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1 PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN 
PREISKOVANJE KRIMINALITETE 

 
V letu 2004 smo obravnavali 2952  (2695)1 zadev zaključenih z kazenskimi ovadbami in 1099 
(688) zadev, ki so bile zaključene s poročilom Okrožnemu državnemu tožilstvu, ker so jih 
storile osebe, ki niso kazensko odgovorne, zaradi odstopa od pregona ali niso bili ugotovljeni 
znaki kaznivega dejanja. Skupaj smo torej obravnavali 4051 (3383) zadev, kjer je bil sum, da 
gre za kaznivo dejanje. 
 
Delo na področju kriminalitete na področju Policijske uprave je po našem mnenju potekalo 
dobro, kljub slabšim rezultatom na področju premoženjske kriminalitete. Ob povečanju 
skupnega obsega prijavljenih sumov kaznivih dejanj za 19,7 % in 9,5 % povečanju zadev 
zaključenih s kazensko ovadbo, smo sicer raziskali manj kaznivih dejanj po deležu 
raziskanosti, ki je znašal 60,54 % (64,31 %) medtem, ko smo v absolutnem številu raziskali 
nekoliko več kaznivih dejanj in sicer 1787 (1732). Prav tako so bila preiskana vsa najhujša  
kazniva dejanja (umori itd.) prijavljena v tem letu.  
 
Ovadenih je bilo 2140 (2054)  osumljencev ali za 4,2 % več kot v letu 2003. Delež ovadenih 
osumljencev, ki so bili še mladoletni se je napram predhodnemu letu zmanjšal in je znašal 
6,62 % (10,06 %) tako, da je bilo ovadenih 84 (116) mladoletnikov. Prav tako smo 
obravnavali 804 (482) prijav ali za 66,80 % več, kjer oškodovanci niso podali predloga za 
pregon ali so ga umaknili, 234 (178) prijav, kjer je bilo med zbiranjem obvestil ugotovljeno, 
da ne gre za kaznivo dejanje, kar predstavlja za 32,20 % več takšnih prijav in 61 (29)  ali za 
110,34 % več prijav kaznivih dejanj katerih storitve so bili utemeljeno osumljeni otroci. 
 
Opravljenih je bilo 829 (645)  ogledov kraja kaznivega dejanja. Prav tako smo opravili 127 
(113) hišnih preiskav ter 20 (17) osebnih preiskav. Pri preiskavah in tudi pri izvajanju ostalih 
pooblastil je bilo zaseženih 665 (704) predmetov. Vse hišne preiskave so bile opravljene na 
podlagi odredbe preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti. 
 
Po določbah 157. člena Zakona o kazenskem postopku smo pridržali 63 (78)  osumljencev, ki 
so bili privedeni s kazensko ovadbo preiskovalnemu sodniku ali pa izpuščeni po prenehanju 
razlogov za pridržanje. 
 
S sosednjimi varnostnimi organi iz Republike Madžarske, Republike Avstrije in Republike 
Hrvaške smo uspeli doseči operativno mednarodno sodelovanje pri preiskavi konkretnih 
primerov kaznivih dejanj. 
 

1.1 SPLOŠNA KRIMINALITETA 
 
Kaznivih dejanj splošne kriminalitete je bilo obravnavanih za 10,48  % več  kot v 
primerjalnem letu. Obravnavano je bilo 2583 (2338) kaznivih dejanj. Preiskati nam je uspelo 
1426 (1380) kaznivih dejanj, z indeksom 103,33. Delež preiskanosti kaznivih dejanj se je  
zmanjšal iz  59.02% na 55,21%. Materialna škoda nastala s kaznivimi dejanji in v letu 2004 je 
v višini 241,57 (v MIO SIT). 
 
Z kaznivimi dejanji je bilo oškodovano 1580 (1450) oškodovancev in sicer 1029 (905) moških 
in 551 (545) žensk. Otroci so bili oškodovani pri 40 (52) kaznivih dejanj, mladoletniki  pri 110 
(112) kaznivih dejanjih, največ oškodovancev pa je bilo starih med 20 in 40 leti. Večinoma so 
bili oškodovanci slovenski državljani, tujci pa so bili oškodovani pri 16 (31) kaznivih dejanjih.  
 
 V letu  2004 smo pri 1426 (1380) kaznivih dejanjih po znanem storilcu  ovadili   1011 (954) 
osumljencev. Ovadeno je bilo 299 (288) povratnikov s deležem 29,57 (30,19).  

                                                           
1 Številke v oklepaju se nanašajo na podatke za leto 2003 



Po motivu storitve so osumljenci storili največ kaznivih dejanj iz koristoljubja  z deležem na 
skupno število 50,51% (55,42%), s padcem po vsej verjetnosti, zaradi slabše preiskanosti 
premoženjskih kaznivih dejanj. Visok delež ima kot  motiv tudi motiv  iz ljubosumja in 
maščevalnosti in sicer 14,93% (14,23%)   
 
S kaznivimi dejanji so nastale tudi posledice za življenje in zdravje človeka in sicer 9 (4) 
oškodovancev umrlo, 31 (20) jih je bilo hudo  in 142 (150) lahko telesno poškodovanih.  
 
Pri kaznivih dejanjih  s  področja krvnih deliktov oziroma iz poglavja KZ zoper življenje in telo 
je ugotoviti, da se je povečalo število obravnavanih kaznivih dejanj in sicer za 
7,19%.Obravnavali smo 164 (153) kaznivih dejanj, s deležem preiskanosti 96,95% (98,69%). 
Preiskati nam ni uspelo  1 kaznivega dejanja hude telesne poškodbe in 4 (2) kaznivih dejanj 
lahkih telesnih poškodb.  
 
Obravnavali smo  4 (1) kaznivih dejanj  umorov  in 3 (1) kazniva dejanja umora, ki so ostali 
pri poskusu. Obravnavali smo tudi več kaznivih dejanj hudih telesnih poškodb in sicer 25 (13), 
2 (1) posebno hudi telesni poškodbi, 8 kaznivih dejanj sodelovanj v pretepu in in 21 (15) 
kaznivih dejanj ogrožanj z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru.  
 
Do močnega povečanja je prišlo tudi pri kaznivih dejanjih v ostalih poglavjih KZ in sicer pri 
kaznivih dejanjih ogrožanja varnosti in sicer smo jih obravnavali 210 (186),  obravnavali smo 
tudi 15 (11) kaznivih dejanj grdega ravnanja, kakor tudi  46 (46) kaznivih dejanj nasilniškega 
obnašanja. Ob upoštevanju  gornjih podatkov, je ugotoviti, da se je ogroženost občanov s 
»krvnimi  delikti« v letu 2004 povečala in zaradi tega občani  v večjem število ovadijo kaznivo 
dejanje.  
 
Z elementi nasilja v družini je bilo 25% kaznivih dejanj storjenih iz poglavja zoper življenje in 
telo, s tem da so  bili umori storjeni v okviru družine kar v 71,42%.   
 
Kaznivih  dejanj zoper spolno nedotakljivost smo  v primerjavi s primerjalnim letom 
obravnavali manj, in sicer  16 (25). 1 kaznivo dejanje in sicer spolni napad na osebo, mlajšo 
od petnajst let ni bilo preiskano.  Kaznivih dejanj posilstev smo obravnavali več, in sicer smo 
jih obravnavali 9 (4). Obravnavali smo 2 (3) kaznivi dejanji spolnega nasilja, 2 (6) spolni 
zlorabi slabotne osebe in  11 (10) spolnih napadov na osebo, mlajšo od petnajst let.  Pri 
opisanih primerih moramo ugotoviti, da so bila kazniva dejanja storjena na škodo deklic, v 
enem primeru pa fanta. Osumljenci so bili v večini primerov moški, predvsem očetje in bližnji 
sorodniki. 
  
Delež kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete glede  na celotno splošno kriminaliteto 
znaša 66,08% (63,64%).  V primerjavi s primerjalnim letom se je premoženjska kriminaliteta, 
za katera kazniva dejanja so bile podane kazenske ovadbe, povečala za 14,85.  Obravnavanih 
je bilo 1709 (1488) kaznivih dejanj.  Podali smo 648 (605) kazenskih ovadb po znanem 
storilcu,  delež preiskanosti kaznivih dejanj se je poslabšal iz 40,66% na 37,96%.  
 
S področja premoženjske kriminalitete smo obravnavali največ kaznivih dejanj tatvin  in sicer 
865 (799), porast za 8,26%.Delež preiskanosti se je zmanjšal iz 30,91% na 28,21%. Po 
številu kaznivih dejanj smo obravnavali tudi več kaznivih dejanj velikih tatvin, in sicer smo jih 
obravnavali 226 (202), delež preiskanosti je slabši za 8% in sicer znaša 29,20% (37,62 
 
Kaznivih dejanj ropov smo obravnavali skoraj enako število in sicer 11 (12). Preiskanost  
kaznivih je slabša in sicer niso  preiskana 3 (1) kazniva dejanja. Večina ropov je bila storjena 
na ulicah, imeli pa smo tudi rope, ki so bili storjeni v gostinskem lokalu in v trgovinah. 
Obvestila smo zbirali tudi v zvezi 2 ropov  iz leta 2002, na škodo turistične agencije in na 
škodo Casino Maribor v Moravskih Toplicah in nam ji  še vedno ni uspelo raziskati. 
 
S področja kaznivih dejanj zoper premoženje je potrebno omeniti tudi kazniva dejanja  
požigov, ki smo jih obravnavali manj in sicer 12 (17 



 
Otroci v starosti do 7 let so bili oškodovani pri 13 (10) kaznivih dejanjih, v starosti od 7 do 14 
let je bilo oškodovanih  28 (42) otrok. in to predvsem pri kaznivih dejanjih iz poglavja KZ 
zoper zakonsko zvezo, družino in mladino. 110 (112) mladoletnikov je bilo oškodovanih pri 
kaznivih dejanjih. Največ mladoletnikov je bilo oškodovanih iz poglavja KZ zoper premoženje.  
 

1.2 GOSPODARSKA KRIMINALITETA 
 
Na območju PU M.Sobota smo skupaj obravnavali 369 kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete, leto poprej pa 357 kaznivih dejanj,  kar predstavlja za 3,36 % več kot v letu 
2003.  
 
Največ kaznivih dejanj smo obravnavali iz poglavja kaznivih dejanj zoper gospodarstvo in 
sicer skupaj 186, kar pa je več kot v letu 2003, ko je bilo iz tega poglavja obravnavanih 179. 
V okviru tega poglavja beležimo porast obravnavanih kaznivih dejanj pri večini pomembnejših 
kaznivih dejanjih iz tega področja. V celotni strukturi gospodarske kriminalitete, tako 
predstavljajo poslovne goljufije po členu 234/a 32,8 % vseh obravnavanih kaznivih dejanj, 
kar predstavlja 5 % točk manj, kot v lanskem letu. V seštevku poslovne goljufije po 234/a 
členu in po členu 217. KZ pa predstavljajo 67,75 % vse obravnavane kriminalitete, kar je pa 
na približno enakem nivoju kot v letu 2003 ko smo imeli 67,8 % goljufij v strukturi celotne 
gospodarske kriminalitete. 
 
Iz  poglavja kaznivih dejanj zoper premoženje smo obravnavali 138 kaznivih dejanj, kar je v 
primerjavi z letom poprej velik porast, saj je bilo iz tega poglavja obravnavanih 123 kaznivih 
dejanj. Razlog za to je predvsem porast goljufij po 217. členu KZ, katerih je bilo obravnavanih 
129, leto poprej pa 116.  
 
V zvezi z obravnavo gospodarskih kaznivih dejanj je podanih 73 poročil po desetem odstavku 
148. Člena Zakona o kazenskem postopku, ko niso bili ugotovljeni vsi znaki kaznivega 
dejanja.  
 

1.3 ORGANIZIRANA KRIMINALITETA 
 
V letu 2004 pa napram letu 2003 beležimo za 57, 14 % velik  porast t. i. organizirane 
kriminalitete in sicer je bilo v letu 2004 obravnavanih 22 (14) kaznivih dejanj. Navedena 
kriminaliteta je bila ugotovljena v zvezi obravnave kaznivih dejanj, ki se nanašajo na 
prepovedane droge v zvezi s katerimi je bilo obravnavano 8 (7) kaznivih dejanj in  v zvezi z 
obravnavanjem kaznivih dejanj  Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države v zvez s 
katerimi je bilo obravnavano 14 (7) kaznivih dejanj.  
 
Na področju organizirane kriminalitete,  je tudi v letu 2004 največji problem predstavljala 
problematika v zvezi s prepovedanimi drogami. Zaradi tega smo največ pozornosti posvetili 
identifikaciji storilcev posameznikov ali kriminalnih združb, katere se ukvarjajo s preprodajo 
prepovedanih drog na območju PU Murska Sobota.  Prav tako smo hoteli zmanjšati ponudbo 
prepovedane droge marihuana, katero v veliki meri pridelujejo storilci kaznivih dejanj in jo 
potem prodajajo na območju PU in širše na območju celotne Slovenije.   
 
Glede na dosežene rezultate lahko ugotovimo, da smo v letu 2004 obravnavali kar za 28,7 % 
več kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami, kar kaže na večjo angažiranost 
policistov na PU Murska Sobota pri zatiranju tovrstne kriminalitete. V letu 2004 je bilo podanih 
121 (94) kazenskih ovadb v zvezi s prepovedanimi drogami.  
 
V letu 2004 smo na PU Murska Sobota podali 43 predlogov sodniku za prekrške zaradi 
storitve prekrškov po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.Prav tako je 
bilo odrejenih 203 strokovnih pregledov na prepovedane droge, od katerih je bilo 32 
pozitivnih in 41 negativnih, prav tako pa je bilo 127 odklonov za pregled na prepovedane 
droge. Za tri podane strokovne preglede ni bilo rezultatov. 



 
V primerjavi z letom poprej smo zasegli več prepovedane droge heroin in sicer 207,8 g in tudi 
prepovedane droge marihuana, katere je zaseženo 17.929 g, katera je, razen 2 kg,  pridelana 
na območju PU Murska Sobota in se tu tudi v pretežni meri prodaja na območju naše PU. 
Izsledenih in uničenih je tudi več nasadov konoplje. Na ta način smo uspeli zmanjšati 
ponudbo večih kilogramov marihuane na Slovensko tržišče. Bistveno manj, in sicer le 2 
tableti, pa je zaseženo prepovedane droge ecstasy, katera pa je prisotna med mladimi, 
vendar med drugo strukturo, ki sicer prepovedanih drog kot so heroin, kokain in konoplja ne 
uživa.  
 
V letu 2004 smo na našem območju zabeležili 1 smrtni primer zaradi zaužitja prevelike 
količine prepovedanih drog in sicer zaradi zaužitja prevelike količine heroina, pomešanega s 
alkoholom. Prav tako smo bili iz bolnišnice Rakičan obveščenih o več primerih, ko so bili k 
njim na zdravljenje pripeljani odvisniki od prepovedanih drog ali drugi mladostniki, ki so si 
vbrizgali preveliko količino heroina ali pa zaužili kakšno drugo prepovedano substanco in so 
bili zaradi učinka le teh hospitalizirani.  
 
Zasežene količine prepovedane droge marihuana in izsledeni nasadi konoplje kažejo, da je na 
območju Pomurja ta prepovedana droga zelo prisotna med uživalci prepovedanih drog, prav 
tako so za gojenje konoplje na območju Pomurja zelo ugodni tudi klimatski pogoji. Prav tako 
pa je Pomurska konoplja tudi cenjena med uživalci te droge, kateri jo pridejo kupovat na naše 
območje. 
 
V letu 2004 smo v zvezi kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet z orožjem ali 
eksplozivov po 310 čl. KZ RS podali 10 (17) kazenskih ovadb. V letu 2004 smo tako 
obravnavali primer grožnje z nastavitvijo eksplozivnega telesa na železniško progo med 
Beltinci in Mursko Soboto, vendar se je obvestilo izkazalo za lažno. Prav tako smo obravnavali 
primer grožnje z nastavitvijo eksplozivnega telesa na Srednji kmetijski šoli v Rakičanu. Tudi v 
tem primeru se je obvestilo izkazalo za lažno. V obeh primerih je bila podana kazenska 
ovadba zoper neznanega storilca. Obravnavali smo tudi storilca, kateri je posedoval najmanj 
343,30 g kg prepovedanega eksploziva.   
 
V letu 2004 se končal trend upada kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanim prehajanjem meje 
ali ozemlja države. Tako je bilo v letu 2004 podanih 19 (11) kazenskih ovadb zoper  28 
osumljencev, ki so na ilegalen način sprovajali 111 tujcev.  Kot storilci kaznivih dejanj se v 
večini pojavljajo državljani R Slovenije in sicer 23, dočim je bilo prijetih še 5 državljanov 
Hrvaške.  
 
Največji porast tovrstne kriminalitete je zaznan na meji s R. Hrvaško, kjer je bilo obravnavano 
16 kaznivih dejanj. Na meji z R. Madžarsko pa lahko ugotovimo upad tovrstne problematike. 
Tako je bilo na meji z R. Madžarsko prijeto bistveno manj ilegalnih prebežnikov in 
obravnavano le eno kaznivo dejanje in še to v začetku leta 2004. Ilegalno sprovajanje na 
zeleni meji z R. Avstrijo je po vrsti let ponovno oživelo. Tako je bilo ugotovljeno koncem leta 
več ilegalnih sprovajanj ilegalnih pribežnikov iz R. Hrvaške preko R. Slovenije v R. Avstrijo. 
Policisti PU Murska Sobota smo obravnavali dve kaznivi dejanji in več tudi avstrijski varnostni 
organi. 
 
V letu 2004 smo na območju PU Murska Sobota obravnavali 61 (58) kaznivih dejanj 
ponarejanje denarja po členu 249 KZ RS, kar predstavlja 5,17 % porast navedene 
kriminalitete. Od tega je bilo na ODT po znanih storilcih podano 21 (25) kazenskih ovadb, po 
neznanem storilcu pa je bilo podanih  40 (33) kazenskih ovadb. Za kaznivo dejanje 
ponarejanje denarja je bilo ovadenih 25 oseb od tega 22 slovenskih državljanov in 3 tuji 
državljani.Obravnavana so bila  tri kazniva dejanja Izdelava, pridobitev in odtujitev 
pripomočkov za ponarejanje po členu 251, ki so bila izdelana za tiskanje ponarejenega 
denarja.Ponarejeni so bankovci EUR in slovenski tolarji in to v različnih apoenih. V večini 
primerov sicer gre za relativno slabe ponaredke, v večini primerov ponarejeni s pomočjo 
računalniške tehnike in printani z INK – JET tiskalnikom.  



 
V zvezi s koruptivnimi kaznivimi dejanji v letu 2004 beležimo dve kaznivi dejanji in sicer 1 (1) 
kaznivo dejanje jemanje podkupnine po členu 267 KZ in 1 (2) po členu 269 KZ Sprejemanje 
daril za nezakonito posredovanje. Kaznivega dejanja dajanje podkupnine po členu 268 KZ v 
letu 2004 nismo obravnavali. 
 
V letu 2004 smo obravnavali 27 (22) kaznivih dejanj izsiljevanja, kar prestavlja porast 
tovrstne kriminalitete za 22,73 %.  V enem primeru gre za združbo dveh storilcev, katera sta 
se združila za izvrševanje tovrstnega kaznivega dejanja. V ostalih primerih gre za t. i. ulično 
kriminaliteto in sicer lažje oblike, ki niso posledica delovanja organiziranih kriminalnih združb. 
Po večini primerov gre za izsiljevanje s strani mladoletnikov, ki izsiljujejo vrstnike in otroke za 
manjše denarne zneske, mobilne telefone ali druge koristi.Res pa je, da so žrtve kaznivih 
dejanj predvsem mladoletniki in otroci, kar je še posebej zaskrbljujoče. Zardi tega so 
policijske enote poostrile prisotnost na šolskih poteh, mestih kjer se mladoletniki zadržujejo, 
parkih in avtobusnih postajališčih. Navedena mesta so največkrat bila prizorišče tovrstnih 
kaznivih dejanj.  
 
Računalniško relirana kriminaliteta oz. računalniške kriminalitete je področje, ki ga je novela 
Kazenskega zakonika  povsem na novo definirala in je prinesla veliko novosti. Tekom leta je 
bilo na območju PU Murska Sobota obravnavanih 18 primerov s tega področja.Skupno je bilo 
obravnavanih 6 primerov suma kaznivih dejanj Neupravičenega izkoriščanja avtorskega dela, 
2 primera suma kaznivih dejanj ponarejanja denarja, 2 primera suma storitve kaznivih dejanj 
vdora v računalniški sistem, 2 primera suma storitve kaznivih dejanj Zbujanje narodnostnega, 
rasnega ali verskega sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ki sta bili storjeni preko spleta, en 
sum zlorabe gesel, en sum kaznivega dejanja goljufije, prav tako storjene preko spleta.  
 
 

1.4 PREVENTIVNE NALOGE  
 
V smislu boljšega dela z oškodovanci oz. žrtvami kaznivih dejanj  smo dajali poudarek  
ponovnega obiska in razgovor z oškodovanci s tem, da  smo jih ob tem tudi opozarjali na 
ukrepe v smeri  preprečevanja okoliščin, ki jih storilci izkoriščajo pri izvrševanju  kaznivih 
dejanj, v drugi polovici leta pa smo začeli z izvajanjem usmeritev o pisnem obveščanju 
oškodovancev o poteku in zaključku policijske preiskave. 
 
S ciljem osveščanja mladih in staršev smo izvajali aktivnosti predvsem s področja nasilja v 
družini in nasilja v šolah, kakor tudi po problematiki prepovedanih drog. Po prepovedanih 
drogah smo svetovali predvsem staršem, učiteljem in strokovnim delavcem, ki se ukvarjajo s 
tovrstno problematiko s ciljem osvestiti ciljno skupino, kaj so prepovedane droge, katere so in 
njihovo lažno prepoznavnost, predvsem pa na kakšen način lahko obvarujejo otroke, 
mladostnike. Tako smo po tej problematiki pripravili 16 predavanj na osnovnih in srednjih 
šolah, centrih za socialno delo, v RK cerkvi v Beltincih, v tujini in sicer smo se udeležili 
projekta v bližnjem Bad Radkersburgu v R Avstriji, udeležili pa smo se tudi 3 okroglih miz, 
kakor tudi na stojnici v času Kmetijskega sejma v Gornji Radgoni.  Po problematiki nasilja pa 
smo pripravili 1 predavanje in sicer na osnovni šoli staršem in učiteljem, aktivno pa smo 
sodelovali tudi na 4 okroglih mizah. 
  
Javnosti smo posredovali informacije v zvezi  z načini izvrševanja kaznivih dejanj in  ob tem 
poreko sredstev za obveščanje svetovali javnosti preventivne ukrepe za zaščito . Z mediji smo 
sodelovali tudi pri predstavitvi problematike prepovedanih drog, nasilja in kaznivih dejanj s 
področja spolnih deliktov.  Prav tako pa smo opravili več stikov  z vodstvenimi delavci  večjih 
gradbenih podjetij, ki delajo na našem območju s ciljem izvajanja ukrepov z njihove strani  za 
preprečevanje kaznivih dejanj in stike  z varnostnimi agencijami, ki delajo po zasebnem 
varovanju.   
 
 
 



2 VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN 
ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 
PREMOŽENJA 

 
 
Obravnavali smo 3.664 (3.637) kršitev javnega reda, kar je le 0,74% več kot v letu 2003. Na 
področju kršitev po Zakonu o prekrških zoper javni red in mir beležimo 2.958 (2.967) kršitev 
ali 0,30% manj. Trend upada skupnih kršitev se je v obravnavanih letih primerjave ustalil, kar 
delno pripisujemo zmanjšanju ilegalnih migracij in kršitvam po Zakonu o tujcih (- 17,75% ali 
231 na 190 primerov) in Zakona o nadzoru drž. meje (- 15,25% ali 59 na 50 primerov). 
 
Precejšnje obremenitve policije zahtevajo kršitve javnega reda in miru na javnih krajih, 
predvsem na športnih prireditvah in v mestnih središčih. Z usmerjenim delom opazovalnih 
služb, policistov kolesarjev, vodnikov in s sodelovanjem varnostnih in lokalnih redarskih služb 
poskušamo preprečevati nastanek deviantnih dejanj in zagotavljati normalne pogoje za 
splošno varnost ljudi in premoženja. Neaktivnost in pasivnost nekaterih nadzorstvenih 
organov in neučinkovita izterjava denarnih kazni oz. sankcij vzpodbuja kršitelje k 
neupoštevanju reda, še nadalje pa je problematično točenje alkohola in dovoljevanje vstopa 
pijanim osebam na športnih prireditvah. 
 
Za dosego načrtovanih ciljev in opravljanje nalog so policisti izvedli vrsto nujnih ukrepov za 
vzpostavitev JRM ali za zagotovitev uspešnega postopka. Obravnavanih je bilo 3.664 (3.637) 
kršitev, od tega je bilo izrečenih  206 (180) opozoril. Zaradi kršitev različnih predpisov je bilo 
obravnavanih 3.431 (3.443 ali –0,35%) oseb, od tega 3.395 (3.413 ali –0,53%) fizičnih in 36 
(30 ali +20,00%) pravnih oseb. Izmed fizičnih oseb je bilo 208 (205 ali +1,46%) mladoletnih.  
 
Po določilih Zakona o prekrških in Zakona o policiji je bila 313 (283 ali +10,60%) kršiteljem 
odvzeta prostost; po Zakonu o prekrških, čl. 108/2 – 216 (191 ali +13,09%), po čl. 109/2 – 
90 (88 ali +2,27%) oseb, po Zakonu o policiji, čl. 43/1 – 1 (0), po čl. 43/2 – 6 (4 ali +50%) 
oseb. Vsa pridržanja so bila odrejena in izvedena v skladu s pozitivno zakonodajo in 
izvajanjem sovpadajočih ukrepov o obveščanju in zagotavljanju pravic. V takojšnji postopek k 
Sodniku za prekrške je bilo privedenih 51 (36 ali +41,67%) oseb. V kršitvah, v katerih je bilo 
udeleženih pet ali več kršiteljev, so policisti intervenirali v 5 (11 ali –54,55%) primerih. 
 
Izvedenih je bilo 3.140 (2.998 ali +4,74%) intervencij, 46 (48 ali –4,17%) asistenc, 654 (609 
ali +7,39%) vročitev spisov, z odredbo za privedbo opravljenih 768 (764 ali +0,52%) privedb, 
opravljenih 27 (28) hišnih in 9 (2) osebnih preiskav. Policisti so ugotavljali identiteto oseb v  
3.724 (3.025 ali +23,11%) primerih .  
 
 
 

2.1 VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA 
 
Kršitve zakona o JRM  
 
Obravnavanih je bilo 2.804 (2.823 ali –0,67%) kršiteljev, ki so storili 2.958 (2.967 ali –0,30%) 
kršitev, od tega je bilo izrečeno eno (0) opozoril. Ob storitvi prekrška je bilo 1.430 (1.558 ali –
8,22%) oseb pod vplivom alkohola, kar je 51,02% (55,19% v letu 2003) vseh kršiteljev, 
obravnavanih po Zakonu o prekrških zoper javni red in mir. 
 
Po posameznih kršitvah prevladujejo kršitve prepiranje, vpitje po čl. 11/1 – 1.197 (1.052 ali + 
13,785), motenje nočnega miru po čl. 11/4 -  1.190 (1.313 ali –9,37%), sledijo kršitve čl. 
11/2 nedostojno vedenje – 339 (327 ali +3,67%), čl. 11/3 vznemirjanje okolja v pijanem 
stanju – 161 (139 ali +15,83%) in kršitve čl. 10/1 pretep, žaljivo vedenje – 39 (95 ali –
58,95%). Kršitve po ostalih členih so v zanemarljivem številu.  



 
Po kraju storitve je bilo največ kršitev v stanovanju in sicer v  1.290 (1.365 ali –5,49%), na 
javnem kraju v  845 (802 ali +5,36%), v gostinskem objektu 440 (448 ali –1,79%), na raznih 
prireditvah 59 (74 ali –20,27%), na meji 7 (6 ali +16,67%) in na ostalih lokacijah 317 (272 ali 
+16,54%).  
 
Po starostni strukturi prevladujejo kršitelji v starosti od 24-34 let – 629 (629 ali 0,00%) in od 
34 do 44 let – 622 (619 ali +0,48%), v starosti od 18 do 24 let – 533 (493 ali +8,11%), od 
16 do 18 let – 115 (106 ali +8,49%), od 14 do 16 let – 54 (49 ali +10,20%), v starosti od 44 
do 54 let – 551 (593 ali –5,49%), 54 do 64 let – 191 (223 ali –14,35%) in v starosti nad 64 
let – 109 (121 ali –9,92%). V letu 2004 je bilo tako ugotovljenih več kršiteljev v vseh 
strukturah do 54. leta starosti, kar je posledica usmeritev oz. načrtnega in doslednega 
ukrepanja policistov. 
 
Po urnem intervalu prevladujejo kršitve v poznem popoldanskem in večernem času in sicer od 
18 do 20 – 425 (440 ali –3,41%), od 16 – 18 – 378 (380 ali –0,53%), od 20 do 22 – 348 
(429 ali –18,88%), od 14 do 16 – 340 (280 ali +21,43%), od 22 do 24 – 286 (321 ali –
10,90%) itd. Najmanj kršitev je v jutranjih urah med 6 – 8.00. uro = 72 (58 ali +24,14%).  
 
Po dnevih je največ kršitev konec tedna, najbolj kritična je sobota s 634 (630 ali +0,63%), 
nato nedelja s 592 (521 ali +13,63%) in petek s 447 (431 ali +3,71%) do torka, ko je bilo 
297 (353 ali –15,86%) kršitev. V letu 2004 so policisti obravnavali 5 (11 ali –54,55%) kršitev, 
v katerih je sodelovalo 5 ali več kršiteljev, ki so bili obravnavani po čl. 10/1 in 11/4). Do 
streznitve je bilo po Zakonu o prekrških,  čl. 108/2 pridržanih 216 (191 ali +13,09%) 
kršiteljev JRM.  
 
Kljub aktivnemu angažiranju z različnimi preventivnimi in represivnimi metodami na področju 
kršitev po Zakonu o prekrških zoper javni red in mir še vedno prevladujejo kršitve v 
stanovanju, oz. v zasebnem prostoru 1.290 (1.365), čeprav so v -5,49% upadu, cesta, trg  
845 (802 ali +5,36%) in gostinski objekt 440 (448 ali –1,79%).  
 
Na športnih in drugih javnih  prireditvah je bilo ugotovljenih 59 (74 ali –20,27%) kršitev. 
Posebej izstopajočih primerov ne beležimo, v porastu pa so kršitve (tudi hujša kazniva 
dejanja) v romskih naseljih na našem območju. Kršitve so bile analizirane ter so bili sprejeti 
ukrepi za preprečevanje podobnih primerov oz. za izboljšanje stanja.  
 
Kršitve zakona o orožju  
 
V postopkih zaradi kaznivega dejanja ali prekrška je bilo skupno zaseženo  96 (108) kosov 
različnega orožja, od tega  14 (8) lovskih pušk, 6 (12) ) pištol, 6 (6) vojaških pušk, 1 
avtomatska puška, 36 (40) kosov hladnega orožja, 15 (10) plinskih pištol, 7 (1) kosov 
plinskega razpršilca, 1 (7) kos zračnega orožja , 1 (1)  kos električnega paralizatorja ter 9 
(21) različnih delov orožja. Poleg tega je bilo zaseženo še  1.483 (764) šibrnih nabojev, 1.182 
(1.423) ostrih , 53 (2) manevrskih in 145 (397) plinskih  nabojev.  Poleg tega je bilo zaseženo 
še 358 g eksploziva in 46 m vžigalne vrvice. 
 
Policisti so v letu 2004 obravnavali  61 (55) kršitev zakona o orožju ali 10,9 % več kot v letu 
2003.  
 
 
Kršitve drugih predpisov  
 
Po zakonu o tujcih je bilo 190 (231) kršitev in po zakonu o nadzoru državne meje kjer je bilo 
kršitev 50 (59), ugotavljamo da so se v letu 2004 povečale kršitve  drugih predpisov za 18.5 
% V letu 2004  je bilo teh kršitev 466, v letu 2003 pa 380. V letu 2004 se je povečalo število 
kršitev Zakona o javnih zbiranjih  v primerjavi z letom 2003 za 70 %. Policisti so obravnavali 
80 takih kršitev, leta 2003 pa 47. Povečalo se je tudi število kršitev Zakona o osebni izkaznici 



in sicer od 33 v letu 2003 na 70 v letu 2004. Več je bilo tudi kršitev Zakona o omejevanju 
alkohola in sicer 62 , leta 2003 pa 48. Po Zakon o orožju je bilo 61 (55) kršitev, po Zakonu o 
prijavi prebivališča 53 (39), po Zakonu o eksplozivih 21 (6), po Zakonu o osebnem imenu 17 
(17), po Zakonu o zaščiti živali 12 (6), po Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju 
18 (10), po Uredbi o hrupu v naravnem okolju  8 (4), po Zakonu o izvrševanju kazenskih 
sankcij 6 (1), po Zakonu o zasebnem varovanju 5 (0),po Zakonu o plovbi po celinskih vodah 
3, po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami so policisti  v letu 2004 
obravnavali 43 (92) takih kršitev ali za 53 % manj kot v letu 2003. 
 
Poleg podanih predlogov sodniku za prekrške, so policisti v letu 2003 za kršitve različnih 
predpisov izrekli skupaj 105 (130) mandatnih kazni na kraju prekrška. Največ kršitev je bilo 
po zakonu o zaščiti živali -47 (47), po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju - 27 
(11) , po uredbi o varstvu pred požarom  - 19 (60) . Sledijo kršitve zakona o omejevanju 
porabe alkohola - 8 (1) in po zakonu o javnih zbiranjih 4 (0). 
 
 
Javni shodi in javne prireditve  
 
V letu 2004 so policisti vzdrževali javni red in mir, urejali promet ter zagotavljali varnost ljudi 
in premoženja na javnih shodih in javnih prireditvah, oz. na vseh oblikah združevanja večjega 
števila obiskovalcev. Evidentiranih je 1.182 (179) javnih prireditev in 18 (8) javnih shodov. Po 
posebej izdelanih načrtih varovanj smo izvajali preventivne in operativne aktivnosti na 
prireditvah ob vstopu R Slovenije v EU v mesecu aprilu in maju 2004. Vse večje prireditve kot 
so gostinsko-turistične, kulturno-zabavne, sejemske in predvsem nogometne tekme,  smo 
varovali po vnaprej izdelanem načrtu, izdelanem na podlagi ustnih obravnav in dogovorov. 
Med posebnimi prireditvami izstopa KŽS v G. Radgoni, več “motorističnih” prireditev (Gor. 
Radgona, M. Sobota, Križevci v Prekmurju, Ljutomer), Maraton treh src in organiziranje 
“raznih noči” v mestnih središčih.  
 
 

2.2 OBRAVNAVA NESREČ IN DRUGIH DOGODKOV 
 
 
Varstvo okolja  
 
V letu 2004 so  policisti obravnavali  4 (3))  primere onesnaženja ali ogrožanja  okolja. Vsa 
ogrožanja so bile v manjšem obsegu in niso predstavljala večje nevarnosti za varstvo okolja v 
celoti, niti ne za osebno varnost ljudi. 
 
Varnost na kopališčih  
 
Policisti v letu 2004, z razliko od leta 2003, ko sta bili obravnavani dve , v kopališčih niso   
obravnavali  nobene utopitve . Tako stanje kaže na to, da je  stanje pri varnosti na kopališčih, 
še posebej na urejenih na zavidljivem nivoju. Prav tako je opazno, da kopalci za kopanje vse 
manj uporabljajo neurejena kopališča kot so gramozne jame , reke ipd. Izven kopališč smo v 
letu  2004  beležili enot utopitev in sicer zaradi nesrečnega padca ene osebe v reko Muro. 
 
Varnost v zračnem prostoru  
 
V letu 2004 se je pripetila ena nesreča z zračnimi plovili.Vzrok nesreče je bil v neugodnih 
vremenskih razmerah. V nesreči je nastala materialna škoda, telesno pa ni bila  poškodovana 
nobena oseba. 
 
Varnost v železniškem prometu  
 
V letu 2004 so policisti pri zagotavljanj varnosti v železniškem prometu obravnavali en  (2) 
dogodek .   V tem edinem primeru, ko je vlak prevozil osebo je slednja izgubila življenje. Sicer 



pa je policija v tudi v letu 2004 zagotavljala varnost v  železniškem prometu  tako kot v letu 
2003. Pri tem je upoštevala usmeritve za vzdrževanje javnega reda nasploh, posebej pa tudi 
smernice, ki se nanašajo na opravljanje nalog policije na pri zagotavljanju varnosti v 
železniškem prometu.  Pri tem sta največ aktivnosti  izvajali PP M.Sobota in PP Ljutomer. 
 
Samomori  
 
V letu 2004 je bilo  na območju policijske uprave storjenih 30 (50)  samomorov , kar je 
bistveno manj kot v letu 203, ko je bilo število samomorov ekstremno visoko in daleč nad 
večletnim povprečjem. Število samomorov v  letu 2004 je v primerjavi z letom 2003 nižje kar 
za 40% , kar kaže na to, da so se trendi ,ki so bili leto prej, umirili ter približali večletnemu 
povprečju.  Največ samomorov je bilo storjeno z obešanjem in sicer - 17 ,  z zastrupitvijo -5 ,  
s skokom pod vlak - 3,  z  rezanjem žil -2  po enkrat pa z ustrelitvijo , utopitvijo  in 
zadušitvijo. 
 
V letu 2004 je bilo enako število samomorilcev med moškimi in ženskami (15) , medtem ko je 
v letu 2003 storilo samomor kar 35 moških in 15 žensk. Največ samomorilcev je bilo starih 
nad 64 let - 8 (18),  sledi starostno obdobje med 44 in 54 leti - 7 (12),  med 54 in 64 leti - 6 
(7) ,  med 34 in 44 leti - 3 (8), med 24 in 34 leti 3 (4) in od 18 do 24 leta - 3 (1).  
 
Požari  
 
Pri opravljanju policijskih nalog so policisti obravnavali 69 (83) požarov ali za 17 % manj kot v 
letu 2003. Največ požarov je bilo na  različnih objektih - 60 (61),  7 (17)   na  travnikih , v 
gozdovih 1 (2) in 1 (3) na  ostalih površinah.  Najpogostejši vzroki požarov v letu 2004 so bili 
zaradi okvare električne napeljave -17 (20) , samovžiga -10 (14), udara strele  - 4 , 
odvrženega  cigaretnega ogorka- 3 (9) (6), okvare stroja - 1 (6) ter  34 (33) ostalih vzrokov. 
 
Delovne nesreče  
 
Policisti so v letu 2004 obravnavali  kar 30 (15)  delovnih nesreč oziroma za 100 % več kot v 
letu 2003. V njih so umrle 3 (1) osebe ,  16 (7) jih je bilo hudo in  14 (6)  lahko telesno 
poškodovanih . Največ delovnih nesreč  se je  pripetilo pri delu na gradbišču - 10 (6) , z 
delovnim strojem se jih je pripetilo - 11 (4) , pri delu v gozdu - 3 (2), pri delu  s traktorjem - 
4 (1) ter -2  zaradi ostalih vzrokov. 
 
Iskanje pogrešanih oseb  
 
Policija je v letu 2004 za iskanje pogrešanih oseb organizirala več iskalnih akcij kot v letu 
2003 in sicer  -29 (26. Pri iskanju nekaterih pogrešanih oseb, predvsem na območju PP 
M.Sobota, kjer je bilo v letu 2004 največ pogrešanih oseb, sodelovali tudi člani različnih 
društev in  občani. V iskanje oseb je bil večkrat vključen tudi helikopter slovenske policije. V  
opravljenih iskalnih akcijah, ki jih je organizirala policija so bile  pogrešane osebe v največji 
večini tudi najdene. Žal so bile v treh primerih osebe, kljub velikim prizadevanjem policije in 
drugih, da bi se le-te našle,  kasneje najdene mrtve. Pri vseh omenjenih primerih smrti tuje 
krivde ni bilo.  
 
Drugo  
 
Policisti so v letu 2004 opravili  30 (28) ogledov krajev nenadnih smrti ali za 7 % več  kot v 
letu 2003. Od skupnega števila vseh nenadnih smrti  je - 11 (10)  oseb umrlo zaradi nenadne 
kapi, - 3 zaradi zastrupitve, 2(2) zaradi zadušitve,  14 oseb pa je umrlo zaradi naravne smrti. 
 
 
 
 



3 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA 
PROMETA 

 
SKUPNE ZNAČILNOSTI 
 
Prometna varnost se je v letu 2004 poslabšala, saj je umrlo 8 udeležencev več. Zgodilo se je 
22 (16) prometnih nesreč, v katerih je življenje izgubilo 23 (18) oseb. Največ prometnih 
nesreč se zgodi zaradi hitrosti – 25 % (24%), nepravilne strani in smeri vožnje – 19 % (19) in 
nepravilnega premika z vozilo – 13 %. Zaradi neprilagojene hitrosti je na naših cestah umrlo 
9 oseb (9), nepravilne strani in smeri vožnje 7 (4), neupoštevanja prednosti 2 (4). Kljub 
temu, da smo na področju hitrosti storili veliko na kvaliteti, ostaja in bo ostajala tudi v 
prihodnje glavni vzrok povzročitev najhujših prometnih nesreč. Veliko žrtev je bilo tudi zaradi 
nepravilne strani/smeri vožnje, kar v preteklih letih nismo evidentirali v tako visokem številu. 
 
Če pogledamo problematiko po mesecih izstopa po številu mrtvih in posledicah mesec maj, 
avgust in oktober, kot najbolj ugoden mesec pa se pojavlja mesec junij. V mesecih maj (4), 
avgust (3) in oktober (3) je skupaj umrlo 10 udeležencev v prometnih nesrečah kar je skoraj 
polovica vseh umrlih. PE so bile obveščene poročanje prometne problematike med turistično 
sezono. Po dnevih izstopa problematika v soboto, torek in nedelja. Pri tem pa je potrebno 
upoštevati, da so v nedeljo v večini primerov »udeleženci iz sobote«. Zanimivost tega pa je 
na segmentu lahkih in hudih telesnih poškodb, kjer je ob petkih, problematika v upadu, v 
porastu pa je ob sredah. 
 
Posebna značilnost našega območja je visok delež vinjenih povzročiteljev prometnih nesreč – 
13,67 % (14,42), zaradi česar je intenziteta dela na področju psihofizičnega stanja pestra, 
odredili smo namreč 19.289 (17.087) preizkusov alkoholiziranosti, kar je za 13 % več kot leto 
poprej. Psihofizično stanje smo poostreno nadzirali med vikendi, ko je prisotnost alkohola v 
prometu največja. Aktivnosti smo izvajali tudi po metodologiji »PROMIL«, ki ima velik 
preventivni učinek. O poostrenih nadzorih cestnega prometa in njihovih rezultatih smo preko 
medijev obveščali tudi javnost. Poleg navedenega so najodmevnejše aktivnosti policije ob 
začetku šolskega leta. Mediji in javnost zelo pozorno spremljata in ocenjujeta delo policije. 
 
Obravnavanje kršitev 
 
Pri nadzoru cestnega prometa so policisti izvedli 38.113 (42.762) represivnih ukrepov, kar je 
za 11 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Povečujejo se mandatne kazni, izrečene 
na kraju prekrška.Večina PE je ukrepe zmanjšala. Pri številu predlogov za uvedbo postopka o 
prekršku je 6 % upad, pri mandatno kaznovanih in opozorilih pa je 11% upad. Med 
mandatno kaznovanimi je največ s segmenta hitrosti in neuporabe varnostnih pasov, kar je v 
skladu z usmeritvami za delo policije na področju varnosti cestnega prometa. 
 
Ukrepi 
 
Pri obravnavanju različnih prekrškov so policisti povzeli tudi druge ukrepe, ki vplivajo na 
varnost v cestnem prometu. Na področju psihofizičnega stanja so ukrepi povečani. Odrejenih 
je bilo za 13 % več preizkusov alkoholiziranosti. Odrejenih je bilo tudi 369 (411) strokovnih 
pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola in 203 (179) zaradi suma vožnje pod 
vplivom psihoaktivnih substanc. Pridržanih do iztreznitve je bilo 68 (54) udeležencev prometa. 
Privedbo sodniku za prekrške smo opravili za 31 (24) oseb. Za 21 (13) oseb smo predlagali 
kontrolni zdravstveni pregled. V prometu smo 3999 (4240) voznikov izločili iz prometa. 
Obravnavali smo tudi 1040 (1117) povoženj divjadi. Začasno smo odvzeli vozniško dovoljenje 
1956 (1964) udeležencem prometa, registrsko tablico pa 336 (382) primerih. 
 
 
 
 



3.1 NADZOR IN UREJANJE CESTNEGA PROMETA 
 
Nadzor vozil in tovora 
 
Po 01.05.2004 oz. po vstopu R Slovenije v EU se je tovorni promet močno povečal. 
Posledično s povečanjem pa se je povečala tudi problematika tovrstnega prometa, saj je na 
glavni cesti I. reda št. 3 umrlo 8; 10 HTP; 45 LTP udeležencev v prometnih nesrečah. Pri tem 
je v eni nesreči v kateri sta umrla dva udeleženca bilo udeleženo tovorno vozilo – povzročitelj, 
prav tako pa sta v dveh nesrečah v katerih sta umrla dva udeleženca bila udeležena tovorno 
vozilo in avtobus. Že samo dejstvo, da je v letu 2003 na omenjeni cesti umrl 1 udeleženec v 
prometni nesreči, kaže na dejanski problem enormnega povečanja števila tovornih vozil.   
 
Skupaj je bilo pregledanih 173 (246) vozil za prevoz nevarnega blaga, pri tem pa je bilo 
odkritih 81 (50) prekrškov iz Zakona o prevozu nevarnega blaga, v 41 (30) primerih je bil 
podan predlog za uvedbo postopka sodniku za prekrške, v 38 (16) je bila na kraju prekrška 
izrečena mandatna kazen in v 2 (4) primerih je bil prevoznik opozorjen. Glede na to, da je 
promet z nevarnim blagom tranzitnega značaja, je problematika majhna, kar pa seveda ne 
izključuje možnosti, da se v prihodnje ne zgodi kaj hujšega.  
 
Na podlagi Uredbe o nadzor tehnične brezhibnosti motornih in priklopnih vozil s katerimi se 
opravljajo prevozi v cestnem prometu, ki povzema določbe direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta Evrope smo opravili 508 pregledov tovrstnih vozil. Pri tem smo 228 vozil izločili iz 
prometa zoper 14 pa smo odredili izredni tehnični pregled.  
 
Urejanje prometa 
 
Posebno pozornost urejanju in nadzoru cestnega prometa smo namenili med turistično 
sezono. Zastojev v prometu nismo zaznali. Tudi v obdobju zime oziroma zimskih voznih 
razmer ni bilo večjih zastojev, saj ni bilo večjih snežnih padavin, niti večjih ohladitev, poleg 
tega pa se je opremljenost vozil z zimsko opremo bistveno izboljšala ob ustreznem nadzoru 
policije. 
 
Športnih ali drugih prireditev na cesti na podlagi dovoljenja pristojnega organa, pri katerih je 
sodelovala tudi policija, je bilo 22 (19), od tega dve večji (Maraton treh src in dirka po 
Sloveniji), ena na državnem nivoju, nekaj na območjih dveh ali več UE, pri katerih sta 
sodelovala SUP in PPP M. Sobota, največ pa na območju ene UE oz. PE, kjer so aktivnosti za 
varovanje izvajale območne PE skupaj s PPP M. Sobota. 
 
 
 

3.2 OBRAVNAVANJE PROMETNIH NESREČ 
 
Prometne nesreče in njihove posledice 
 
Zgodilo se je skupaj 2049 (2094) prometnih nesreč, od tega 22 (16) s smrtnim izidom, 546 
(506) s telesno poškodbo in največ - 1481 (1573)  z materialno škodo. Prometne nesreče so v 
2 % upadu glede na lansko leto. S smrtnim izidom so v porastu za šest oziroma za 28 %, 
dočim so nesreče s telesno poškodbo v porastu za 8 % in materialno škodo v upadu za 6%.  
V njih je bilo udeleženih 3797 (3912) oseb, od tega je 23 (18) umrlo , 71 (75) se je hudo 
telesno poškodovalo, 654 (621) se je lahko telesno poškodovalo, 3049 (3197) oseb pa ni bilo 
poškodovanih. Po številu so prometno varnostne razmere ugodne, po posledicah pa nikakor 
niso ugodne. Med PE je stanje najboljše na območju PP Lendava.  
 
Največ prometnih nesreč se zgodi v naseljih z uličnim sistemom in v naseljih brez uličnega 
sistema. Veliko je nesreč tudi na lokalnih cestah v primerjavi z ostalimi glede na to da so 
manj prometne. Regionalne ceste po kategorijah so dokaj enakomerno obremenjene z 



nesrečami. Enako lahko ocenimo, če opazujemo posledice.  Najhujše posledice so v naseljih 
in lokalnih cestah, nato pa na regionalnih in glavnih cestah. 
 
Pri posledicah nesreč je različna udeležba nekaterih starostnih skupin. Umrlih je največ v 
starostni skupini od 18 do 44 leta starosti in nad 64 let starosti. 
  
Prometnih nesreč s pobegom je bilo skupaj 166 (251), od tega 140 (202) raziskanih in 26 
(49) neraziskanih. S smrtnim izidom je bila ena nesreča (1), ki je bila raziskana, s telesno 
poškodbo 19 (17) nesreč, od tega 6 (2) raziskanih, z materialno škodo pa 146 (233), od 
katerih je 126 (186) primerov raziskanih. 
 
Poleg navedenega je bilo obravnavanih tudi 2220 (2113) dogodkov (poškodb vozil) na 
parkirnih prostorih in 1040 (1117) prometnih nesreč z udeležbo živali. 
 
 
 

4 NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE 
PREDPISOV O TUJCIH 

 
SKUPNE ZNAČILNOSTI 
 
Prvič po letu 2000 ponovno ugotavljamo porast ilegalnih migracij na območju tuk. PU. Tako je 
bilo v letu 2004 obravnavanih 349 (263) oseb, ki so na nedovoljen način prestopile državno 
mejo, kar pomeni 33 % porast napram lanskoletnem obdobju. Številke sicer niso visoke in 
zaskrbljujoče, kljub temu pa nas opozarjajo na dosledno izvajanje ukrepov neposredni bližini 
državne meje, na mejnih prehodih in v notranjosti države s katerimi bi poskušali zmanjšati oz. 
preusmeriti ilegalne migracije iz tuk. območja. V drugem polletju smo pričeli ugotavljati, da je 
eden izmed glavnih razlogov za porast ilegalnih migracij preveč liberalna azilna zakonodaja. V 
letošnjem letu je  namreč kar 52 % obravnavanih ilegalcev izrazilo željo za priznanjem 
statusa azila 
 
Zaradi kršitev zakona o tujcih je bilo v letu 2004 obravnavanih 190 (231) oseb ali za 18 % 
manj kot v letu 2003. Ob tem je bilo vloženih 87 (98) predlogov za uvedbo postopka pri 
sodniku za prekrške, izrečenih pa je bilo tudi 103 (133) opozoril za storjeni prekršek. Največ 
predlogov za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške je bilo podanih zaradi nedovoljenega 
prestopa državne meje in sicer 62 (64), zaradi navedenega prekrška pa je bilo izrečenih tudi 
92 (115) opozoril. Zaradi nezakonitega bivanja v državi pa je bilo podanih 7 (9) predlogov za 
uvedbo postopka pri sodniku za prekrške. 
  
Zaradi kršitev zakona o nadzoru državne meje je bilo v letu 2004 obravnavanih 50 (59) oseb, 
kar je za 15 % manj kot v letu 2003. Ob tem je bilo vloženih predlogov za uvedbo postopka 
pri sodniku za prekrške zoper  40 (52) oseb, zoper 10 (7) oseb pa so bila izrečena opozorila. 
Največ predlogov za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške je bilo podanih zaradi 
nedovoljenega prestopa državne meje in sicer 17 (26), kot kršitelji pa se v večini primerov  
pojavljajo drž. Slovenije. Zaradi nepriglasitve orožja ob prestopu meje pa je bilo podanih 11 
(18) predlogov za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške. Pri tem so v ospredju drž. 
Slovenije 6 (5) in Madžarske 2 (2).  
 
V letu 2004 je bilo na mejnih prehodih zavrnjenih 3.266 (3.308) tujcev, ki niso izpolnjevali 
zakonskih pogojev za vstop v državo. Število zavrnjenih se je v primerjavi z letom 2003 
zmanjšalo za 42 tujcev oz. za 1,2  %. 
 
Tujci so bili najpogosteje zavrnjeni zaradi nevarnosti za javni red, kazniva dejanja – čl. 9/1-1 
ZT02, premalo finančnih sredstev – čl. 9/1-3 in brez dovoljenja za vstop – čl. 8/1 ZT02. 
 



Zaradi kršitev določil zakona o nadzoru državne meje in zakona o orožju so policisti na mejnih 
prehodih zasegli 18 (23) kosov različnega orožja. Našteto orožje je bilo zaseženo na vseh treh 
državnih mejah. Zaseženih je bilo 6 plinskih razpršilcev, 4 bajoneti, 2 boksarja, 2 gumijevki, 3 
kosi drugega hladnega orožja, 2 noža in 1 električni paralizator.   
 
Poleg orožja so policisti zaradi kršitve določil zakona o nadzoru državne meje in zakona o 
orožju zasegli tudi 839 kosov streliva, od tega je bilo 776 šibrnih nabojev in 63 ostrih 
nabojev. Na meji s  Hrvaško ni bilo zaseženega streliva. 
 
Po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami so v prvi polovici lanskega leta 
policisti v sodelovanju s SKP na mejnem prehodu Gibina odkrili in zasegli skupno 2010 g 
marihuane. Na drugih mejnih prehodih policisti po omenjenem zakonu niso obravnavali 
prekrška oz. kaznivo dejanje. 
 
Policisti so na mejnih prehodih v skladu z  navodilom o zavrnitvi vstopa tujcu, pogojih za 
izdajo vizuma na mejnih prehodih…izdali skupno 37 (50) različnih vizumov. Od tega so bili 
izdani 4 (27) vstopni in 33 (19) tranzitnih vizumov. Vsi tranzitni vizumi so bili izdani 
državljanom Ukrajine. 
 
Policisti so na mejnih prehodih v letu 2004 izdali skupno 549 (1.427) dovoljenj  ali za 62 % 
manj kot v enakem obdobju leta 2003. Največ je bilo izdanih dovoljenj za vnos, posest in 
nošenja lovskega, športnega in drugega orožja ter streliva med bivanjem v Republiki Sloveniji   
425 (1.348), ali za 68 % manj kot v letu 2003. 
 
 
 

4.1 MEJNA KONTROLA 
 
Promet potnikov in prevoznih sredstev čez mejne prehode 
 
Skupni promet potnikov na mejnih prehodih na območju PU M. Sobota se je v navedem 
obdobju 17.485.024 v primerjavi z letom 2003 16.054.302 povečal za 9 %. Skupno število 
motornih vozil na mejnih prehodih znaša 5.696.296 (5.017.317), kar pomeni porast za 13 %. 
 
Ugotavljamo, da se je od meseca maja oz. z vstopom Slovenije v Evropsko unijo konstantno 
poviševal predvsem tovorni promet na PMP Dolga vas. Na območju celotne uprave je tako 
mejo prestopilo 732.996 (454.645) tovornih vozil oz.  tovorni promet se je povišal za 61 %. 
 
Med motornimi vozili se je promet z osebnimi vozili povečal za 9% in sicer je skupno prevozilo 
mejo 4.945.677 (4.545.468) osebnih vozil, promet z avtobusi se je prav tako malo povečal  za 
2 % in sicer je mejo prestopilo 17.623 (17.204) avtobusov. Tudi promet vlakov na območju 
PU se je zvišal za 10 %. 
 
V letu 2004 je na MP Dolga vas prestopilo 601.642 (335.861) tovornih vozil, kar pomeni 
povečanje za 79 %. Promet se je povečal predvsem v mesecih maj in junij oz. z vstopom 
Republike Slovenije in Madžarske v Evropsko unijo.   
 
Poskusi prehoda državne meje z neustreznimi dokumenti 
 
V obdobju leta 2004 so policisti na mejnih prehodih zaradi zlorabe listin obravnavali  144 (79) 
oseb, in sicer je bilo največ državljanov Romunije 52 (50), Ukrajine 44 (5) - skupaj 
predstavljajo državljani teh držav 66 % vseh obravnavanih oseb. 
 
Vse zlorabe listin so bile ugotovljene na meji z R Madžarsko, na meji s Hrvaško so policisti 
odkrili en ponarejen dokument. Nobena zloraba dokumentov pa ni bila ugotovljena na meji z 
Republiko Avstrijo. Največ zlorab listin so odkrili policisti na PMP Dolga vas. 
 



Kršitve nedotakljivosti državne meje 
 
V letu 2004 so bili obravnavani 3 (2) mejni incidenti in sicer 1 (1) na slovensko – hrvaški meji 
in 2 (1) na slovensko – madžarski meji.  
 
 

4.2 NEDOVOLJENE MIGRACIJE 
 
Ilegalni prehodi čez državno mejo 
 
Skupno je bilo na območju PU M. Sobota v letu 2004 prijetih in obravnavanih 349 (263) oseb, 
ki so na nedovoljen način prestopile državno mejo, kar pomeni  33 % porast napram letu 
2003. Na slovensko – avstrijski meji je bilo obravnavanih 2 (8) oseb, na slovensko – 
madžarski meji 138 (157), na slovensko – hrvaški meji 195 (91), na slovensko – italijanski 
meji 4 (5) in v notranjosti 10 (2) osebi.  
 
Odstotek realizacije prijetja tujcev, ki so na nezakonit način prestopili državno mejo na 
območju tuk. PU znaša kljub majhnemu številu ilegalcev relativno visokih 91 % (92 %). Tako 
je bilo prijetih na območjih drugih PU v Sloveniji le 36 (23) tujcev. Na slovensko – hrvaški 
meji znaša odstotek realizacije prijetja 88 % na slovensko – madžarski meji pa 92 %. Največ 
ilegalcev je bilo obravnavanih v mesecu  oktobru 53 in juniju 45, najmanj pa v mesecu 
januarju 9 in maju 15. 
 
Prav tako ugotavljamo v letošnjem letu porast kaznivih dejanj po členu 311. kazenskega 
zakona Republike Slovenije. Tako so bile v letošnjem letu v 19 (11) primerih podane kazenske 
ovadbe zaradi kršitev navedenega člena. Zaradi tihotapljenja ljudi preko slovensko – hrvaške 
meje je bilo podanih 16 kazenskih ovadbe, preko slovensko – avstrijske meje 2 kazenski 
ovadbi in preko slovensko – madžarske meje 1 kazenska ovadba.    
 
MEJA Z REPUBLIKO MADŽARSKO 
 
Na meji z Republiko Madžarsko je bilo obravnavanih 138 (157) oseb, ki so na nedovoljen 
način prestopile slovensko – madžarsko mejo. Delež obravnavanih ilegalcev na navedeni meji 
pa je bil 40 % (60%). Kot zanimivost navajamo, da so bile ilegalne migracije na navedeni 
meji v 12 % upadu napram lanskemu letu oz. je bilo v letu 2004 obravnavano najmanjše 
število ilegalcev na slovensko – madžarski meji v času samostojne slovenske države 
 
MEJA Z REPUBLIKO HRVAŠKO 
 
V letu 2004 je bila meja z Republiko Hrvaško ponovno najbolj obremenjena meja na območju 
tuk. PU. Prijetih in obravnavnih oseb, ki so na nedovoljen način prestopili slovensko – hrvaško 
mejo je bilo 195 (91). Delež obravnavanih ilegalcev na tej meji znaša  56 % (35 %). Prav 
tako v tem letu ugotavljamo na tej meji  največji porast nedovoljenih migracij in sicer kar za 
114 %.  
 
Prav tako ugotavljamo močan porast organiziranega tihotapljenja ljudi čez mejo, predvsem na 
območju PP Ljutomer. V letošnjem letu so policisti PP Ljutomer obravnavali kar 15 primerov, 
policisti PP Lendava pa 1 primer organiziranega tihotapljenja ljudi čez državno mejo. Skupno 
je  bilo obravnavanih 28 osumljencev (23 drž. Slovenije in 5 drž. Hrvaške), ki so poskušali 
pretihotapiti najmanj 111 tujcev. 
 
MEJA Z REPUBLIKO AVSTRIJO 
 
Slovensko – avstrijska meja je bila tudi v letu 2004 najmanj obremenjena in sicer sta bila v 
letošnjem letu na navedeni meji obravnavana le 2 (8) ilegalca, drž. Slovenije. 
 
 



 
VRAČANJE TUJCEV 
 
Število tujcev, ki smo jih na podlagi bilaterarnih sporazumov vrnili tujim varnostnim organom 
se je od leta 2000 zmanjševal, kar je posledica sorazmerja z nedovoljenimi migracijami. Po 
drugi strani pa se je odstotek vrnjenih tujcev po letu 2000 konstantno zviševal in je dosegel v 
letu 2004 relativno visokih 81 % (odšteti prosilci za azil, ki jih zaradi načela non refoulement 
ne moremo vračati).   
 
Tujci, ki so jih vrnili slovenski varnostni organi 
 
Na podlagi bilaterarnih sporazumov o vračanju oseb je bilo zaradi nedovoljenega prehoda 
državne meje v letu 2004 sosednjim varnostnim organom vrnjenih 135 (150) tujcev ali za 10 
% manj kot v letu 2003. V kolikor upoštevamo pri izračunavanju vrnjenih tujcev le kategorijo 
tujcev, ki smo jih lahko vračali (odšteti prosilci za azil), ugotavljamo da nam je v letošnjem 
letu uspelo sosednjim varnostnim organom vrniti  kar 81 % (67%) od obravnavanih tujcev.  
 
V letu 2004 nam je uspelo v Republiko Hrvaško na podlagi pogodbe o ponovnem prevzemu 
oseb vrniti 65 (43) tujcev, kar pomeni za 34 % več kot v letu 2003.  
 
V Republiko Madžarsko pa nam je uspelo na podlagi sporazuma o ponovnem prevzemu oseb 
vrniti 70 (82) oz. za 15 % manj kot v letu 2003.  
 
Na podlagi določil zakona o tujcih pa je bilo iz države uspešno odstranjenih 13 (19) tujcev in 
sicer 1 drž. Italije v Republiko Italijo, 4 drž. Madžarske in 2 drž. Romunije v Republiko 
Madžarsko, ter 6 drž. Hrvaške v Republiko Hrvaško. Tujci so bili odstranjeni na podlagi prvega 
odst. 50. čl. Zakona o tujcih  in na podlagi 2. ods. 50. čl. Zakona o tujcih v povezavi s 3. odst. 
50. čl. Zakona o tujcih.  
 
 
 

5 DRUGE DEJAVNOSTI 
 

5.1 PREVENTIVNE NALOGE 
 
Preventivne aktivnosti smo izvajali v skladu s programom dela po vseh področjih policijskega 
dela. Posebna pozornost je bila namenjena v skupnost usmerjenemu policijskemu delu,  
prometni varnosti, predvsem mlajšim udeležencem in pešcem, preprečevanju nasilja v 
družinah in v šolah, požarni varnosti, varstvu okolja, problematiki mamil v osnovnih in 
srednjih šolah ter preprečevanju dogodkov, ki vplivajo na splošno varnost ljudi. Z izdelavo in 
posredovanjem različnih zloženk, z nasveti in predavanji različnim ciljnim skupinam, z 
organiziranjem športnih in drugih nagradnih iger ter s številnimi drugimi oblikami in metodami 
smo izvajali aktivnosti za krepitev in izboljšanje v skupnost usmerjenega policijskega dela. Z 
upoštevanjem strategije razvoja policijske preventive in z izvajanjem naših aktivnosti smo 
tako pozitivno spreminjali družbene razmere, ki vplivajo na nastanek deviantnih dejanj. K 
intenzivnejšemu razvoju partnerskega sodelovanja z državljani, organi lokalne skupnosti in 
drugimi institucijami in organizacijami smo sodelovali pri ustanavljanju posvetovalnih teles v 
lokalnih skupnostih in pri različnih oblikah svetovanja.  
 
Posebej pozitivno je bila sprejeta organizacija in izvajanje preventivnih aktivnosti s celotno 
paleto policijskega dela in sodelovanjem vseh policijskih enot na Kmetijsko živilskem sejmu v 
G. Radgoni, kjer je bilo sprejetih več pozitivnih kritik, številne aktivnosti pa so izvajale tudi 
policijske enote samostojno. Posebej odmevna je bil projekt »Vzoren voznik«, ki je bil izveden 
s strani PPP M. Sobota ob sodelovanju Zavarovalnice Triglav in radia Murski val. Z nekaterimi 
od izvedenih projektov bomo tudi v tem letu sodelovali v izboru za »naj projekt«  nagradnega 
natečaja UUP GPU. 



 
V letu 2004 smo evidentirali 630 (481) aktivnosti, od tega 99 (59) po področju kriminalitete, 
208 (118) po področju javnega reda, 304 (288) po prometni varnosti in 19 (16) po mejni 
problematiki.  Statistično je evidentiranih več aktivnosti, kar kaže na pravilno usmerjanje 
policijskih enot, predvsem VPO. Evidentirane so dejansko načrtovane in vodene aktivnosti. 
Večji del nalog s preventivnega segmenta se opravlja z redno obliko dela. 
 
Ocenjujemo, da se področje preventive vedno bolj uveljavlja kot pomemben segment 
policijskih opravil in da se že kažejo pozitivni rezultati aktivnosti. Nadalje ugotavljamo, da je 
kljub sprejetju nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu, policija še vedno ključni 
organ iniciative, povezovanja, izvajanja številnih nalog in v končni fazi “dežurni krivec” 
neuspešnosti, oz. odgovornosti. V letu 2004 je bilo izvedenih več aktivnosti na področju 
vključevanja varnostnih sosvetov v reševanje lokalne problematike. 
 
 
 

6 OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 
 
Na interventno številko 113 je bilo v letu 2004 sprejetih 9,6 % klicev več kot v letu pred tem. 
Interventnih klicev, ki so zahtevali ukrepanje policistov, je bilo kar za 16.9% več kot leto prej. 
Ti podatki kažejo na trend večanja pomembnih klicev kar za 21.1%.  
V letu 2004 je bil delež interventnih klicev 33.4, kar je za 2.1% več kot leta 2002. Delež 
ostalih klicev v letu 2004 je 70,1%. 
 
 

Leto Vsi klici na 113 Interventni klici Nujni interventni klici Pomembni klici 
2004 30.728 10.265 91 625 
2003 28.031 8.780 124 516 
indeks 109,6 116,9 73,4 121,1 
    
 
 
Po vrsti in vsebini pojava so bile prijavljene naslednje zadeve: 
 
kriminaliteta  2.406  (1.602) dogodkov,   
mejne zadeve  210  (182) dogodkov,   
prometna varnost  4.547  (3.965) dogodkov,   
javni red in mir 2.861  (2.540) dogodkov,   
dogodki in pojavi  443  (450) dogodkov,   
orožje in strelivo  35  (27) dogodkov,   
varstvo okolje  49  (56) dogodkov,   
ostale zadeve  197  (140) dogodkov,   
skupaj  10.748  (8.962) dogodkov,   
 
 
 

7 SPREMLJANJE IZVAJANJA POOBLASTIL Z VIDIKA 
VAROVANJA ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 

 
V letu 2004 smo človekovim pravicam namenjali posebno pozornost in te so bile tudi vodilo 
zakonitega policijskega ukrepanja. Še posebno pri odrejanju pridržanj smo dosledno 
upoštevali pravice, ki jih pridržana oseba ima ter jih v postopku tudi zagotavljali.  
Policisti in kriminalisti so pri svojem delu morali za obvladovanje nasilnih kršiteljev predpisov 
uporabiti tudi prisilna sredstva. Vse uporabe prisilnih sredstev so ocenili predstojniki 



organizacijskih enot ter pri ocenjevanju ugotovili, da se prisilna sredstva uporabljajo 
strokovno in zakonito. 
 
Policisti in kriminalisti PU Murska Sobota so leta 2004 uporabili 521 (504) prisilnih sredstev. 
Uporaba prisilnih sredstev v letu 2004 se je povečala za 17 uporab oziroma za 3,3 %.  
Policisti in kriminalisti so tako uporabili sredstva za vklepanje in vezanje 235 (230) krat , 
strokovni prijem 239 (242) krat, strokovni met kot oblika fizične sile 11 (13) krat, strokovni 
udarec 21 (14) krat, 11 (3) krat palico in 4 (0) krat plinski razpršilec. Druga prisilna sredstva v 
tem obdobju niso bila uporabljena. 
 
Iz tega izhaja, da policisti in kriminalisti pri delu uporabljajo najmilejša prisilna sredstva in 
sicer fizično silo, sredstva za vezanje in vklepanje, palica, do čim se uporabe hujšega 
prisilnega sredstva   ne poslužujejo. Uporabe strelnega orožja v zadnjem pet letnem obdobju 
ne beležimo.  
 
Po področjih dela so največ prisilnih sredstev uporabili pri opravljanju nalog JRM in sicer v 
343 (334) primerih, pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa 128 (110), na področju 
kaznivih dejanja 25 (33), na področju spremljanja in izročanja zoper 10 (17) oseb in na 
področju mejnih zadev 8 (2). 
 
 

8 PRITOŽBE 
 
Zoper delavce Policijske uprave Murska Sobota je bilo v letu 2004 podanih 51 pritožb, v letu  
2003 pa je bilo podanih 70 pritožb. Število se je torej v primerjavi s prejšnjim letom znižalo za 
kar 27,1 %. Analiza utemeljenih pritožb izkazuje, da sta bili v letu 2004 utemeljeni le 2 
pritožbi, kar predstavlja 5% obravnavanih pritožb (leta 2003 utemeljenih 5 pritožb, kar 
predstavlja 10,6% pritožb). Število utemeljenih pritožb, ki je že nekaj let zelo nizko, se je v 
letu 2004 v primerjavi z letom poprej zmanjšalo še za 3. Tako lahko ocenjujemo, da je stanje 
na tem področju zelo dobro in kaže, da policisti v veliki večini primerov svoje delo opravljajo 
zakonito, strokovno in korektno.  
 
Največ pritožb v letu 2004 je bilo podanih na področju cestnega prometa in sicer 31 pritožb, 
sledita mu področji kaznivih dejanj in JRM s 7 pritožbami, nato področje meje s 5 pritožbami 
in nazadnje področje dogodkov z 2 pritožbama. 
 
Na podlagi ugotovitev v postopkih reševanja pritožb v letu 2004 sta bili v 2 primerih 
utemeljenih pritožb zoper delavca izrečeni 2 opozorili. V omenjenih primerih namreč policista 
nista huje kršila pravic in svoboščin pritožnikoma, prav tako z njunim ravnanjem niso bili 
uresničeni znaki disciplinske kršitve. 
 
 
 

9 FINANČNO MATERIALNE ZADEVE 
 

9.1 IZVAJANJE FINANČNEGA NAČRTA 
 
Kot povečevanje števila zaposlenih in prevzemanje dodatnih objektov se je povečal tudi 
finančni načrt Policijske uprave Murska Sobota. Tako smo v letu 2004 za redne materialne 
stroške dobili odobrenih 188 milijonov tolarjev, kar je v primerjavi z letom 2001 55 % 
povečanje. Struktura porabe ostaja skozi navedeno obdobje podobna in sicer največji delež 
predstavljajo prevozni stroški in storitve za vzdrževanje vozil 43 %, sledijo stroški za 
električno energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije 27 % in  stroški za pisarniški in 
splošni material 12 %.  
 



 Vir : MFERAC izpis št. DPS-06-22-02 z dne 25.01.2005 
 
Na finančno poslovanje v proračunskem letu 2004 je v največji meri vplival vstop v EU in s 
tem povezani  stroški prevzema in ureditve  mejnih prehodov. Policijska uprava Murska 
Sobota je od Carinske uprave prevzela sedem maloobmejnih prehodov ter dodatne prostore 
na devetih mejnih prehodih.  
 
 

9.2 MATERIALNO TEHNIČNA SREDSTVA IN OPREMA 
 
Prevozna sredstva 
 
Vozni park PU Murska Sobota zajema 123  vozil. V letu 2004 je bilo Policijski upravi Murska 
Sobota dodeljenih 13 vozil, dobili smo tudi specialno kombinirano vozilo za reševanje 
prometnih nesreč, brez katerega smo bili skoraj  dve leti. Zaradi dotrajanosti smo izločili 30 
vozil.  
 
Prevoženi kilometri s službenimi vozili so se v letu 2004 napram 2003 povečali za 8,7 %, 
hkrati se je število vozil zmanjšalo za 12,1 %, kar pomeni bistveno večjo obremenitev 
voznega parka, ki pa je glede na povečano število policistov, policijskih objektov in aktivnost 
pričakovana.  
 
Povprečna starost voznega parka PU M.Sobota na dan 31.12.2004 je 6,35 let  in se je v 
primerjavi z letom  2003, ko je  bila 6,6 let nekoliko izboljšala.  
 
Poslovni objekti 
 
V letu 2004 smo skupaj z GPU SS in MNZ nadaljevali z novogradnjo PP in PPP Murska Sobota. 
Na objektu potekajo zaključna gradbeno obrtniška dela, narejena so groba instalacijska dela – 
elektrika, vodovod, centralna in prezračevalna, ometi, fasada in kanalizacija, ki pa še ni 
priključena na mestno kanalizacijo. 
 
Za potrebe PMP Lendava je bila odkupljena zgradba GIDGRADA, ki se bo skoraj v celoti 
preuredila in za kar so že izdelani in potrjeni idejni projekti, prav tako je potrjen tudi idejni 
projekt preureditve pridobljenih prostorov Ministrstva za obrambo za potrebe PP Ljutomer. Za 
potrebe PP Ljutomer so z najemno pogodbo z Občino Ljutomer pridobljeni tudi dodatni 
prostori za parkirišča.  
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Že nekaj let imamo odprto vprašanje glede ureditve lastništva obstoječe zgradbe PP Lendava, 
med Policijo in Občino Lendava, vendar tudi v letu 2004 postopek ni napredoval ali bil 
zaključen. Ravno tako še vedno poteka denacionalizacijski postopek za zgradbo PP Gornja 
Radgona, katerega rešitev pričakujemo v letu 2005. 
  
Skupaj z Uradom za logistiko Generalne policijske uprave  nam je uspelo urediti prostore  za  
del policistov PP Lendava na mejnem prehodu  Pince, kjer smo imeli prazne lastne pisarniške 
prostore. 
  
Na večini enot smo v danih prostorih uredili prostore za zaslišanje.  
 
PU Murska Sobota je od Carinske uprave ob vstopu v Evropsko skupnost prevzela sedem 
maloobmejnih prehodov ter dodatne prostore na devetih mejnih prehodih, ki so jih uporabljali 
cariniki. Pri maloobmejnih prehodih gre za starejše objekte, ki jih bo potrebno vzdrževati, v 
mejnih prehodih na meji z Avstrijo in Madžarsko pa smo urejali tudi prostore za delo tujih 
varnostnih organov  pri nas ali naših policistov na tujih mejnih prehodih. 
 
 

10 USPOSABLJANJE 
 
V letu 2004 so se delavci PU Murska Sobota udeležili 35 usposabljanj s področja splošnih 
policijskih nalog, 15 računalniških usposabljanj,  23 usposabljanj s kriminalističnega 
preiskovanja, 13 s področja prometa, 9 usposabljanj za vodnike službenih psov, 15 s področja 
socialnih veščin in 10 usposabljanj na področju dela posebne policijske enote in sicer na 
nivoju PU in 8 usposabljanj na nivoju GPU. 
 
Vadba samoobrambe in praktičnega postopka je bila na začetku leta naravnana na 
izpopolnjevanje znanja in urjenja veščin iz samoobrambe ter razvijanja in povečanja fizične 
pripravljenosti, v drugi polovici pa se je bil poudarek na ravnanju in rokovanju z tonfo in 
pištolo. V teoretičnem delu so se policisti usposabljali iz tem, ki so bile predvidene po 
programu za leto 2004.  
 
V letu 2004 smo zabeležili pet poškodb, od katerih so se štiri zgodile na vadbi samoobrambe, 
ena pa na vadbi praktičnega postopka.   
 
 

11 SODELOVANJE Z DOMAČIMI USTANOVAMI 
 
Z Okrožnim državnim tožilstvom poteka redno in operativno sodelovanje na ravni direktorja 
PU, SKP in SD ter PP. Z predstavniki organizacij civilne družbe in Centri za socialno delo smo 
izvedli sestanek na katerem so se dogovorili o skupnih aktivnostih na področju družinskega 
nasilja, dela z mladostniki kot oškodovanci ali osumljenci kaznivih dejanj. Sodelovanje z njimi 
poteka dobro tudi na operativni ravni.Prav tako operativno in dobro sodelujemo s carino, z 
DURS , z delovno in požarno inšpekcijo. 
 
Policija v okviru svojega delovnega področja sodeluje z drugimi državni  organi  v okviru 
predpisov in  tudi na podlagi obojestranskih interesov. Sodelovanje s  centri za socialno delo, 
sodniki za prekrške, carinskim uradom, upravnimi enotami, inšpekcijskimi službami, službo za 
zasebno varovanje in detektivsko dejavnost MNZ  in drugimi, je bilo tudi v letu 2004 dobro in 
v skladu s predpisi in načrtovanji.  Sodelovanje se je kazalo v izvajanju skupnih nadzorov na 
območju celotne uprave ali posameznih policijskih postaj, sodelovanju v različnih skupnih 
projektih za zagotovitev ugodnih varnostnih razmer ter izmenjavi informacij ali strokovnih 
spoznanj. 
 
Na področju prometne varnosti  je bilo največ sodelovanja s Sveti za preventivo in vzgoji v 
cestnem prometu, Avtomoto društvi in občinami v zvezi izvajanja preventivnih aktivnosti. Z 



upravljavci   cest ter izvajalci  večjih gradbenih del je bilo največ sodelovanja s Cestnim 
podjetjem, Družbo za državne ceste in Družbo Republike Slovenije za ceste, saj je bilo več 
večjih gradbišč, ki so  zahtevala stalno prisotnost in usklajevanje problematike ( obvozi, 
poškodbe vozišč, zastoji tovornega prometa zaradi problematike Dolge vasi, izredni prevozi, 
izločanje tovornih vozil itd.) Prav tako smo sodelovali s  sodniki za prekrške in Davčno upravo 
zaradi sprotnega odpravljanja strokovne problematike.  
 
 

12 ODNOSI Z JAVNOSTMI 
 
Med letom smo skrbeli, da so bili mediji in javnost pravočasno obveščeni o aktualnih 
varnostnih dogodkih, bodisi s pisnimi informacijami ali pa nastopi "v živo". Največ vprašanja 
in nastopov je bilo na področju varnosti cestnega prometa, nato sledi kriminaliteta ter zaradi 
vstopa Slovenije v EU tudi področje mejnih zadev in tujcev.  
 
Obvestila smo pošiljali na 36 elektronskih naslovov, področje dela policije pokriva pa 24 
medijev. 
 
Izvedli smo 7 (5) tiskovnih konferenc, 45 (32) rednih tedenskih srečanj z novinarji, odgovorili 
na 37 (34) pisnih vprašanj novinarjev ter na 7 (2) vprašanj občanov. Sodelovali smo v 24 (15) 
tematskih oddajah ter 6 (3) krat demantirali oz. pojasnjevali določene prispevke v medijih. 
 
 

13 DEJAVNOST SPECIALIZIRANIH ENOT 
 

13.1 Enota na sklic 
 
Na območju Policijske uprave Murska Sobota je imenovana posebna policijska enota, katero 
po sestavi I. popolnjuje 28 policistov in po sestavi II 63. Enota je 100 % popolnjena. Za 
opravljanje zakonsko določenih nalog se je v letu 2004 usposabljala po programu GPU in PU. 
Ocenjujemo, da so policisti na osnovi ocen, doseženih  pri opravljanju dela, dosežkih pri 
usposabljanjih in pri ocenjevanju mobilnosti in popolnjenosti z materialno tehničnimi sredstvi 
zelo dobro usposobljeni za opravljanje predvidenih nalog. Na nekoliko slabšo oceno 
pripravljenosti vpliva slaba popolnjenost enote z vozili in zaščitnimi sredstvi (dotrajana in 
stara motorna vozila ter stara osebna zaščitna oprema). 
 
Posebna policijska enota je bila v letu 2004 angažirana 11 krat za opravljanje dela in sicer: 
 

- dne 04.04.2004 zaradi vzdrževanja javnega reda na nogometni tekmi v M. Soboti 
med NK Muro in NK Maribor – PL, 

- v času od 30.04.2004 do 01.05.2004 zaradi izvedbe vrste prireditev, katere so bile 
namenjene vstopu Slovenije v EU,  

- 23.05.2004 zaradi nudenja pomoči PPE Maribor pri vzpostavljanju javnega reda na 
nogometni tekmi med NK Mariborom in NK Olimpijo v Mariboru,  

- dne 31.10.2004 zaradi vzpostavljanja javnega reda in miru v M. Soboti med NK Muro 
in NK KUMHO Drava iz Ptuja in  

- dne 14.11.2004 zaradi vzpostavljanja javnega reda in miru na nogometni tekmi v M. 
Soboti med NK Muro in NK Olimpijo   ter po  

      -     v času med 04.05.2004 in 05.05.2004 zaradi treh umorov v Romskem naselju Pušča, 
- dne 30.05.2004 zaradi vzpostavljanja javnega reda v M. Soboti na nogometni tekmi 

med NK Muro in NK Mariborom, 
- dne 19.08.2004 zaradi nudenja pomoči UKP PU M. Sobota ob opravljanju večjega 

števila hišnih preiskav na območju Pomurja, - dne 30.09.2004 zaradi vzdrževanja 
javnega reda v Mariboru na nogometni tekmi med NK Maribor - PL in NK Parmo,  

- dne 20.10.2004 zaradi vzdrževanja javnega reda in miru v Mariboru na nogometni 
tekmi med NK Maribor PL in NK Olimpijo-KD iz Ljubljane in  



- dne 24.10.2004 zaradi vzpostavljanja javnega reda in miru v M. Soboti med NK Muro             
            in NK Maribor PL.  
 
Pri izvajanju nalog sta bila poškodovana dva policista – pripadnika PPE PU M. Sobota ter dva 
pri izvedbi usposabljanja. 
 

13.2 Vodniki službenih psov 
 
V letu 2004 se je z novo sistemizacijo delovnih mest v policiji, povečalo število vodnikov 
službenih psov tudi na  Policijski upravi Murska Sobota. Konec leta 2004 je tako na PU  11 
vodnikov službenih psov za splošno uporabo in 2 vodnika službenih psov za specialistično 
uporabo in sicer eden za odkrivanje eksplozivnih snovi in eden za odkrivanje prepovedanih 
drog.  
 
Po letu 2002, ko so bili službeni psi za splošno uporabo  najpogosteje uporabljeni pri 
varovanju zelene meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in med Republiko 
Slovenijo in Republiko Madžarsko, je bila uporaba le-teh v  letu 2004 enako kot v letu 2003  
najpogostejša pri izvajanju policijskih intervencij, pri vzdrževanju in vzpostavljanju javnega 
reda in miru ter iskanju storilcev in zavarovanju krajev kaznivih dejanj. Službeni psi policije za 
splošno uporabo so bili uporabljeni tudi pri varovanju javnih prireditev, predvsem nogometnih 
tekem na stadionu NK Mura v M.Soboti, pri varovanju državne meje ter zelo pogosto pri 
izvajanju drugih rednih nalog policije (opazovalne službe, patruljiranje ipd). Službeni psi so 
bili tudi v veliko pomoč pri iskanju pogrešanih oseb ter izvajanju asistenc. Tako so bili 
službeni psi policije za splošno uporabo, v letu 2004 za opravljanje različnih opravil,  
uporabljeni v 193 (107)  primerih.  
 
V letu 2004 je vodnik službenega psa za iskanje prepovedanih drog sodeloval pri 39 (19) 
hišnih preiskavah po odredbi sodišča in 14(9) preventivnih pregledih osebnih vozil. Prav tako 
je bila opravljena ena preiskava terena. V sklopu mednarodne akcije je v dveh primerih bil 
opravljen pregled kompozicije potniških vagonov na MP Hodoš. 
 
Uporaba psa se je izkazala kot upravičena, saj so pri hišnih preiskavah bile najdene naslednje 
količine prepovedane droge: 47 gramov heroina, 10.500 g marihuane,1 tableta Ecstasy in 1 g 
kokaina. 
 


