
Bomba kos  4 4  
Ostro strelivo kos 1.146 1.895 103 104 
Lovsko strelivo kos 769 35 1  
Plinsko strelivo kos 3 13  12 
Manevrski naboji kos  546   
Eksploziv g     
Vžigalnik kos     
Vžigalna vrvica m     
Minsko-eksplozivno sredstvo  kos   1  

 
*Število zaseženih kosov orožja zaradi kaznivih dejanj ali prekrška. 

 
 
 

Dogodki, povezani z orožjem 
 

Št. dogodkov  
2007 2008 

Pobude za uvedbo upravnega 
postopka za odvzem orožja 2 9 

Poškodbe z orožjem   
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Kršitve javnega reda in postopki policije po zakonu o prekrških 
 

Št. kršitev 
zakonov o 

javnem redu in 
miru 

Št. kršitev 
zakona o 
 tujcih 

Št. kršitev 
zakona o 
nadzoru 

državne meje 

Št. kršitev 
drugih 

predpisov o 
javnem redu* 

Skupaj 
Postopki 

Leto  
2007 

2008 Leto  
2007 

2008 Leto  
2007 

2008 2007 2008 Leto  
2007 

2008 

Opozorilo 93 89 98 20 206 15 70 67 467 191 
Plačilni nalog 509 474 47 150 11 4 91 90 658 718 
Posebni plačilni nalog** 412 524 22 27   5 1 439 552 
Odločba v hitrem postopku 30 50 5    54 73 89 123 
Obdolžilni predlog 59 54  6   14 7 73 67 
Predlog drugemu 
prekrškovnemu organu 

      35 43 35 43 

 
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
** Posebni plačilni nalog in ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga sta bila uvedena z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1D; Ur. l. RS, št. 115/06, 10. 11. 2006). Pri plačilnih nalogih, posebnih plačilnih nalogih in 
odločbah v hitrem postopku so upoštevane tudi kršitve, pri katerih je bil dan zahtevek za sodno varstvo in je bila zadeva 
odstopljena sodišču. 

 
 

Kršitve zakonodaje in vložena pravna sredstva v hitrem postopku in podani predlogi za uklonilni zapor 
po zakonu o prekrških  

 
Št. kršitev 
zakonov o 

javnem redu in 
miru 

Št. kršitev 
zakona o tujcih 

Št. kršitev 
zakona o 
nadzoru 

državne meje 

Št. kršitev 
drugih 

predpisov o 
javnem redu* 

Skupaj Pravno sredstvo in 
predlog za uklonilni zapor 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Zahteva za sodno varstvo 
zaradi izdanega plačilnega 
naloga 

66 59 10  1  29 17 106 76 

Zahteva za sodno varstvo 
zaradi odločbe v hitrem 
postopku 

24 50     5 17 29 67 

Ugovor zaradi izdanega 
posebnega plačilnega 
naloga** 

131 80     11 1 142 81 

Predlog za uklonilni zapor 60 26     11 45 71 71 
 

* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
** Posebni plačilni nalog in ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga sta bila uvedena z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1D; Ur. l. RS, št. 115/06, 10. 11. 2006). Z ZP-1D je bila tako uvedena možnost, da se 
posebni plačilni nalog izda tudi v primerih, ko policist prekršek osebno ugotovi na podlagi zbranih obvestil in dokazov (57.a čl. 
ZP-1D). Pred tem se je v teh primerih morala izdajati odločba. Pri plačilnih nalogih, posebnih plačilnih nalogih in odločbah v 
hitrem postopku so upoštevane tudi kršitve, pri katerih je bil dan zahtevek za sodno varstvo in je bila zadeva odstopljena 
sodišču. 
 

 
 



 

 39 

 

Ukrepi policistov zaradi prekrškov 

 

Vrsta ukrepa 2007 2008 

Št. pridržanih oseb*   
  pridržane do 48 ur (43/2 čl. ZPol)** 19 81 
  pridržane do 24 ur (43/1 čl. ZPol) 6 11 
  pridržane s privedbo (110/2 čl. ZP-1) 7 3 
  pridržane do streznitve (109/2 čl. ZP-1) 99 99 
   pridržane zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali                    

odklonitve strokovnega pregleda (238.b čl. ZVCP-1E) 
 186 

  privedene na sodišče (110/1 čl. ZP-1) 3  
Št. opravljenih preiskav   
  hišne 8 2 
  osebne 1  
Št. privedb z odredbo   
  na sodišče 344 333 
  inšpekcijskim službam   
  upravnemu organu   
  drugim upravičencem   
Št. drugih ukrepov   
  neuspešne hišne preiskave*** 11 2 
  intervencije**** 1.167 1.276 
  prepoved približevanja dol. kraju oz. osebi 2 7 

 
* Število oseb, pridržanih zaradi prekrškov, ne glede na delovno področje (javni red, cestni 
promet idr.). 
** 10. 1. 2006 je bil spremenjen Zakon o policiji, ki je razširil pooblastilo pridržanja na 
podlagi 2. odstavka 43. člena, in sicer tako, da policisti lahko do 48 ur pridržijo tudi osebo, 
ki jo je treba izročiti tujim varnostnim organom. 
*** Pri neuspešnih hišnih preiskavah predmeti prekrška niso bili najdeni, zato je bil predlog 
sodišču preklican. 
**** Upoštevane so samo intervencije, ko je bila ugotovljena kršitev in je bil izveden 
represivni ukrep (izdan plačilni nalog, odločba v hitrem postopku, obdolžilni predlog itd.). 

 
 

Nesreče in drugi dogodki 
 

Vrsta dogodka 2007 2008 

Št. primerov onesnaženja in ogrožanja okolja   1 
Št. nesreč na vodah   
Št. utopitev   
Št. gorskih nesreč   
Št. nesreč na smučiščih*   
Št. nesreč v zračnem prostoru   
Št. nesreč in izredni dogodki v železniškem prometu   
Št. samomorov   18 21 
Št. poskusov samomora  14 12 
Št. požarov 38 34 
Št. delovnih nesreč 14 13 
Št. iskanj pogrešanih oseb 13 3 

 
*V skladu z določili Zakona o varnosti za smučiščih je upravljavec smučišča dolžan 
obveščati policijo samo o tistih dogodkih, v katerih so bili udeleženci hudo telesno 
poškodovani ali je nastopila smrt. V število so vštete tudi nesreče na smučiščih z lahkimi 
telesnimi poškodbami, o katerih je bila policija obveščena. 
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Pomoč policije drugim upravičencem 

 
Št. pomoči Upravičenci 

2007 2008 
Porast/upad 

(v%) 
Zdravstvene ustanove 14 14  
Sodišča  1   
Inšpekcijske službe 3 5 66,7 
Centri za socialno delo 1 1  
Drugi upravičenci 6 4 - 33,3 
Skupaj 25 24 - 4,0 

 
 
 
 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
 
 

Kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa  
 

Št. kršitev Predpisi 
2007 2008 

Porast/upad 
(v%) 

Zakon o varnosti cestnega prometa 15.694 16.127 2.7 
Zakon o del. času in obveznih počitkih ter o 
zapisovalni opremi v cestnih prevozih 450 287 

-36.2 

Zakon o prevozih v cestnem prometu 3 1 -66,7 
Zakon o prevozu nevarnega blaga 16 9 -43.8 
Zakon o javnih cestah / / 0 
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu 1 1 0 
Drugi predpisi    
Skupaj 16.164 16.425 1.6 

 
 

Kršitve prometne zakonodaje in postopki policije po zakonu o prekrških 
 

Postopek 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Opozorilo 3.318 1.218 -63.3 
Plačilni nalog 11.601 14.050  21.1 
Posebni plačilni nalog* 84 115 36.9 
Odločba v hitrem postopku 31 17 -45.2 
Obdolžilni predlog 1.127 1.025 -9.1 
Predlog drugemu prekrškovnemu organu 5 / / 
 

* Posebni plačilni nalog in ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga sta 
bila uvedena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1D; 
Ur. l. RS, št. 115/06, 10. 11. 2006). Z ZP-1D je bila tako uvedena možnost, da se 
posebni plačilni nalog izda tudi v primerih, ko policist prekršek osebno ugotovi na 
podlagi zbranih obvestil in dokazov (57.a čl. ZP-1D). Pred tem se je v teh primerih 
morala izdajati odločba. Pri plačilnih nalogih, posebnih plačilnih nalogih in odločbah 
v hitrem postopku so upoštevane tudi kršitve, pri katerih je bil dan zahtevek za 
sodno varstvo in je bila zadeva odstopljena sodišču. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 41 

 

Kršitve prometne zakonodaje in vložena pravna sredstva v hitrem postopku in podani predlogi za 
uklonilni zapor po zakonu o prekrških 

 
Št. kršitev Postopek 

2007 2008 
Zahteva za sodno varstvo zaradi izdanega plačilnega naloga 396 229 
Zahteva za sodno varstvo zaradi odločbe v hitrem postopku 9 3 
Ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga* 2 6 
Predlog za uklonilni zapor 132 10 

 
* Posebni plačilni nalog in ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga sta bila uvedena z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1D; Ur. l. RS, št. 115/06, 10. 11. 2006). 
Pri plačilnih nalogih, posebnih plačilnih nalogih in odločbah v hitrem postopku so upoštevane tudi kršitve, 
pri katerih je bil dan zahtevek za sodno varstvo in je bila zadeva odstopljena sodišču. 

 
 
 

Najpogostejši ukrepi policistov pri nadzoru cestnega prometa 
 

Vrsta ukrepa 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Št. odrejenih alkotestov 12.606 13.047 3.5 
pozitiven 885 818 -7.6 
negativen 11.645 12.123 +4.1 
odklonjen 72 61 -15.3 

Št. odrejenih strokovnih pregledov zaradi alkohola 55 51 -7.3 
pozitiven 26 20 -23.1 
negativen 9 12 33.3 
odklonjen 18 16 -11.1 

Št. odrejenih strokovnih pregledov zaradi prepovedanih drog 51 58 13.7 
pozitiven 11 12 9.1 
negativen 9 4 -55.6 
odklonjen 31 42 35.5 

Št. pridržanj  21 200 852,4 
po ZVCP-1E / 186  
po ZP-1 21 14 -33.3 

Št. začasnih odvzemov vozniških dovoljenj 630 599 -4.9 
Št. zasegov  motornih vozil 2 15  

po ZVCP-1E / 1  
po ZP-1 2 14 600.0 

Št. privedb na oddelke za prekrške na okrajnih sodiščih 8 17 112.5 
 
 

Prometne nesreče in posledice 
 

Prometne nesreče Posledice 

Leto št. vseh 
nesreč 

št. nesreč 
s smrtnim 

izidom 

št. nesreč 
s telesnimi 
poškod. 

št. nesreč 
z mater. 
škodo 

št. mrtvih 
št. hudo 
telesno 
poškod. 

št. lahko 
telesno 
poškod. 

2004 985 12 249 724 12 31 290 
2005 758 8 220 530 10 19 272 
2006 930 7 243 680 7 27 288 
2007 748 11 239 498 12 27 291 
2008 619 12 214 393 12 36 276 
Porast/upad 
2007/2008 
(v %) 

-17.2 9.1 -10.5 -21.1 0 -33.3 -5.2 
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Mrtvi v prometnih nesrečah 
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Prometne nesreče in posledice na območju policijskih enot 
  

Prometne nesreče Posledice 

Območje Leto vse 
nesreče 

nesreče s 
smrtnim 
izidom 

nesreče s 
telesnimi 
poškod. 

nesreče z 
mater. 
škodo 

mrtvi 
hudo 

telesno 
poškod. 

lahko 
telesno 
poškod. 

2007 339 2 111 226 3 12 141 PP M. Sobota 
2008 270 4 97 169 4 20 120 
2007 33 1 13 19 1 / 14 PO G. Petrovci 
2008 29 3 11 15 3 3 12 
2007 97 1 36 60 1 2 35 PP Ljutomer 
2008 99 1 41 57 1 2 55 
2007 128 5 27 96 5 3 36 PP Lendava 
2008 97 3 28 66 3 3 37 
2007 151 2 52 97 2 10 65 PP G. Radgona 
2008 124 1 37 86 1 8 52 
2007 748 11 239 498 12 27 291 
2008 619 12 214 393 12 36 276 

Skupaj porast
/upad 
(v %) 

-17.2 9.1 -10.5 -21.1 0 33.3 -5.2 

 
 

Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč in povprečna stopnja alkohola 
 

Št. vseh 
povzročiteljev 

Št. alkoholiziranih 
povzročiteljev 

Delež  alkoholiziranih 
povzročiteljev (v %) 

Povprečna stopnja 
alkohola (g/kg) Nesreče 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Smrtne 11 12 5 4 45.5 33.3 1.10 1.05 
S telesno poškodbo 233 214 42 38 18.0 17.8 1.57 1.72 
Z materialno škodo 447 346 46 40 10.3 11.6 1.69 1.56 
Skupaj 691 572 93 82 13.5 14.3 1.60 1.61 
 
 

Posledice prometnih nesreč glede na vrsto ceste 
 

Št. mrtvih Št. hudo telesno 
poškodovanih 

Št. lahko telesno 
poškodovanih Vrsta ceste 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Avtocesta 1 / / / / / 
Hitra cesta / / / / / / 
Glavna cesta 3 1 10 5 50 43 
Regionalna cesta 3 7 10 20 120 126 
Lokalna cesta 5 3 6 9 95 80 
Naselje z uličnim sistemom / / / 1 16 17 
Naselje brez uličnega sistema / 1 1 1 10 10 
Turistična cesta / / / / / / 
Skupaj 12 12 27 36 291 276 
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Posledice prometnih nesreč glede na vzrok 

 

Št. mrtvih Št. hudo telesno 
poškodovanih 

Št. lahko telesno 
poškodovanih Vzrok 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Neprilagojena hitrost 8 3 12 12 94 91 
Nepravilna stran/smer 2 5 7 8 56 41 
Neupoštevanje prednosti 2 3 5 12 62 81 
Nepravilno prehitevanje / 1 1 2 10 8 
Nepravilni premiki z vozilom / / 2 / 11 5 
Neustrezna varnostna razdalja / / / / 40 39 
Nepravilno ravnanje pešcev  / / / / 2 2 

 
Posledice prometnih nesreč glede na vrsto udeležencev  

 

Št. mrtvih Št. hudo telesno 
poškodovanih 

Št. lahko telesno 
poškodovanih Udeleženci 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Vozniki osebnih avtomobilov 4 5 8 10 146 131 
Potniki v avtomobilih 3 1 4 9 67 79 
Pešci 1 3 4 3 15 15 
Vozniki motornih koles  2 2 3 4 13 12 
Kolesarji / / 5 6 26 22 
Drugi udeleženci 2 1 3 4 24 18 
Skupaj 12 12 27 36 291 276 

 
 

Prometne nesreče s pobegi 
 

Št. nesreč  
2007 2008 

Porast/upad 
(v %) 

Vse prometne nesreče 70 72 2.9 
Prometne nesreče z mrtvimi in telesno poškodovanimi 10 12 20.0 
Neraziskane nesreče z mrtvimi in telesno poškodovanimi 5 3 -40.0 

 
 
 
 
 
 

NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 
 
 
 

Potniki na mejnih prehodih 
 

Št. potnikov Vrsta meje 
leto 2007 leto 2008 

Porast/upad 
(v %) 

Kopenska 7.592.867 1.390.031 - 81,7% 
Zračna / / / 
Morska / / / 
Skupaj 7.592.867 1.390.031 - 81,7 % 

 
 
 
 
 



 

 44 

 

 
 

Promet potnikov čez državno mejo  
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Državljanstvo tujcev, zavrnjenih na mejnih prehodih 
 

Državljanstvo 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Črna Gora 0 1 / 
Hrvaška 144 203 + 30 % 
Kanada 0 1 / 
Makedonija 0 2 / 
Srbija  9 1 / 
Ruska Federacija 4 1 / 
BiH 10 11 + 10% 
Združene Države 0 1 / 
Drugih držav 54 6 / 
Skupaj  221 227 + 3 % 

  
 
 

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

 Merska 
enota 2007 2008 

Zaseženo orožje – skupaj  kos 1 6 
plinsko  kos / / 
hladno  kos 1 6 
lovsko kos / / 
zračno kos / / 
pištola kos / / 
puška kos / / 
drugo orožje kos / / 

Del orožja kos / / 
Bomba kos / / 
Zaseženo strelivo*  kos / / 
Eksploziv g / / 
Vžigalnik kos / / 
Vžigalna vrvica m / / 
Minsko-eksplozivno sredstvo kos / / 
Zasežena vozila  št. / 1 
Poskusi prenosa prepovedanih drog  št. / / 

 
*Ostro, lovsko in plinsko strelivo ter manevrski naboji. 
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Vizumi in dovoljenja, izdana na mejnih prehodih 
 

 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Št. vizumov - skupaj 0 0  
vstopni 0 0  
tranzitni 0 0  

Št. dovoljenj za vnos, ali tranzit orožja čez državno mejo* 5 0  
 

* Po novem Pravilniku o izvajanju zakona o orožju se od 22. 4. 2006 na mejnih prehodih državljanom EU, če imajo 
evropsko orožno dovoljenje, ne izdaja več dovoljenj za vnos lovskega in športnega orožja. 

 
 

Zlorabe dokumentov na mejnih prehodih 
                                          
 2007 2008 
Ponarejeni in prenarejeni potni listi 6 0 
Ponarejene in prenarejene osebne izkaznice 0 0 
Ponarejeni in prenarejeni vizumi 4 0 
Ponarejena in  prenarejena bivalna in delovna dovoljenja 1 0 
Ponarejena in  prenarejena vozniška dovoljenja 3 0 
Ponarejeni in prenarejeni žigi mejne kontrole   0 0 
Ponarejena in prenarejena prometna dovoljenja 2 1 
Ponarejene in prenarejene ostale listine  15 1 
Tuje potne listine 3 0 
Skupaj 34 2 

 
 
 

Izvorna država uporabljenih ponarejenih in prenarejenih dokumentov ter tujih potnih listin  
na mejnih prehodih  

 
Država 2007 2008 
Romunija 3 0 
Poljska 0 2 
Srbija  7 0 
Slovenija 6 0 
Avstrija 7 0 
Italija 2 0 
Druge države 9 0 
Skupaj 34 2 

  
 
 

Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi zlorab listin na mejnih prehodih 
 

 Državljanstvo 2007 2008 

Romunija 7 0 
Ukrajina 1 0 
Poljska 0 1 
Srbija  6 0 
Slovenija 5 0 
Drugih držav 0 0 
Skupaj 19 1 
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Nedovoljeni prehodi čez državno mejo  
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Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenih prehodov čez državno mejo 
 

Državljanstvo 2007 2008 Porast/upad 
 (v %) 

Albanija 2 6 + 200% 
Bosna in Hercegovina 3 2 - 34% 
Gruzija 5 5 - 
Hrvaška 1 3 + 200% 
Kosovo - 1 - 
Makedonija 3 2 - 34% 
Moldavija 4 1 - 75 % 
Srbija 12 1 - 92% 
Turčija - 31 - 
Ukrajina 3 4 + 33% 
Druge države 6 2 - 67% 
Skupaj 39 58 + 49% 

 
 
 

Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenega prebivanja 
 

Državljanstvo  2007 2008 
Srbija / / 
Makedonija / / 
Albanija / / 
Hrvaška / 7 
Ukrajina / 2 
  / 
  / 
  / 
  / 
Drugih držav 9 5 
Skupaj 9 14 
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Osebe, vrnjene oziroma sprejete na podlagi mednarodnih sporazumov 
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Osebe, vrnjene oziroma sprejete na podlagi mednarodnih sporazumov, glede na državno mejo  
 

Št. oseb, ki so jih tuji varnostni organi 
vrnili slovenskim policistom 

Št. oseb, ki so jih slovenski policisti 
vrnili tujim varnostnim organom Država 

2007 2008 2007 2008 
Italija / / / 5 
Avstrija / / / / 
Hrvaška / / 13 23 
Madžarska / 1 13 31 
Letališče / / / / 
Skupaj / 1 26 59 

 
 
 
 
 
 

V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO 
 

Preventivne dejavnosti* 
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* Število zapisov o preventivnih dejavnostih (delo v posvetovalnih telesih in policijski pisarni, 
izobraževanje otrok in odraslih, preventivni projekti, predavanja itd.). 
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Metode preventivnega dela po področjih  
 

Kriminaliteta Javni red in mir Cestni promet Državna meja in 
tujci Metode preventivnega dela 

Leto 
 2007 2008 Leto  

2007 2008 Leto 
 2007 2008 Leto 

 2007 2008 

Delo v policijski pisarni    1     
Delo v posvetovalnih telesih   13 9 6 6 3  
Izobraževanje otrok in odraslih 4 4 11 4 61 77  3 
Izvajanje preventivnih projektov  4 1 9 8 49 70 1 2 
Neformalno druženje in povezovanje 7 9 18 17 18 6 9 12 
Svetovanje in opozarjanje 36 19 73 50 88 63 6 6 

Skupaj 51 33 124 89 222 222 19 23 

 
 
 

OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 
 
 

Interventni klici po delovnih področjih 
 

Št. interventnih klicev 

Enota krimina-
liteta 

javni red 
in mir 

cestni 
promet 

državna 
meja in 

tujci 

drugi 
dogodki skupaj delež     

(v %) 

PP M. Sobota 588 622 968 78 149 2405 42,36 
PO G. Petrovci 73 109 147 6 33 368 6,48 
PP G. Radgona 271 267 477 11 62 1088 19,17 
PP Lendava 235 256 323 197 79 1090 19,20 
PP Ljutomer 161 131 309 34 60 695 12,24 
Drugo 10 2 14 1 4 31 0,55 
Skupaj 1.338 1.387 2.238 327 387 5.677 100,00 
Delež (v %) 23,57 24,43 39,42 5,76 6,82 100,00  

 
 
 

Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj po policijskih postajah  
 

Vsi interventni klici (mm:ss) Nujni interventni klici 
(mm:ss) Enota 

2007 2008 2007 2008 
PP M. Sobota 17:50 17:12 12:07 08:38 
PO G. Petrovci 20:07 21:02 08:42 15:01 
PP G. Radgona 17:41 17:04 10:32 07:36 
PP Lendava 17:59 16:54 12:55 09:21 
PP Ljutomer 16:23 16:08 13:47 08:20 
PPP MS 16:31 15:16 11:21 10:14 
Skupaj 17:43 17:09 11:47 09:06 
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FORENZIČNA IN KRIMINALISTIČNOTEHNIČNA DEJAVNOST 
 
 

Zaprosila za preiskave  
 

Št. zaprosil  
Laboratorij 

2007 2008 
Porast/upad 

(v %) 
Fizikalni 1 1 0 
Kemijski 3 11 266,67 
Biološki 0 0 - 
Za dokumente in NAC/CNAC 20 30 50,00 
Daktiloskopski 6 15 150,00 
Skupaj  30 35 16,67 

 
Najpogostejše preiskave sledi 

 
Št. preiskav Vrsta sledi 

2007 2008 
Porast/upad 

(v %) 
Obuvala 45 57 26,67 
Papilarne črte 52 56 7,69 
Prepovedane droge 55 58 5,45 
Požari, eksplozije 6 9 50,00 
Onesnaženje vode  0 3 300,00 
Barve, laki 0 3 300,00 
Sumljivi dokumenti 20 30 50,00 
Rokopis 0 1 100,00 
Denar 0 1 100,00 
Strelno orožje 6 3 -50,00 
Orodje 2 10 400,00 
Žarnice, kolesa 4 2 -50,00 
Zemlja, steklo 8 41 412,50 
Biološke sledi - 28 - 
Tekstilna vlakna - 1 - 

 
 

Druga strokovna opravila za podporo preiskovanju kaznivih dejanj  
 

 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Št. poligrafskih preiskav 0 0 - 
Št. računalniško sestavljenih slik  0 0 - 
Št. pregledov računalniških podatkov 6 10 66,67 

 
 

 Kriminalističnotehnična opravila  
 

 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Št. ogledov kraja kaznivih dejanj in 
drugih dogodkov* 82 95 15,85 

Št. strokovnih mnenj 30 35 16,67 
Št. identificiranj osumljencev 9 9 0 
Št. testiranj prepovedanih drog 49 38 -22,45 
Št. izdelanih fotografij 3476 3635 4,57 
Št. fotografiranj in daktiloskopiranj 
osumljencev 

62 71 14,52 

 
Ogledi, pri katerih so sodelovali kriminalistični tehniki. 
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NADZORNA DEJAVNOST 
 
 

Nadzori nad delom delavcev  
 

NOE GPU 

Št. nadzorov 
nad delom 
delavcev 
NOE GPU 

Št. nadzorov 
nad delom 

delavcev PU 
in PP 

PU 

Št. nadzorov 
nad delom 
delavcev 
NOE PU 

Št. nadzorov 
 nad delom 
delavcev PP 

PP MS 
(+PO) 

    8 

PP LJ     8 
PP LE     7 
PP GR     6 
PP IU MS     4 
PPP MS     3 
PMP PE     4 
SD      
SKP      
SUP    2  
OKC      
SOP      
Skupaj    2 40 

 
 

Splošni, strokovni in ponovni nadzori nad delom policijskih enot 
 

Št. nadzorov 
 delavcev GPU nad 

delom NOE PU 

Št. nadzorov 
 delavcev GPU nad delom PP 

Št. nadzorov 
delavcev PU nad 
delom NOE PU 

Št. nadzorov 
delavcev PU nad delom PP 

NOE 
GPU 

strokovni ponovni 

PU 

splošni strokovni ponovni strokovni ponovni splošni strokovni ponovni 
SD   MS+PO       2  
SKP   LJ      1 1  
SUP   LE       2  
OKC   GR         
SOP   IU MS       2  
   PPP         
   PMP         
   EVSP    1     
            
            
            
Skupa
j   Skupaj    1  1 7  
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Strokovni in ponovni nadzori nad delom policijskih enot po delovnih področjih 
 

Št. nadzorov 
 nad delom NOE GPU

Št. nadzorov 
nad delom PU 

Št. nadzorov 
 nad delom NOE PU 

Št. nadzorov 
 nad delom PP Delovno področje 

strokov. ponovni strokov. ponovni strokov. ponovni strokov. ponovni 
Skupaj 

Odkrivanje in 
preiskovanje kriminalitete       1  1 

Vzdrževanje javn. reda, 
zagotavljanje spl. varnosti 
ljudi in premož. 

         

Zagotavljanje varnosti 
cestnega prometa          

Zagotavljanje varnosti 
državne meje in izvajanje 
predpisov o tujcih 

      1  1 

Varovanje oseb in 
objektov 

         

Preventivna dejavnost          
Operativno obveščanje in 
poročanje       1  1 

Kriminalistična tehnika       1  1 
Pooblastila          
Upravno poslovanje in 
varstvo podatkov 

         

Informacijsko-
telekomunikacijski sistem  

         

Analitična dejavnost          
Organizacijske zadeve     1  1  2 
Kadrovske zadeve     1    1 
Izobraževanje, 
izpopolnjevanje in 
usposabljanje 

         

Finančno materialno 
poslovanje 

      2  2 

Mednarodno sodelovanje          
Informiranje in 
obveščanje javnosti       1  1 

Pritožbe, notranje 
preiskave in pomoč 
policistom 

      1  1 

Priprave na izredna stanja 
in vojno          

Nadzori in strokovna 
pomoč     1    1 

Skupaj     3  9  12 
 
 
 
 

SPREMLJANJE IZVAJANJA POLICIJSKIH POOBLASTIL IN OGROŽANJA POLICISTOV 
 
 

Osebe, katerih identiteto je ugotavljala policija 
 

Št. oseb Zakonska podlaga 
2007 2008 

Porast/upad 
(v %) 

Zakon o policiji 1.776 1.307 -26,4 
Zakon o nadzoru državne meje 1.932 6.054 213,4 
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Osebe, privedene na sodišče  
 

Št. oseb  
2007 2008 

Porast/upad 
(v %) 

Osumljenci kaznivih dejanj  0 2 100,0 
Storilci prekrškov  11 17 54,5 
Skupaj 11 19 72,7 

 
 

Pridržane osebe 
 

Št. oseb Čas pridržanja 
2007 2008 

Porast/upad 
(v %) 

Do 24 ur (43/1 ZPol) 6 11 83,3 
Do 48 ur (43/2 ZPol) 19 81 326,3 
Do 12 ur (110/2 ZP-1) 7 3 -57,1 
Do 12 ur (109/2 ZP-1) 99 99 0 
Od 6 do 12 ur (ZVCP-1E) 0 186 100,0 
Do 6 ur (157/2 ZKP) 107 128 19,6 
Do 48 ur (157/2 ZKP) 49 46 -6,1 
Skupaj 287 554 93,0 

 
 

Uporaba prisilnih sredstev in opozorilnega strela 
 

135

246

128
154

341

166

0

100

200

300

400

primeri uporabljena sredstva kršitelji

2007 2008

 
* Kršitelji so osebe, zoper katere so bila uporabljena prisilna sredstva. 

 
 

Uporaba prisilnih sredstev in opozorilnega strela 
 

Vrsta prisilnega sredstva 2007 2008 
Sredstva za vklepanje in vezanje 114 148 
Plinski razpršilec 0 6 
Fizična sila 121 183 
Palica 8 4 
Službeni pes 2 0 
Sred. za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev 1 0 
Skupaj 246 341 
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Uporaba posameznih vrst prisilnih sredstev in opozorilnega strela po enotah 
 

 Enota SV PR FS PAL SP PUV SO  OS Skupaj 
PP MS  49  75      124 
PO GP 5  9      14 
PP LJ 25 4 27      56 
PP LE 21  10 1     32 
PP GR 23 1 40      64 
PP IU MS 9 1 6      16 
PPP MS 6  6      12 
PMP PE 1        1 
SD          
SKP 1        1 
SUP 8  10 3     21 
OKC          
Skupaj 148 6 183 4     341 

 
Legenda: SV - sredstva za vklepanje in vezanje, PR - plinski razpršilec, FS - fizična sila, PAL - palica, SP 
- službeni pes, PUV - prisilno ustavljanje prevoznih sredstev, SO - strelno orožje, OS - opozorilni strel 

 
 

Posledice uporabe prisilnih sredstev pri policistih in kršiteljih 
 

Št. policistov Št. kršiteljev*  
2007 2008 2007 2008 

Vidni zunanji znaki**  5 0 27 36 
Lahka telesna poškodba 1 2 1 4 
Huda telesna poškodba 0 0 0 0 
Smrt 0 0 0 0 
Skupaj 6 2 28 40 

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

 
Grožnje policistom 

 
Št. groženj Stopnja ogroženosti 

2007 2008 
Majhna  4 2 
Srednja  0 0 
Velika 1 0 
Skupaj  5 2 

 
 

Kazniva dejanja napadov na policiste 
 

 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Št. kaznivih dejanj (302, 303, 304 in 305 čl. KZ) 5 11 120,0 
Št. napadenih policistov 7 18 157,1 
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REŠEVANJE PRITOŽB 
 
 

Pritožbe zoper policiste 
 

 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Št. sprejetih pritožb 18 23 27,78 
nerešene pritožbe 3 7 133,33 
rešene pritožbe 15 16 6,67 

Št. pritožb, obravnavanih pri vodji organizacijske enote 10 4 -60,00 
uspešno zaključen postopek 8 3 -62,50 
neuspešno zaključen postopek 2 1 -50,00 
delež neuspešno zaključenih (v %) 20,00 25,00 25,00 
ravnanje, skladno s predpisi 9 4 -55,56 
ravnanje, neskladno s predpisi    
delež ravnanj, neskladnih s predpisi (v %)    
ni ocene 1  -100,00 

Št. zavrženih pritožb    
Št. pritožb s predčasno zaključenim postopkom 2 7 250,00 
Št. pritožb, obravnavanih na seji senata 5 6 20,00 

neuspešno zaključen postopek pri vodji org. enote 2 1 -50,00 
sum storitve kaznivega dejanja 3 5 66,67 
utemeljene    
neutemeljene 2 4 100,00 
delež utemeljenih (v %)    
ni ocene 3 2 -33,33 

 
 
 

Pritožbe zoper policiste po delovnih področjih* 
 

Kriminaliteta Javni red in mir Cestni promet Državna meja 
in tujci Drugi dogodki 

 
Leto 
 2007 2008 Leto 

 2007 2008 Leto 
 2007 2008 Leto 

 2007 2008 Leto 
 2007 2008 

Št. sprejetih pritožb  4 3 9 13 9    4 
nerešene pritožbe      2     
rešene pritožbe  4 3 9 13 7    4 

Št. pritožb, obravnavanih pri vodji 
organizacijske enote 

    13 4     

ravnanje, skladno s predpisi     13 4     
ravnanje, neskladno s predpisi           
delež ravnanj, neskladnih s predpisi 
(v %)           

ni ocene           
Št. zavrženih pritožb            
Št. pritožb s predčasno zaključenim 
postopkom  4  2  3    4 

Št. pritožb, obravnavanih na seji senata   3 7 1 1     
utemeljene           
neutemeljene   3 7 1 1    4 
delež utemeljenih (v %)           
ni ocene           

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

Uporaba pooblastil Uporaba prisilnih 
sredstev 

Drugi razlogi Skupaj  
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Št. pritožb, obravnavanih pri vodji 
organizacijske enote 2 2   2 3 4 5 

ravnanje, skladno s predpisi 2 2   2 3 4 5 
ravnanje, neskladno s predpisi         
delež ravnanj, neskladnih s predpisi 
(v %) 

        

ni ocene         
Št. pritožb, obravnavanih na seji senata  1  1  2  4 

utemeljene         
neutemeljene  1  1  2  4 
delež utemeljenih (v %)         
ni ocene         
 

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

 
 

Posledice pritožbenih postopkov 
 

 2007 2008 
Št. opozoril in pogovorov   
Št. kazenskih ovadb ali poročil državnemu tožilstvu v 
dopolnitev ovadbe (148/9 čl. ZKP)   

Št. poročil državnemu tožilstvu (148/10 čl. ZKP)   
Št. predlogov za uvedbo disciplinskega postopka   
Št. začasnih odstranitev z dela   
Skupaj 0 0 

 
 

NOTRANJE PREISKAVE 
 
 

Prijavljena in odkrita kazniva dejanja uradnih oseb policije, odstopljena v obravnavo specializiranemu oddelku  
v skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, in osumljene uradne osebe po enotah 

 
Št. prijavljenih in 
odkritih kaznivih 

dejanj 

Št. osumljenih 
uradnih oseb Enota 

2007* 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 

2007* 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 

PP MS (+PO)  3   2  
PP LJ  2   3  
PP LE  1   2  
PP GR  1   1  
PP IU MS  0   0  
PPP MS  0   0  
PMP PE  0   0  
SD  0   0  
SKP  6   6  
SUP  0   0  
OKC  0   0  
SOP  0   0  
Skupaj  13   15  

 
* Ker je specializirani oddelek v skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala v 
okviru vrhovnega državnega tožilstva prevzel preiskovanje kaznivih dejanj s 1. 11. 2007, ni 
primerljivih podatkov za prejšnje leto. 
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INFORMACIJSKA IN TELEKOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 
 

Računalniška oprema po enotah 
 

Enota Vse delovne postaje Delovne postaje 
povezane s host 

Zaslonski terminali Tiskalniki 

 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
SD 18 17 12 16 0 0 8 7 
SUP 19 17 15 13 0 0 4 6 
SKP 44 47 39 44 0 0 12 12 
OKC 12 14 10 9 0 0 5 4 
SOP 234 (1 74 (1 33 30 0 0 132 (2 28(2 

EVSP 3 7 2 5 0 0 2 3 
PPIU M. Sobota 10 21 10 21 0 0 5 5 
PPP M. Sobota 20 11 11 11 0 0 10 9 
PP M. Sobota 27 22 24 22 0 0 27 26 
PO G. Petrovci 7 8 7 7 0 0 10 7 
PP Lendava 35 35 26 30 0 0 29 24 
PP Ljutomer 22 20 18 18 0 0 20 15 
PP G. Radgona 16 18 14 16 0 0 13 13 
PMP Petišovci 19 27 12 23 0 0 7 7 
Skupaj PU MS 486 338 233 265 0 0 284 166 

 
Pri delovnih postajah so zajeti tudi prenosni računalniki. 
(1 Vključene so tudi delovne postaje, ki so predlagane v odpis ali obdržane za prerazporeditev na druge enote ob 
nadgradnjah lokalnih mrež na posameznih enotah. Dejansko stanje je 33. 
(2 Vključeni so tudi tiskalniki, ki so predlagani v odpis ali obdržani za prerazporeditev na druge enote ob 
nadgradnjah lokalnih mrež na posameznih enotah. Dejansko stanje je 6. 

 
 

Radijske postaje po enotah 
 

Enota Avtomobilske postaje Motorske  
postaje 

Fiksne  
postaje 

Ročne  
postaje 

 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
SD 1 1 0 0 0 0 0 0 
SUP 3 2 0 0 0 0 2 3 
SKP 11 16 0 0 0 0 5 9 
OKC 0 0 0 0 5 6 0 0 
SOP 3 3 2 3 19(1 4 35(2 10 
EVSP 6 6 0 0 1 1 6 6 
PPIU M. Sobota 13 14 0 0 3 4 5 13 
PPP M. Sobota 9 10 5 4 0 0 6 8 
PP M. Sobota 15 15 0 0 2 2 15 19 
PO G. Petrovci 8 7 0 0 1 1 6 6 
PP Lendava 31 32 0 0 3 2 24 16 
PP Ljutomer 18 20 0 0 2 2 17 15 
PP G. Radgona 8 8 0 0 2 2 10 10 
PMP Petišovci 7 7 0 0 4 5 3 5 
Skupaj PU MS 133 141 7 7 42 29 134 120 

 
(1 Vključene so tudi fiksne radijske postaje, ki so bile prevzete od ukinjenih enot ter tudi postaje, so predlagane v 
odpis ali obdržane za prerazporeditev na druge enote. Dejansko stanje je 4. 
(2 Vključene so tudi prenosne radijske postaje, ki so bile prevzete od ukinjenih enot ter tudi postaje, predlagane v 
odpis ali obdržane za prerazporeditev na druge enote. Dejansko stanje je 12. 
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GSM aparati in vmesniki po enotah 
 

Enota GSM aparati GSM vmesniki 
 2007 2008 2007 2008 

SD 4 6 0 0 
SUP 6 6 0 0 
SKP 9 10 0 0 
OKC 1 1 0 1 
SOP 3 3 2 3 
EVSP 0 0 0 0 
PPIU Murska Sobota 1 1 0 1 
PPP Murska Sobota 1 1 0 0 
PP Murska Sobota 3 3 1 0 
PO Gornji Petrovci 0 0 1 1 
PP Lendava 1 1 1 1 
PP Ljutomer 1 2 1 1 
PP Gornja Radgona 1 1 1 1 
PMP Petišovci 0 0 0 0 
Skupaj PU MS 32 35 7 10 

 
 
 
 

KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE ZADEVE 
 
 

Sistemizirana in zasedena delovna mesta po enotah 
 

Št. sistemiziranih delovnih mest Št. zasedenih delovnih mest 

Enota uniform. 
policisti 

neuniform. 
policisti 

delavci 
brez 

statusa 
policista 

skupaj uniform. 
policisti 

neuniform. 
policisti 

delavci 
brez 

statusa 
policista 

skupaj 

VODSTVO 1 0 1 2 1 0 1 2 
SD 0 5 7 12 0 5 7 12 
SUP 26 0 6 32 26 0 7 33 
SKP 0 34 4 38 0 30 4 34 
OKC 0 16 6 22 0 16 6 22 
SOP 0 7 31 38 0 7 30 37 
Skupaj NOE 27 62 55 144 27 58 55 140 
PP M. Sobota 63 0 12 75 57 0 13 70 
PO G. Petrovci 20 0 2 22 19 0 2 21 
PP Ljutomer 76 0 5 81 74 0 5 79 
PP Lendava 146 0 10 156 143 0 11 154 
PP G. Radgona 30 0 7 37 30 0 7 37 
PPP M. Sobota 28 0 7 35 26 0 7 33 
PP IU M. Sobota 46 0 4 50 46 0 4 50 
PMP Petišovci 62 0 3 65 61 0 3 64 
Skupaj PE 471 0 50 521 456 0 52 508 
Skupaj 498 62 105 665 483 58 107 648 
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Disciplinski postopki in ukrepi po enotah 
 

Ukrepi PU Celje PU 
Koper 

PU 
Kranj 

PU 
Krško 

PU 
Ljubljana 

PU 
Maribor 

PU 
Murska 
Sobota 

PU Nova 
Gorica 

PU 
Novo 
mesto 

PU 
Postojna 

PU 
Slovenj 
Gradec 

NOE  
GPU Skupaj 

Št. uvedenih 
disciplinskih 
postopkov 

             

Št. dokončnih 
odločitev              

opomin              
denarna kazen – 
lažja 

             

denarna kazen – 
težja 

             

Št. ustavitev 
postopka 

             

zastaranje na I. st.              
ni dokazov              

 
 
 

Opozorila pred redno odpovedjo delovnega razmerja, izredne in redne odpovedi 
 

Ukrepi PU 
Celje 

PU 
Koper 

PU 
Kranj 

PU 
Krško 

PU 
Ljubljana 

PU 
Maribor 

PU 
Murska 
Sobota 

PU 
Nova 
Gorica 

PU 
Novo 
mesto 

PU 
Postojna 

PU 
Slovenj 
Gradec 

NOE  
GPU Skupaj 

Št. opozoril pred 
redno odpovedjo 

             

Št. izrednih odpovedi              
uvedena              
odpoved              

Št. rednih odpovedi - 
uvedena  

             

 
 
 

FINANČNO-MATERIALNE ZADEVE 
 

 
Prevozna sredstva  

 
Št. vozil  

2007 2008 
Št. najetih belo-modra vozil  12 15 
Št. najetih osebnih civilnih patruljnih vozil 3 3 
Št. najetih terenskih vozil  za UVZ GPU   
Št. najetih vozil za enoto na sklic 3 3 
Št. prevoznih sredstev v lasti policije 137 151 
Skupaj 155 172 

 
* od tega je skuter (v l. 2007 KZM)  3 1 

         "        koles 8 8 
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Povprečna starost prevoznih sredstev   
 

 Starost v letu 2007  
(v letih) 

Starost v letu x 
(v letih) 

Kriterij izločitve 
(v letih) 

Št. vseh prevoznih sredstev 6,01 4,35  
intervencijska vozila 6,25 3,3 8 
motorna kolesa 4,6 5,1 8 
osebna civilna vozila 6,8 4,32 8 
osebna patruljna vozila 6,75 2,8 6 
terenska vozila 6 4,6 12 
tovorna vozila 5,66 6  

 
* vključena vsa kombinirana vozila - PPE, reš.PN in avtobus 

 
 

Stanovanja po enotah 
 

Enota Št. službenih 
stanovanj 

Št. nezasedenih 
službenih 

stanovanj* 

Št. neprofitnih 
stanovanj 

NOE GPU    
PU Celje    
PU Koper    
PU Kranj    
PU Krško    
PU Ljubljana    
PU Maribor    
PU Murska Sobota 37 9 8 
PU Nova Gorica    
PU Novo mesto    
PU Postojna    
PU Sl. Gradec    
Skupaj    

 
*Nezasedena stanovanja v postopku dodelitve, prodaje ali prekategorizacije niso upoštevana. 

 
 

Zasedenost samskih sob po enotah 
 

Enota Število ležišč Št. zasedenih  
ležišč 

Delež zasedenih 
ležišč (v %) 

GPU (samski dom Jeranova)    
GPU (samski dom Kotnikova)    
PU Celje    
PU Koper    
PU Kranj    
PU Krško    
PU Ljubljana    
PU Maribor    
PU Murska Sobota 19 5 26,32 
PU Nova Gorica    
PU Novo mesto    
PU Postojna    
PU Slovenj Gradec    
Skupaj    
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ODNOSI Z JAVNOSTMI 
  
 

Delo na področju odnosov z javnostmi  
 

 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Št. tiskovnih konferenc, kratkih sestankov (brifingi) in fototerminov 25 29 +16,00 % 
Št. sporočil, obvestil in informacij za javnost 294 331 +12,59 % 
Št. pisnih in ustnih odgovorov na vprašanja novinarjev 84 97 +15,48 % 
Št. pisnih in ustnih odgovorov na vprašanja državljanov 13 5 -61,54 % 
Št. demantijev na prispevke v medijih 0 3  

 
 
 

DEJAVNOST SPECIALIZIRANIH POLICIJSKIH ENOT 
 
 

Dejavnosti enot na sklic  
 

2007 2008 
št. sklicev za naloge 
na območju iste PU 

št. sklicev za naloge na 
območju druge PU 

št. sklicev za naloge 
na območju iste PU 

št. sklicev za naloge na 
območju druge PU 

Enota 

PPE I PPE II PPE III PPE I PPE II PPE III PPE I PPE II PPE III PPE I PPE II PPE III 
PU M. Sobota 4 1 0 0 1 0 3 3 0 3 8 0 
Skupaj 4 1 0 0 1 0 3 3 0 3 8 0 

 
 

 
Službeni psi in konji 

 
 2007 2008 
Št. psov za splošno uporabo 122 127 
Št. psov za specialistično uporabo 46 141 
Št. konjev   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


