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POVZETEK 
 

Diplomska naloga obravnava problematiko pogrešanih oseb, kamor sodijo osebe obeh spolov, 

vseh starosti in poklicnih struktur. Vzroki za pogrešanje oseb so različni, za nekatere povsem 

banalni, za druge pa ključnega pomena, in sicer pri tem, da se nekdo odloči in zapusti svoje 

prebivališče, svojce, druţino. Ob pogrešanih osebah se srečujemo s tistimi, ki so pogrešani, in 

s tistimi, ki iščejo pogrešane oziroma jih skušajo najti. 

 

Pogrešane osebe v Sloveniji proučujemo z razlogi, z naznanitvami pogrešanja oseb in z ukrepi 

posameznih sluţb in organizacij. Podrobneje opredeljujemo naloge posameznih sluţb, 

konkretneje policije, ki je prva, ki običajno izve za pogrešano osebo, ter večkrat tudi prva, ki 

pogrešano osebo najde – ţal prevečkrat šele takrat, ko je prepozno. 

 

Ključne besede: pogrešana oseba, policija, druţina, pogrešanost 
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SUMARRY 

The thesis deals with the issue of missing persons, which include persons of both sexes, all 

ages professional structures. The reasons are different, for some quite banal, and for the others 

essential that someone chooses to leave their residence, relatives, family. 

When dealing with missing people we are faced with those who are the missing and with 

those who are looking for the missing people and are trying to find them. 

 

We investigate the missing people in Slovenia with the reasons for disappearing, with 

announcement of missing person and with the measures of individual departments and 

organizations. We define tasks of individual departments in specific the police, who is the 

first, who usually out about a missing person and is in several cases also the first who finds 

the missing person. Unfortunately, often whwn is already too late. 

 

Key words: missing, family, to be missed 
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1 UVOD 
 

V današnjem času se vsakodnevno pogreša mnogo oseb, kar lahko opazimo v raznih medijih. 

Vzroki za to so različni. Veliko se jih prostovoljno odloči, da zapustijo dom, predvsem zaradi 

teţav, ki jih imajo doma, v sluţbi ali v šoli. Pogrešanje večine teh oseb je le kratkotrajno, saj 

jih izsledijo pri znancih oz. sorodnikih ali pa se domov vrnejo same. Druge se izgubijo in ne 

znajo več priti domov (največkrat so to otroci in starejše osebe).  

 

Ljudje, ki so pogrešani, prihajajo iz vseh druţbenih slojev. Pri tem mladi ljudje predstavljajo 

več kot polovico vseh pogrešanih oseb. Pogrešana oseba je lahko tudi ţrtev kaznivega dejanja, 

lahko je storila samomor ali je bila udeleţena v nesreči. Kaj je razlog, da je nekdo pogrešan, 

in zakaj je nekdo pogrešan, pa ugotavljajo policisti, ki iščejo pogrešano osebo. Največkrat so 

prijave pogrešanih oseb v začetni fazi nejasno definirane, pri čemer jih povezuje glavni 

element nenadne odsotnosti s kraja, kjer so bivale ali pa so se zadrţevale. Odsotnost mora biti 

daljša od običajne odsotnosti, predvsem pa nepojasnjena. Ko je vzrok pogrešanosti kaznivo 

dejanje, gre največkrat za umor, ugrabitev, protipraven odvzem prostosti, trgovino z belim 

blagom idr. (Maver, 1983).         

                                                                                                              

V Sloveniji vsak dan od doma odideta dve osebi. Vsakega primera pogrešanosti se je potrebno 

lotiti z domnevo, da je pogrešana oseba ţrtev kaznivega dejanja. Zaradi tega namreč ne 

smemo ţe ob prijavi postaviti teze, da je oseba odšla od doma prostovoljno oziroma je storila 

samomor, in delovati samo v smeri potrjevanja le-te, druge moţne razlage pa spregledati. 

Policija mora storiti vse potrebno, da se osebo najde in da se odkrijejo znaki, ki kaţejo na 

kaznivo dejanje. Šele ko odpadejo vsa sum zbujajoča znamenja, lahko policisti opustijo 

razlago o kaznivem dejanju.  

 

1.1 Namen in cilj  
 

Namen diplomske naloge je proučevati urejenost sistema iskanja pogrešanih oseb v Sloveniji. 

Cilj naloge pa je ugotoviti vključenost sluţb, ki sodelujejo ali vodijo akcijo iskanja pogrešanih 

oseb, osvetliti problematiko pogrešanih oseb in pojem »pogrešane osebe« ter ugotoviti, kaj je 

tisto najpomembnejše za uspešno iskanje pogrešanih oseb.  

 

 

 



 

8 

 

1.2 Hipoteze 
 

V diplomskem delu smo si zastavili naslednje hipoteze:  

1. V Sloveniji je področje iskanja pogrešanih oseb zakonsko urejeno. 

2. S področjem iskanja pogrešanih oseb se ukvarjajo tudi zasebne agencije.  

3. Policija se pri iskanju pogrešanih oseb ne posluţuje ostalih strokovnih sluţb v drţavi 

in centrov za socialno delo.  

4. Med pogrešanimi osebami pri nas je največ mladoletnikov.  

5. Večina pogrešanih oseb se domov vrne sama.   

 

1.2 Metode dela 
 

Do podatkov in informacij ter zaključkov v obravnavani temi bomo prišli na osnovi 

pregledovanja strokovne literature ter objavljenih in internih gradiv, pa tudi povzemanja ţe 

napisane literature. Zaradi omejenega dostopa do podatkov bomo le-te črpali iz statističnih 

podatkov policije. Pri pisanju diplomske naloge smo uporabili: 

 deskriptivno metodo, 

 metodo klasifikacije, 

 metodo kompilacije. 
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2 OPREDELITEV POJMOV 
 

2.1 Pogrešane osebe 
 

Za pogrešane osebe veljajo osebe, ki so se iz svojega običajnega ţivljenjskega okolja oddaljile 

po svoji ali proti svoji volji ter glede na njene dotedanje ţivljenjske navade, običaje, stike, 

aktivnosti in druge okoliščine v nekem razumnem roku ne obstajajo podatki o njenem 

prebivališču in usodi. O tem je obveščena policija, za njeno izsleditev pa so izvedeni določeni 

ukrepi. Mnogo pogrešanih oseb se dokaj kmalu vrne domov ali pa se same javijo iz drugih 

krajev; za določeno število pogrešanih oseb pa ostane nepojasnjeno, kaj se je z njimi v resnici 

zgodilo.  Pogrešana oseba je tudi oseba, ki se je izgubila ali doţivela nesrečo v gorah, v morju 

ali na cesti. 

 

Glavni element pogrešanosti je nenadna in nepričakovana odsotnost iz kraja, kjer je oseba 

dotlej prebivala. Njena usoda je nejasna, odsotnost je daljša od običajne. Odsotnost osebe 

vzbudi skrb svojcev ali drugih ljudi, ki to opazijo in prijavijo policiji. Pogrešane osebe niso 

posebna zakonska kategorija. Izraz »pogrešana oseba« je neke vrste socialna ustvaritev, hkrati 

pa tudi izum medijev, s pomočjo katerega so lahko opisali vrsto zločina ali nesreče (Maver, 

1983). 

 

2.2. Tipologija pogrešanih oseb 
 

Ločimo več tipov pogrešanih oseb, in sicer: 

 begavce od doma, 

 izgubljene osebe, 

 pogrešane osebe, pri katerih vzrok odsotnosti ni znan ali pa okoliščine izginotja kaţejo 

na sum, da je pogrešana oseba ţrtev kaznivega dejanja. 

Vsi tipi pogrešanih oseb je običajno predmet policijskega preiskovanja. Nepojasnjeno 

izginotje osebe namreč vzbuja sum o obstoju morebitnega kaznivega dejanja. Nenadna 

odsotnost iz kraja, ki mora biti daljša od običajne, predvsem pa nepojasnjena, je glavni 

element pogrešanosti. Pri preiskovanju pogrešanih oseb, pri kateri je izginotje v kakršnikoli 

zvezi s kaznivimi dejanji, se izvajajo vsi kriminalistično taktični in tehnični ukrepi, ki so v 

okviru kriminalistične stroke in v skladu z določbami Zakona o kazenskem postopku (ZKP, 
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1994). Tu je potrebno upoštevati določene okoliščine, ki se ugotovijo tako ob prijavi 

pogrešanja osebe, kot tudi pri njenem nadaljnjem iskanju. 

 

Časovna komponenta odsotnosti neke osebe iz kraja denimo sama po sebi še ne pomeni, da je 

ta oseba ţrtev kaznivega dejanja, se pa lahko ob izvedenih aktivnostih ugotavljajo 

najrazličnejši vzroki, ki lahko kaţejo na to, da je pogrešana oseba ţrtev kaznivega dejanja  

(http://www.policija.si). 

 

Tipi pogrešanih oseb glede na starost: 

 otroci, 

 mladoletni begavci, 

 odrasli, 

 ostareli. 

 

Ta delitev je smiselna zaradi različne taktike iskanja. Kadar je pogrešana oseba majhen otrok, 

se vedno organizira iskalna akcija. Način dela policije pri iskanju pogrešanih otrok je podoben 

iskanju drugih oseb, le da se v teh primerih policija posluţuje še nekaterih drugih ukrepov. 

Policija v primerih pogrešanja otrok sodeluje tudi z nevladnimi organizacijami, ki imajo 

izkušnje s pogrešanimi otroki in z mladoletniki, še posebej ko obstaja sum zlorabe otrok ali če 

so otroci ţrtve druţinskega nasilja. Poleg tega policija v zvezi z iskanjem pogrešanih otrok in 

mladoletnikov obvešča različne medije, kot so radio, televizija, časopisi, internet. V teh 

medijih lahko objavlja fotografije pogrešanih oseb, osebne opise in podrobnejše opise 

(http://www.interpol.int, 16.6.2010). 

 

Tipi pogrešanih oseb glede na okoliščine pogrešanosti: 

 ţrtev kaznivega dejanja, 

 samomor, 

 pobeg zaradi neurejenih druţinskih razmer, 

 razne nesreče v gorah, vodi, na cestah, 

 naravna smrt, 

 osebe, ki so se izgubile in ne najdejo poti domov, 

 ţelja po pridobitvi nove identitete ali novega ţivljenjskega okolja, 

 izognitev izpolnjevanju sprejetih obveznosti, 

http://www.interpol.int/
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 finančni, osebni in  

 drugi razlogi. 

 

Izginotje je lahko: 

 namerno (beg od doma, ţelja po novem ţivljenjskem okolju), 

 naključno (ţrtev kaznivega dejanja, izgubljenost, naravna nesreča).  

Vse več je oseb, ki so pogrešane samo zaradi tega, ker jih nekdo pogreša in jih prijavi kot 

pogrešano osebo. Nekatere izmed teh si na primer le ţelijo novo ţivljenjsko okolje. Take 

osebe nekateri imenujejo »skrivači«, ker so se odmaknili od svojcev zaradi osebnih razlogov 

(Maver, 1983). Pojem pogrešana oseba je v našem pravu opredeljena v 2. odstavku 549. člena 

ZKP (1994), ki dovoljuje objavo fotografij pogrešanih, če so razlogi za sum, da je smrt 

oziroma izginotje posledica kaznivega dejanja (Šuperina, Čurčič , 2006). 

 

2.3 Iskane osebe  
 

Ko govorimo o iskanih osebah, mislimo na osebe, ki jih policija išče zaradi suma storitve 

kaznivih dejanj, ali na osebe, ki so pobegnile iz zaporov, vzgojno-poboljševalnih ustanov ali 

se skrivajo pred organi pregona zaradi storjenih kaznivih dejanj. Iskanje pomeni 

kriminalistično policijsko taktiko iskanja znanih ali neznanih oseb in predmetov v zvezi z 

nekim kaznivim dejanjem. Da bi bilo iskanje uspešno, je treba reagirati hitro in taktično 

pravilno. Iskanje je operativna akcija medsebojno povezanih in usklajenih ukrepov in del, kot 

so preiskava terena, zasledovanje, blokada … 

 

Druge iskane osebe so osebe, za katerimi je razpisana tiralica ali razglas. Podrobneje sta 

tiralica in razglas opredeljena v 548.–551. člena  ZKP (1994). V tretjem členu Zakona o 

policiji (ZPol, 1998) so opredeljene naloge policije, kjer je določeno, da je ena izmed nalog 

le-te odkrivanje in prijemanje drugih iskanih oseb. 
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3 NALOGE POLICIJE OB POGREŠANJU OSEB 
 

3.1 Ukrepi ob prijavi pogrešanja 

 

Treba je poudariti, da lahko pogrešanje osebe prijavi vsakdo, ne glede na to, ali prijavitelj 

izvira iz druţinskega ali delovnega okolja. Obvestilo, da je nekdo pogrešan, najpogosteje 

podajo svojci tistega, ki je pogrešan, redkeje pa so to prijatelji, delovna organizacija ali znanci 

pogrešanega. 

Prijavo o pogrešanosti neke osebe ljudje policiji podajo ustno, pisno, po telefonu, anonimno 

ali s pomočjo psevdonima. Čas od trenutka odhoda do trenutka prijave je odvisen od navad 

pogrešanega, njegovega načina ţivljenja, okoliščin ob izginotju ter zainteresiranosti in skrbi 

svojcev (Maver, 1983). 

 

Zbrati je treba čim več resničnih podatkov o pogrešanem in o razmerah v njegovi druţini. 

Poleg motiva je treba ugotoviti tudi druge okoliščine glede izginotja in lastnosti pogrešanega, 

torej njegov opis in osebne podatke, kaj je ţe bilo ukrenjeno za najdbo osebe ter območja, ki 

so ţe bila pregledana. Pomembni so tudi podatki o njegovih navadah. Rekonstrukcija gibanja 

pogrešanega se mora opraviti v najkrajšem času po izginotju. Ţe na začetku pogovora med 

policistom in prijaviteljem je potrebno vzpostaviti zaupljiv odnos, zmanjšati napetost in na ta 

način pokazati prijavitelju, da se policisti trudijo v čim krajšem moţnem času osebo najti. Ko 

se izve za izginotje osebe, je prijavitelj prvi in najpomembnejši, včasih celo edini vir 

informacij, ki so za policijo relevantne. Pomembno je, da tisti, ki prejme prijavo o 

pogrešanosti, ne podleţe čustveni sugestiji razburjenega prijavitelja. Le-ta mora ostati 

hladnokrven, kljub temu pa ne ravnodušen ali brezobziren do prijavitelja (Modly, 1997). 

 

3.2 Zbiranje prvih podatkov 

 
Policist, ki sprejme prijavo o pogrešanju osebe, mora od prijavitelja zbrati čim več podatkov, 

ki se nanašajo na morebitno identifikacijo izginule ali pogrešane osebe, ter podatek o 

predvideni moţni lokaciji pogrešane osebe. Pri tem je potrebno ugotoviti vse pomembne 

vzroke, okoliščine in motive izginotja, ki bi pripomogli in omogočili čim hitrejšo najdbo 

izginule oziroma pogrešane osebe (Meško, 2002).  
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Ob sprejetju prijave policisti odprejo nov dosje z imenom pogrešane osebe ter razpišejo 

iskanje, ki je zabeleţeno v računalniško evidenco. Na notranjo stran mape pripnejo sliko 

pogrešane osebe, dodajo list z njenimi osnovnimi podatki, zapis prijave o izginotju in uradne 

zaznamke pogovorov. V dosje dodajajo podatke o vsem, kar je bilo storjenega v zvezi s 

pogrešano osebo. 

 

Ob sami prijavi je potrebno pridobiti podatke, ki omogočajo: 

 oceno stopnje ogroţenosti pogrešane osebe, 

 najdbo mesta, kjer se oseba nahaja, 

 identifikacijo osebe v primeru najdbe trupla ali nepoznane osebe, 

 zgodnje odkrivanje kaznivega dejanja, katerega ţrtev je pogrešana oseba, 

 zaustavitev, prekinitev kaznivega dejanja, katerega storilec ali ţrtev je pogrešana oseba, 

 ustrezne pogoje in okoliščine za razjasnitev usode pogrešane osebe (Šuperina in Čurčič, 

2006). 

 

Ţerjav (1983) meni, da je posebno pozornost potrebno posvetiti tistim podatkom, ki jih lahko 

da prijavitelj, da bi kasneje mogli: 

 ugotoviti okoliščine pobega, 

 najti pogrešano osebo ali truplo, 

 identificirati truplo pogrešane osebe, 

 zbrati vsa sum zbujajoča znamenja, ki kaţejo na moţnost, da je pogrešana oseba ţrtev 

kaznivega dejanja. 

Poskušati tudi moramo ugotoviti motiv, zakaj je pogrešana oseba izginila iz okolja, v katerem 

je bivala. Prvo informacijo po navadi sprejme deţurni policist policijske postaje, ki pridobi 

osnovne podatke o pogrešani osebi. Kasneje pa vodja policijskega okoliša (VPO) zbira 

podrobnejša obvestila o vseh okoliščinah izginotja. Ob sprejetju obvestila o pogrešani osebi 

mora policist pridobiti naslednje podatke: 

 

1. Osnovni podatki o pogrešani osebi:  

 priimek in ime, 

 spol, 

 datum in kraj rojstva, 
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 drţavljanstvo, 

 naslov prebivališča, poklic, 

 EMŠO, 

 podatki o podjetju, v katerem je oseba zaposlena, oz. šoli, ki jo obiskuje. 

 

2. Opis pogrešane osebe: 

 višina, postava, 

 posebna telesna znamenja, pege, brazgotine, tetovaţe in druge posebnosti, 

 opis oblačil in predmetov, ki jih oseba ima s seboj. 

 

3. Podatki o prijavitelju in njegovem odnosu s pogrešano osebo 

 

4. Konkretne okoliščine izginotja: 

 Kdo, kdaj in kje je zadnji videl pogrešano osebo? 

 Kakšna je bila vsebina pogovora ob zadnjem snidenju? 

 V katero smer se je odpravil pogrešani? 

 Katere osebe so se nahajale v bliţini pogrešane osebe? 

 Kakšno je bilo vozilo, s katerim se je odpeljala oseba? 

 

5. Podatki o tem, kaj je prijavitelj ţe ukrenil, da bi osebo našel 

 

6. Podatki o duševnih in telesnih značilnostih pogrešane osebe: 

 splošne značilnosti, kot so npr. intelekt, karakter, temperament, sposobnost 

orientiranja, interesi, stiki z drugimi osebami, posebne nagnjenosti, 

 duševno stanje, opis psihološkega tipa, trenutne psihološke teţave, osamljenost, 

zadrţanost, namera storiti samomor, 

 telesno stanje, sposobnost za delo, kronična in akutna obolenja, ki omejujejo 

poslovno sposobnost orientacije, potreba po rednih zdravniških pregledih ali 

jemanju zdravil, morebitna nosečnost, 

 posebnost v ţivljenju in bivanju pogrešane osebe, finančno stanje, druţinske 

razmere, druţinski konflikti, ločitev partnerjev, posebnosti v stanovanju pogrešane 

osebe (npr. nenavaden nered, pomanjkanje stvari, poslovilno pismo). 
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7. Moţni vzroki in razlogi za izginotje: 

 dolgotrajni osebni konflikti, 

 asocialnost, konfliktne situacije, 

 nagnjenost k samomoru, 

 strah pred disciplinskimi ukrepi in kaznimi, 

 pohajkovanje, postopanja, 

 problemi v šoli ali v sluţbi. 

 

8.  Kontaktne osebe iz sluţb, bivališča in prostega časa pogrešane osebe: 

 osebe, ki bi lahko podale koristne informacije o tem, kje bi se pogrešani lahko 

nahajal, 

 vrsta in intenziteta odnosa pogrešanega z določenimi osebami, neobičajne in 

aktualne spremembe v odnosih, 

 neposredni stiki pred in po izginotju. 

 

9. Podatki o prejšnjem izginotju: 

 motiv, 

 obnašanje, vedenje v času pogrešanosti, 

 mesta, kjer se je oseba nahajala, in osebe, ki jih je obiskala, 

 ali je bila oseba ţrtev kaznivega dejanja ali je kaznivo dejanje morebiti storila. 

 

10. Drugi podatki, ki bi lahko bili odločilni za iskanje pogrešane osebe 

 

Kdor policijo prvi obvesti o pogrešani osebi, mora biti jasno seznanjen s tem, da mora le-tej 

takoj sporočiti, če bo pogrešana oseba najdena ali se bo vrnila sama 

(http://www.policija.si/index.php/preventiva/preventiva/430-pogreane-osebe, 03.07.2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.policija.si/index.php/preventiva/preventiva/430-pogreane-osebe
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3.3 Preverjanje zbranih podatkov 
 

Vse podatke o domnevnem zadrţevanju na določenih krajih (znanci, prijatelji, sorodniki) je 

potrebno v čim krajšem času preveriti. Policist oziroma VPO, ki podatke preverja, se s 

prijaviteljem pogovori, katere podatke bo ali pa je ţe preveril prijavitelj sam, katere pa bo 

preverila policija. V primeru  domneve, da naj bi se pogrešani nahajal na območju, ki je izven 

območja policijske enote, ki organizira iskanje, se za pomoč zaprosi matično policijsko enoto. 

Večina preverjanj se konča s pozitivnimi ugotovitvami in z najdbo iskane osebe. Te so 

najpogosteje najdene pri sorodnikih, prijateljih ali znancih. Nekatere se v času, ko poteka 

preverjanje, javijo same. 

 

Ves čas preverjanja ne smemo mimo dejstva, da je lahko prijava o pogrešanju osebe 

inscenirana/uprizorjena, kar bi lahko pomenilo, da pogrešana oseba hrepeni po pozornosti; 

lahko pa bi bile v ozadju tudi druge stvari (npr. izsiljevanje). To je podobno kot pri ogledih 

samomorov, kjer moramo vedno predpostavljati, da gre za umor oziroma fingiran samomor. 

Preiskovanje primerov pogrešanih oseb, pri katerih je izginotje v kakršnikoli zvezi s 

kaznivimi dejanji, moramo po taktiki in metodiki dela enačiti s preiskovanjem kaznivih 

dejanj. Pri tem se izvajajo vsi kriminalistično taktični in tehnični ukrepi, ki so v okviru 

kriminalistične stroke ter v skladu z določbami ZKP (1994) (Delakorda in Stare ,1997). 

 

3.4 Iskalne akcije 
 

Namen preiskovanja je dvojen: 

 z iskalno akcijo ugotoviti, ali je pogrešan ţiv ali mrtev (ukrep je nujen, ker je 

izgubljene, poškodovane in samomorilne osebe mogoče rešiti le neposredno po 

izginitvi) in 

 odkriti morebitne sledove in indice kaznivega dejanja ali ugotoviti, da je oseba res 

prostovoljno odšla od doma. Zlasti je pomemben motiv za odhod. 

 

Pri organiziranju iskalnih akcij se udeleţenci srečujejo z različnimi konfiguracijami terenov. 

Načini iskanja se glede na mesto, kjer se izvajajo iskanja, zelo razlikujejo. V določenih 

primerih, ko je iskanje pogrešanih oseb v gorah, ko praviloma iskanje izvajajo posebej 

izurjeni iskalci (gorski reševalci), prevzame vodenje izvedbenega dela akcije na konkretnem 
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območju vodja iskalcev (načelnik Gorske reševalne sluţbe). Iskanje pogrešane osebe običajno 

začnemo na mestu, kjer je bila oseba nazadnje videna ali pa na skrajnih mejah območja, ki jih 

v času od prijave pogrešanja do pričetka iskalne akcije še ni mogoče doseči. Od skrajnih meja 

poteka iskanje proti mestu pogrešanja, v kolikor pa razpolagamo z zadostnim številom ljudi, 

je priporočljivo hkratno izvajanje obeh variant. 

 

Iskanje pogrešane osebe se lahko opravlja tudi s pomočjo občanov, ki sodelujejo v iskanju, pri 

čemer v posameznih situacijah pride do udeleţbe številnih prostovoljcev. 

 

3.4.1 Odrejanje iskanja 
 

Preden se sproţi iskalna akcija, je potrebno zbrati obvestila in z rednimi oblikami dela 

preizkusiti najti izginulo osebo. Šele takrat, ko ni pričakovati, da bi s temi oblikami dela našli 

pogrešano osebo, predstojnik praviloma odredi akcijo iskanja pogrešane osebe. Ob določenih 

primerih pa je vendarle potrebno takoj pristopiti k iskalni akciji . To je predvsem v primerih, 

ko pogrešani osebi grozi ţivljenjska nevarnosti, če se je ne najde v čim krajšem času 

(Gorenak, Pagon, Starc, Ţaberl, 2000).          

 

3.4.2 Splošni načrt 

 
Splošni načrt mora vsebovati naslednje elemente: 

 namen in način iskanja pogrešane osebe (namen iskanja je vselej najdba pogrešane 

osebe, za katero se lahko predvideva, da je še ţiva, ali se sumi, da je pokojna), 

 velikost območja, na katerem se izvede iskanje pogrešane osebe (ob večjih 

razseţnostih se območje razdeli na sektorje in podsektorje, za vsak sektor pa se določi 

vodja), 

 število policistov in po potrebi še število drugih angaţiranih ljudi, ki so potrebni za 

iskanje (gasilcev, potapljačev, jamarjev, gorskih reševalcev …), 

 določitev opreme in tehničnih pripomočkov (baterijske svetilke, luči itd.), 

 način vzdrţevanja zvez (Gorenak in drugi, 2000). 

Za določene primere, kjer se predvideva večja nevarnost in številčnost izginotja oziroma 

pogrešanja, je priporočljivo, da so ti načrti izdelani predhodno. Tako se lahko iskalna akcija 
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nemudoma aktivira, s čimer se pridobi na času. Gre za primere, kot so gorska območja, kjer je 

veliko plezalcev, ali obseţnejša smučišča z različnimi progami (Gorenak, 2001).  

 

3.4.3 Konkretnejši načrt 

 
V primeru, da splošni načrt zaradi velikosti iskalnega območja predvideva delitev na sektorje 

in podsektorje, mora vsak vodja določenega sektorja izdelati podroben konkretnejši načrt dela 

za posamezni sektor, katerega vodja je. V tem načrtu konkretno in precizno opredeli naloge 

vsakega policista, ki mu je dodeljen. Ti načrti morajo biti medsebojno usklajeni. Vodje 

sektorjev seznanijo policiste s konkretnimi načrti in z zadanimi nalogami. Primer vodenja 

iskanja na območju Ljubljane z okolico, s pomočjo reševalnih psov: 

  

V primeru iskanja pogrešanih oseb operater v ReCO  po zahtevi OKC PU Ljubljana istočasno 

takoj obvesti:  

 operativno vodjo Enote skupin za iskanje pogrešanih oseb (ENOTA SIP-2) oziroma 

njegovega namestnika in  

 vodjo regijske enote Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije (ENOTA ZVRP) 

oziroma njegovega namestnika (Na zahtevo oziroma po odobritvi zgoraj omenjenih 

oseb operativec v ReCO takoj aktivira člane obeh enot po seznamu oziroma ravna po 

navodilih obeh vodij enot.). 

Vodja intervencije sil ZRP je praviloma vodja enote, ki prva prispe na kraj dogodka. Lahko  

pa se vodji obeh aktiviranih enot na kraju dogovorita glede vodenja intervencije. Vodja 

intervencije to takoj sporoči v ReCO in po končani intervenciji izpolni poročilo o le-tej ter ga 

zaključi v informacijskem sistemu za poročaje o intervencijah (SPIN).  Operater v ReCO 

skrbi za medsebojno izmenjavo vseh prejetih informacij z OKC PU Ljubljana glede 

organizacije in izvedbe iskalne akcije. 

(http://www.sos112.si/db/priloga/izpostava/p6232.pdf, 02.07.2010). 

 

3.5 Vodenje akcije iskanja pogrešane osebe 

 
Vodenje iskalne akcije je izredno zahtevna in odgovorna naloga, ki jo mora opravljati 

izkušena oseba ali ekipa s širokim spektrom znanj. Poleg sposobnosti vodenja sodelujočih je 

potrebno v primeru iskalnih akcij otrok za vodje uporabiti osebe, ki poznajo psihologijo 

http://www.sos112.si/db/priloga/izpostava/p6232.pdf
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otroka glede na njegovo razvojno stopnjo. Če je le moţno, se celotno območje pregleduje 

hkrati. Pri velikem območju, ko ni na razpolago dovolj policistov in drugih oseb, se območje 

lahko deli na sektorje in po njih tudi pregleduje. Če se tak način uporablja pri odkrivanju 

iskanih oseb, za katere obstaja moţnost, da bi lahko prišle na ţe pregledano območje, je 

potrebno organizirati zavarovanje sektorjev, ki so bili ţe pregledani.  

 

V osnovi območje, ki ga pregledujemo, delimo ali omejimo z izhodiščno linijo, levim in 

desnim krilom in s končno linijo. Poleg tega na območju pregleda določimo še mesta 

odrejanja nalog, regulativne linije, kritična mesta in smer pregleda. Pri organizaciji in pred 

pregledom terena enote za izvajanje nalog in pregled terena razdelimo na:  

 vodstvo pregleda terena,  

 glavnino enote,  

 levo in desno krilo,  

 skupine za zavarovanje ţe pregledanih delov zemljišča in druge skupine,  

 posebne skupine ali posameznike,  

 rezervo in logistično enoto. 

 

Vodja pregleda je policist, ki vodi enoto pri pregledu terena in ga določi operativni štab, 

vodja pristojne policijske enote ali vodja izmene operativno komunikacijskega centra (OKC), 

če iskanje obsega manjše območje in je manj zahtevno ter vanj ni vključeno vodstvo 

policijske enote. Vodja pregleda na osnovi zbranih podatkov oceni primer, odloča in nadzira 

izvajanje. Pri pregledu vodi enoto in koordinira delo posameznih delov. Pri izvajanju mu 

lahko pomagajo dodeljeni policisti ter vodje sektorjev in podsektorjev, ki jih določi sam. 

 

Glavnina enote je najštevilčnejša in jo sestavljajo posamezniki, ki sodelujejo pri pregledu. 

Naloga glavnine enote je, da najde osebo, odkrije sledove in predmete pogrešane osebe ter 

izvede prve ustrezne ukrepe.  

 

Levo in desno krilo je posameznik ali skupina, vodič sluţbenega psa, vodnik konja ali 

specialno vozilo. Njihova naloga je, da izvajajo pregled terena in vzdrţujejo smer pregleda na 

levem in desnem krilu celotne enote, ki ji omogočajo, da obdrţi pravilno smer gibanja ter 

razmik med posamezniki in skupinami.  
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Skupina za zavarovanje ţe pregledanih delov zemljišč in objektov mora zavarovati 

pregledano ozemlje zaradi odkrivanja oseb, ki bi lahko prišle tja po pregledu ali jih glavnina 

enote ni odkrila. Rezerva se običajno uporablja v primeru zamenjave, zaradi dolgotrajnosti 

izvajanja nalog ali zaradi zahtevnosti območja, ki se pregleduje. Logistična enota skrbi za 

vsa potrebna in dodatna sredstva, ki so nujna za izvajanje nalog, zagotavlja prehrano 

sodelujočim ter skrbi za ostale logistične potrebe (Iskanje oseb in stvari, 2000). 

 

3.6 Pregled območja in objektov 

 
Pregled objektov, ki so dostopni vsem, lahko opravlja vsak policist ali druga oseba, ki 

sodeluje v iskalni akciji, pri čemer ne potrebuje posebnega pooblastila. V primerih, ko je 

potrebna preiskava zaprtih prostorov, ZKP (1994) v 218. členu natančno določa pogoje, v 

katerih lahko policist vstopi v tuje stanovanje. 

 

ZPol (1998) v 47. členu navaja dodatne pogoje, ki so pomembni pri iskanju pogrešanih oseb: 

»Policisti lahko brez odločbe sodišča vstopijo v tuje stanovanje in druge prostore, če je to 

potrebno zaradi preprečitve samomora, če se preverjajo okoliščine, ki kaţejo na smrt določene 

osebe v tem prostoru, ali če gre za preprečitev konkretne nevarnosti za ljudi in premoţenje.«. 

 

 

3.7 Operativni štab 

 
Operativni štab ima svojo podlago za sklic in delovanje v Pravilih o delovanju operativnih 

štabov policije (2000). Operativni štab je začasna organizacijska oblika dela policije, ki vodi 

in koordinira izvajanje nalog z drugimi organi ob varnostno pomembnih dogodkih in pojavih 

na območju policijske uprave, več policijskih uprav ali na območju celotne Republike 

Slovenije. Operativni štab se lahko ustanovi na ravni posamezne Policijske uprave ali 

Generalne policijske uprave.  

 

Iskalno akcijo praviloma vodi komandir pristojne policijske enote, kjer se iskalna akcija 

izvaja, ali starešina, ki ga določi komandir. V  kolikor gre za iskalno akcijo večjega obsega 

oziroma če v njej sodelujejo tudi policisti iz drugih enot, vodenje iskalne akcije prevzeme 

inšpektor, ki ga določi vodja sektorja uniformirane policije (SUP) policijske uprave (PU) ali 

oseba, ki ga določi direktor PU (Gorenak in drugi, 2000).  
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Operativni štab je tipični primer hierarhične mreţne organizacije, saj trenutni vodja, ne glede 

na poloţaj, lahko odreja ukrepe in aktivira enote, ki jih v vsakodnevnih dogodkih ne more. 

 

Operativni štab (OŠ) se praviloma skliče ob pomembnejših varnostnih dejanjih, dogodkih ali 

pojavih, kot so: 

 dejanja, dogodki in pojavi, ki ogroţajo varnost RS, 

 teroristična ali podobna dejanja s človeškimi ţrtvami ali z veliko materialno 

škodo, 

 umor ene ali več oseb, ko je storilec, ki je nevaren za okolico, na begu, 

 oboroţen rop v denarnih ustanovah oz. pri prevozu denarja ali vrednostnih 

papirjev, 

 kaznivo dejanje zajetja talcev, ugrabitev oseb ali letal, 

 naravne ali druge nesreče s človeškimi ţrtvami ali z veliko materialno škodo, 

 hujše nesreče v cestnem, letalskem, pomorskem ali ţelezniškem prometu s 

človeškimi ţrtvami ali z veliko materialno škodo, 

 hujše onesnaţenje okolja s človeškimi ţrtvami ali z večjo materialno škodo, 

 zapleteni primeri iskanja pogrešanih in drugih iskanih oseb, 

 nedovoljen shod, prireditev ali protestni shod, pri katerem se pričakuje kršitev 

javnega reda, 

 zahtevnejše varovanje določenih oseb, objektov, organov ali okolišev, 

 izvajanje varnostnih akcij v večjem obsegu, 

 izvajanje večje policijske vaje in 

 drugi primeri, ko tako določi oseba, ki je pristojna za sklic OŠ                         

(Pravila o delovanju OŠ policije, 2000, člen: 10). 

 

3.8 Naloge ob najdbi pogrešane osebe 

 
V najboljšem primeru se iskalna akcija zaključi z najdbo iskane oziroma pogrešane osebe, 

vendar zmeraj ni tako. Ob obvestilu o pogrešani osebi se prične izvajati ogromno aktivnosti, 

tako s strani policije kot ostalih sluţb, vključenih v iskanje. Izvajanje nalog je neposredno 

povezano s stroški, ki rastejo z daljšanjem časa aktivnosti sodelujočih, zato je ob najdbi 

pogrešane osebe bistvenega pomena, da se o tem takoj obvesti vodjo iskalne akcije ter vse 

sodelujoče. 
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V primeru, da je pogrešana oseba najdena mrtva ali poškodovana, je potrebno zbrati osnovna 

obvestila. V primeru razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je potrebno opraviti 

ogled kraja kaznivega dejanja v skladu z ZKP (1994). 

 

Če se iskana oseba sama vrne domov, je potrebno z njo opraviti temeljit razgovor in ugotoviti 

vzroke in okoliščine pogrešanja. Ta je usmerjen v ugotovitev vseh okoliščin, ki so pripeljale 

do pogrešanja. Ti podatki so dobrodošli tudi za policijo. Na njihovi osnovi lahko analiziramo 

lastno delo v iskalni akciji. 

 

V primeru, da je  pogrešana oseba najdena mrtva ali poškodovana, je potrebno zbrati osnovna 

obvestila. V primeru razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je potrebno opraviti 

ogled kraja kaznivega dejanja v skladu z ZKP (1994). Moţne druge naloge ob najdbi 

pogrešane osebe: 

 prva pomoč in zagotovitev čim hitrejše zdravniške pomoči, 

 izročanje najdenih oseb ustreznim organom oziroma posameznikom, 

 obveščanje bliţnjih, do podatkov o izsleditvi upravičenih oseb, 

 preprečitev izročitve otrok staršem oziroma drugim osebam, če se ugotovi, da 

je vzrok pobega nečloveško in protipravno ravnanje teh oseb (Jarc, 2000). 

 

3.9  Naloge policije, če pogrešana oseba ni najdena z iskanjem 
 

V  primeru, ko pogrešane osebe v iskalni akciji ne najdemo, moramo nadaljevati z nadaljnjim 

zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah pogrešanja. Organiziranje in razporejanje nalog je v 

nadaljevanju predvsem naloga kriminalistične policije, ki konkretizira nadaljnje zbiranje 

obvestil in določi nosilce. 

 

Ob pogrešanju in neizsleditvi pogrešane osebe (ne glede na spol in starost) se pojavljajo 

vprašanja, kdaj postane izginitev neke osebe (glede na okolje in osebnost, glede na starost in 

zdravstveno stanje) sumljiva in jo je potrebno pojasniti. Glavni namen preiskovanja 

pogrešanih oseb je njihovo iskanje in iskanje predmetov in dokaznega gradiva, ki kaţe na to, 

ali je pogrešana oseba ţrtev kaznivega dejanja (Ţerjav, 1994). Če se oseba najde, policija 

objavi preklic iskanja osebe.  
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Npr.: Preklicujemo iskanje pogrešane BOHAR Maje, ki je bila pogrešana od 

15. 04. 2010. Pogrešana je bila danes (16. 4. 2010), v dopoldanskem času pa je bila najdena 

ţiva v Ljubljani (Vir: http://sobotainfo.com/novice/ogled/9389/?s=pf, 16. 04. 2010). 

 

3.10  Uporaba parapsihologije v policiji 
 

Ena od moţnosti policije pri iskanju pogrešanih oseb je uporaba parapsiholoških fenomenov. 

Namen uporabe je najti osebo, ki se je izgubila ali ostala neznano kje zaradi onemoglosti, 

okoliščine pa kaţejo, da je domneva o pogrešanosti upravičena. Kadar se druţina pogrešanega 

sama obrne po pomoč k jasnovidcem ali medijem, je treba najprej preveriti sposobnost in 

učinkovitost osebe s parapsihološkimi sposobnostmi, kriminalistično pa je treba preveriti še 

vse podatke (Habjan, 1993). 

 

Parapsihološki fenomeni se lahko uporabljajo le kot operativno taktično sredstvo za 

pridobitev kriminalističnih informacij o določenem dogodku, ko s klasičnimi 

kriminalističnimi sredstvi ne dobimo rezultatov. 

 

V Republiki Sloveniji ni znanega primera, ko bi oseba s parapsihološkimi sposobnostmi v 

odločilni meri oziroma neodvisno pripomogla k odkritju pogrešane osebe oziroma razjasnitvi 

umora. Obstaja pa veliko primerov npr. »jasnovidcev«, ki podajo svojcem oziroma policiji 

določene podatke, ki bi dejansko lahko bili verodostojni ali pa deloma verodostojni, vendar 

jih ni mogoče ovrednotiti, zato jih policija neprestano preverja. Policija v praksi premalo 

uporablja osebe s parapsihološkimi sposobnostmi; če drugega ne, potem naj jih uporabi zato, 

da preveri, ali si s temi metodami lahko pomaga ali pa so zanjo neuporabne. Osebe s temi 

sposobnostmi je tudi zelo teţko pridobiti. Do nekaterih je nemogoče priti, nekatere pa niso 

pripravljene sodelovati. Zaradi tega je nemogoče narediti zanesljive zaključke o praktični 

uporabnosti parapsihologije v praksi (Habjan, 1993). 

 

 

 

http://sobotainfo.com/novice/ogled/9389/?s=pf
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4  UPORABA IN VKLJUČEVANJE SLUŢB ZAŠČITE,     

REŠEVANJA IN POMOČI V ISKALNI AKCIJI 

 
Sluţbe za zaščito, reševanje in pomoč so razpoloţljive človeške zmogljivosti društev, 

gospodarskih druţb, zavodov ali lokalnih skupnosti, drţave ali drugih organizacij, ki so 

namenjene zaščiti, reševanju in pomoči ob naravni ali drugi nesreči. Sile za zaščito, reševanje 

in pomoč organizirajo lokalne skupnosti, drţava in določene gospodarske druţbe. Lokalne 

skupnosti in drţava organizirajo svoje sile glede na ogroţenost njihovega območja, 

gospodarske druţbe, zavodi in druge organizacije pa glede na tveganje v dejavnosti, ki jo 

opravljajo. 

 

Izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah so: 

 enote ter sluţbe društev in drugih nevladnih organizacij, 

 gospodarske druţbe, zavodi in druge organizacije, 

 enote, sluţbe in organi Civilne zaščite, 

 Policija, 

 Slovenska vojska. 

 

Enote, sluţbe in drugi operativni sestavi društev in drugih nevladnih organizacij opravljajo 

naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma javno sluţbo na podlagi odločitev pristojnega 

organa lokalne skupnosti ali drţavnega organa. 

 

Gospodarske druţbe, zavodi in druge organizacije organizirajo reševalne enote in sluţbe na 

podlagi odločitev pristojnega organa lokalne skupnosti ali drţavnega organa ter glede na 

tveganje v dejavnosti, ki jo opravljajo. 

 

Enote in sluţbe civilne zaščite se organizirajo na podlagi drţavljanske dolţnosti kot dopolnile 

sile za zaščito, reševanje in pomoč. Organizirajo jih drţava, lokalne skupnosti ter gospodarske 

druţbe, zavodi in druge organizacije po merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje 

sil za zaščito, reševanje in pomoč ter v skladu s svojimi potrebami. Z enotami in s sluţbami 

civilne zaščite se zagotavlja izvajanje določenih mnoţičnih nalog zaščite, reševanja in pomoči 

ob veliki naravnih in drugih nesrečah, ki jih morajo izvajati obstoječe reševalne enote in 

sluţbe. 
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Policija sodeluje pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom, 

predvsem pri zagotavljanju varnosti, javnega reda in miru ter s sodelovanjem v reševalnih 

akcijah s helikopterjem in z drugimi silami. 

 

Slovenska vojska sodeluje pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. V skladu z 

zakonom, njihovo organiziranostjo, opremljenostjo in usposobljenostjo. Pri izvajanju nalog 

sodelujejo zlasti letalske enote, enote za jedrsko, kemijsko in biološko obrambo, inţenirske 

enote, zdravstvene sluţbe in druge enote, če niso organizirane pri izvajanju obrambnih nalog 

(http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sz1.htm, 16.6.2010). 

 

 

4.1 Centri za obveščanje  
 

»Operativno komunikacijske naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja ob naravnih in 

drugih nesrečah ter drugih pojavih in dogodkih, pomembnih za varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami v drţavi, opravlja Center za obveščanje Republike Slovenije v sestavi 

URSZR. Omenjene naloge v posamezni regiji opravljajo regijski centri za obveščanje. 

 

Številko za klic v sili lahko prebivalci RS uporabljajo, kadar se znajdejo v stiski in 

potrebujejo pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč ali katerekoli druge reševalne sluţbe. 

Vlada je z uredbo o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja 

uvedla nove enotne znake za alarmiranje ob nevarnostih na območju drţave. Z isto uredbo je 

določila tudi enotno številko za klic v sili – 112 (Uredba o organizaciji sistema opazovanja, 

obveščanja in alarmiranja, Uradni list RS, št. 45/97). 

 

Številka 112 za klic v sili se v RS uporablja od začetka  leta 1997. To številko lahko 

prebivalci RS brezplačno uporabljajo, ko se znajdejo v stiski in potrebujejo pomoč gasilcev, 

nujno medicinsko pomoč ali pomoč katerekoli druge reševalne sluţbe.V RS deluje 13 

regijskih centrov in območnih centrov, ki se aktivirajo po potrebi s sodelovanjem lokalnih 

skupnosti na posameznem območju. Regijski centri poleg odzivanja na številko 112 

opravljajo dispečersko sluţbo za ostale sile za reševanje in pomoč. Na drţavni ravni deluje 

Center za obveščanje RS, ki skrbi predvsem za delovanje informacijskega sistema, nadzor in 

koordinacijo dela. V iskanje pogrešanih oseb je v večini primerov vključen tudi Center za 

http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sz1.htm
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obveščanje RS oziroma regijski center, ki glede na specifičnost primera in potrebe obvešča in 

aktivira ustrezne sluţbe. 

 

 

4.2 Organiziranost in sestava Centra za obveščanje Republike Slovenije 

(CORS) 
 

V obseţne iskalne akcije pogrešanih oseb se običajno vključujejo tudi sile za zaščito, 

reševanje in pomoč, ki so organizirane na treh ravneh, in sicer na občinski, regijski ravni in na 

ravni drţave. V vseh treh oblikah se delijo na: 

 prostovoljne sile, 

 poklicne sile, 

 civilno zaščito. 

Najštevilčnejše in največkrat prisotne pri iskalnih akcijah so prostovoljne enote, ki jih  

sestavljajo: 

 prostovoljni gasilci, 

 Gorska reševalna sluţba, 

 Jamarska reševalna sluţba, 

 Rdeči kriţ, 

 Slovenska Karitas, 

 potapljači, 

 kinologi, 

 taborniki, skavti, 

 radioamaterji, 

 lovci. 

 

(http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sz1.htm, 17.6.2010). 

 

Gasilska zveza Slovenije vključuje v svoji organizaciji 1292 prostovoljnih gasilskih društev, 

vanjo pa je vključenih okoli 115 000 članov. Društva se povezujejo v občinske in območne 

gasilske zveze, vse skupaj pa v Gasilsko zvezo Slovenije. Enote imajo v svojih vrstah 44 078 

operativnih gasilcev, kar v povprečju pomeni, da je v RS v povprečju nekaj več kot 22 

http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sz1.htm
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prostovoljnih gasilcev na tisoč prebivalcev, ki predstavljajo v iskalnih akcijah ogromen 

kapital (Informativni bilten, 1998). 

 

Gorska reševalna sluţba je z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

opredeljena kot javna sluţba, ki deluje na ravni drţave. Opravljajo jo postaje GRS. Je izjemno 

pomemben element v sistemu zaščite in reševanja, ne samo v gorah, temveč tudi na drugih 

področjih, na katerih lahko s svojim znanjem in tehniko pomaga pri naravnih in drugih 

nesrečah ob najzahtevnejših intervencijah. 

 

Jamarska reševalna sluţba (JRS) pri Jamarski zvezi Slovenije sodi med drţavne enote za 

zaščito, reševanje in pomoč. Njene poglavitne naloge so: 

 organizacija in izvedba reševanj v podzemlju in drugih teţkih prehodnih terenih 

(jamah, breznih, sifonih …), 

 izobraţevanje in usposabljanje  jamarjev reševalcev, 

 preprečevanje nesreč v podzemlju, 

 pomoč v okviru Civilne zaščite v primeru potresov, poplav, zemeljskih plazov. 

 

Vsi centri za obveščanje imajo natančna navodila za sprejem podatkov o iskanju pogrešanih 

oseb, načinu obveščanja JRS in spiske jamarskih reševalcev, ki se redno obnavljajo.  

Dejavnost JRS se financira s pogodbo z Ministrstvom za obrambo RS oziroma z Upravo RS 

za zaščito in reševanje, ki se vsakoletno obnavlja (http://www.jamarska-

zveza.si/jrs/index.html,17.6.2010). 

 

Kinološka zveza Slovenije in Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije je sestavljena iz 63 

kinoloških 18 športnih lovskih kinoloških društev, ki imajo skupno 7500 članov in so 

povezana v Kinološko zvezo Slovenije ter Zvezo društev vodnikov reševalnih psov Slovenije. 

Okoli 150 članov društev je vodnikov reševalnih psov  (http://www.Kinoloska-zveza.si). 

 

Slovenska potapljaška zveza je od leta 1993 članica Svetovnega podvodnega zdruţenja 

(CMAS). Zdruţuje preko 60 društev in je krovna organizacija slovenskih potapljačev. Njeno 

osnovno poslanstvo je skrb za varno potapljanje, kar zveza zagotavlja predvsem z 

izobraţevanjem članov. Zveza je tudi nosilec vseh športnih prireditev, povezanih s 

potapljanjem in izvajanjem podvodne reševalne sluţbe SLO. V ta namen v zvezi delujejo trije 

http://www.jamarska-zveza.si/jrs/index.html,17.6.2010
http://www.jamarska-zveza.si/jrs/index.html,17.6.2010
http://www.kinoloska-zveza.si/
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komiteji: komite za izobraţevanje, komite za šport ter komite za zaščito in reševanje 

(http://www.spz.si/portal/stran.asp?id_tema=239&id_strani_var=275&asp_datoteka,17.6.201

0). 

 

 

4.3 Uporaba sistema za določanje položaja (GPS) v iskalni akciji 
 

Območje, kjer posreduje GRS, se nenehno širi, tako v prostorskem pogledu kot načinu in na 

področju delovanja. Pri svojem delu se nenehno srečujemo z mnoţico tehničnih pripomočkov, 

ki nam olajšajo delo oziroma skrajšajo intervencijski čas. Pri iskanju pogrešanih oseb je vse 

več intervencij, tako v gorskem svetu in sredogorju kot niţavju. Zlasti iskanje pogrešanih in 

izgubljenih oseb ter padlih pilotov zračnih plovil je v svoji osnovi zahtevno, negotovo in 

dolgotrajno opravilo. 

 

Še ne dolgo tega smo v veliki meri iskali po zastarelem principu »v strelcih«, kar je bilo 

izredno naporno, zamudno in neproduktivno delo, predvsem pa je zahtevalo natančno 

poznavanje dotičnega področja. Nemalokrat se po iskalnem dnevu (zlasti na razgibanem, 

obširnem, gozdnem terenu) ne ve zagotovo, kateri predeli ali območja so bili pregledani in s 

koliko natančnostjo. V nadaljevanju so se nekatera območja pregledovala ponovno, nekatera 

pa se nevede izpustila itd. 

 

V zadnjem času smo nekako le prišli do spoznanja, da dobro izšolan iskalni pes natančneje in 

hitreje od človeka pregleda enako veliko območje. V tem pogledu je bil storjen velik, 

kvaliteten korak. V smislu varnosti reševalcev in v ţelji skrajšati čas iskanja oziroma dostopa 

do iskanega ali poškodovanega pa lahko storimo še marsikaj. Tudi na tem področju našega 

dela se pojavljajo novosti, tako v tehničnem kot organizacijskem smislu. Naše osnovno znanje 

zajema poznavanje kart, branje le-teh in poznavanje dela s kompasom. V ţelji za dosego 

zgoraj navedenih ciljev pa se nujno srečamo s satelitsko navigacijo, pripadajočimi napravami 

in programsko opremo. Z razširjenim znanjem orientacij, uporabo GPS naprav in s primerno 

programsko opremo lahko znatno izboljšamo pogoje dela reševalcev in močno skrajšamo 

intervencijski čas. 

 

Gorski reševalci z območja Maribora pri svojem delu na področju iskanja pogrešanih oseb 

delujejo predvsem na območju prostranih gozdov Pohorja. Z metodo interaktivnega iskanja 

http://www.gasilci.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=3190&start=0#p39008


 

29 

 

pogrešanih oseb je na geografsko podobnih območjih delo sodelujočih precej olajšano, 

predvsem pa bolj natančno in uspešnejše, kar kaţejo izkušnje članov GRS. Sklic članov GRS 

za potrebe iskanja pogrešanih oseb poteka preko regijskega centra za obveščanje (ReCO) in 

preko OKC področne PU. Vodja iskanja iz vrst GRS na podlagi posredovanih informacij 

odloči o številu potrebnih reševalcev, opremi ter zbornem mestu ekipe (Kralj, 2001). 

 

4.4 Druge organizacije v Republiki Sloveniji 
 

Pri iskanju pogrešanih oseb so prav gotovo enako pomembni posamezniki in skupine 

posameznikov, ki pomagajo pri iskanju pogrešanih. Posredno pomoč pri iskanju nudijo 

svojcem in drugim organom tudi različne nevladne organizacije. 

 

Evropska komisija je dne 15. februarja 2007 sprejela Odločbo o rezervaciji nacionalnega 

območja oštevilčenja, ki se začenja s »116«, za usklajene številke za usklajene storitve z 

druţbeno vrednostjo. Po Odločbi morajo drţave članice rezervirati šestmesten niz številk, ki 

se začenja s številkami 116, za druţbeno koristne storitve v Evropi. To so storitve, ki 

izpolnjujejo posebno druţbeno potrebo; zlasti tiste, ki prispevajo k blaginji ali varnosti 

drţavljanov ali posebnih skupin drţavljanov ali pa si drţavljani z njo pomagajo v stiski in so 

po moţnosti v pomoč obiskovalcem iz drugih drţav. Z Odločbo oziroma njeno prilogo je ţe 

rezervirana prva taka številka; 116000 – za odprto »telefonsko linijo za prijavo pogrešanih 

otrok«. Komisija je namreč pravice otrok v svojem poročilu COM (2006) 367 »Strategiji EU 

o otrokovih pravicah naproti« uvrstila med svoje najpomembnejše prednostne naloge. 

Agencija za pošto in elektronske komunikacije (APEK) je v skladu z določili Zakona o 

elektronskih komunikacijah (ZEKom, 2007) pristojna za dodeljevanje teh številk pravnim in 

fizičnim osebam, ki so upravičene do pridobitve odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja, 

kot določata 61. in 62. člen tega zakona. 

 

V zadnjem času je javnosti in na političnem prizorišču veliko polemik o smotrnosti 

raziskovanja povojnih pobojev. Z vidika pogrešanih oseb je še vedno veliko oseb, za katere se 

za časa povojne Jugoslavije (Slovenije) ne ve, na kakšen način so izginile, oziroma je podan 

sum, da so bile ţrtve povojnih pobojev. Ker v RS še vedno vsako leto pride do novih odkritij 

prikritih grobov, povojne poboje neodvisno obravnavata policija in vladna komisija za 

reševanje vprašanja prikritih grobov; povojne poboje neodvisno obravnavata policija in 
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vladna komisija za reševanje vprašanja prikritih grobišč. Varstvo vojnih grobišč ureja Zakon o 

vojnih grobiščih (ZVG, 2003). 

 

Rdeči kriţ Slovenije opravlja poizvedovalno dejavnost na podlagi določil iz ţenevskih 

konvencij, Zakona o Rdečem kriţu Slovenije (ZRKS, 1993) in Statuta Rdečega kriţa 

Slovenije. V vojnih in drugih izrednih razmerah ustanovljena Sluţba za poizvedovanje 

(ZRKS, 1993, 14. člen) poizveduje za izginulimi oziroma pogrešanimi osebami, navezuje 

stike med svojci, ločenimi zaradi vojnih dogodkov, sodeluje pri evakuacijah, vodi register 

beguncev, razseljenih oseb in evakuirancev. Sodeluje z drţavnimi organi, Uradom za 

priseljevanje in begunce, Civilno zaščito, s humanitarnimi organizacijami, z mednarodnimi 

pravnimi osebami, s sluţbami za poizvedovanje. Vse navedene dejavnosti so namenjene 

vojnim ujetnikom, pogrešanim, ranjenim, bolnim, beguncem, ponesrečenim, otrokom in 

obnemoglim (http://www.rks.si/sl/Poizvedovalna_dejavnost/). 

 

V zvezi s pogrešanimi osebami Republike Slovenije sodeluje z različnimi mednarodnimi 

organizacijami; med drugimi omenimo Iternational commision on missing persons (ICMP) –

tj. Mednarodna komisija za pogrešane osebe z območja vojnih konfliktov jugovzhodne 

Evrope. 

 

4.5 Prevencija samomora 

 
Glede na obravnavo pogrešanih oseb moramo omeniti problem samomorilnosti v Republiki 

Sloveniji. Čeprav je jasno, da samomor ni zgolj medicinski problem, pač pa tudi druţbeni, 

filozofski, kulturno-zgodovinski, moralno-etični, religiozni in še kakšen problem, je vendarle 

obstal znotraj domene zdravstva. Običajno govorimo o preprečevanju samomora takrat, ko si 

celotna druţba (na nacionalni ravni) ali le njen del (medicina, psihiatrija, psihologija) z 

določenimi ukrepi prizadeva k pomembnemu zmanjšanju števila samomorov prebivalcev. 

 

Tema je seveda nehvaleţna in se z njo politika teţko pohvali in promovira, čeprav problem 

vsako leto pokoplje 700 Slovencev, ki jim v povprečju do povprečja slovenske smrtnosti 

manjka še vsaj 20 let. S prevencijo samomora se je v okviru nacionalnega programa ukvarjal 

Center za prevencijo samomora v okviru Psihiatrične klinike, Kliničnega oddelka za mentalno 

zdravje, ki pa je trenutno v fazi reorganizacije. S psihiatrično kliniko policija konkretno 

http://www.rks.si/sl/Poizvedovalna_dejavnost/
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sodeluje pri spremljanju samomorov, konstantno s svojimi statističnimi in konkretnimi 

podatki obravnavanih primerov samomorov. 

 

Potrebno je omeniti različne telefonske številke, namenjene osebam v trenutni stiski. 

Svetovalci »klica« v duševni stiski (tel. št. 01/520-99-00)«, ki deluje trenutno vsak dan od 19. 

do 7. ure v okviru Psihiatrične klinike v Ljubljani od leta 1980, so posebej usposobljeni za 

pogovor z ljudmi, ki razmišljajo o samomoru. Prav tako obstaja več deţurnih in lokalnih 

telefonskih številk za trenutno pomoč 

(http://www.infopeka.org/InfoBaza.php?Podrocje=aPomo%E8%20v%20stiski,%20zdravje,12

.6.2010). 

5 PRIMERJAVA NORMATIVNE IN ORGANIZACIJSKE 

UREDITVE V REPUBLIKI SLOVENIJI IN REPUBLIKI 

HRVAŠKI 

 

5.1 Organiziranost policije v Sloveniji 
 

Slovenska policija deluje kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve. V zakonskem 

smislu to pomeni njeno večjo samostojnost znotraj ministrstva, saj deluje v okviru zakonodaje 

kot samostojen subjekt. Policija Republike Slovenije je organizirana v treh nivojih, in sicer 

deluje preko policijskih postaj, ki delujejo na lokalnem nivoju, policijskih uprav, ki delujejo 

na regionalnem nivoju, ter Generalne policijske uprave, ki deluje na drţavnem nivoju  

(Gorenak in sodelavci, 2000). 

 

Na lokalni ravni je za opravljanje nalog zadolţena policijska postaja (PP). »Policijske postaje 

so območne organizacijske enote policije, ustanovljene za neposredno opravljanje nalog 

policije na določenem teritorialnem območju ali za določeno področje dela policijske uprave« 

(ZPol, 1998, 10. člen). »Policijsko postajo vodi komandir, ki ga imenuje in razrešuje 

generalni direktor policije na predlog direktorja policijske uprave. Komandir je za svoje delo, 

stanje in delo na policijski postaji odgovoren direktorju policijske uprave« (Zpol, 1998, 11. 

člen).  

 

Iskanje pogrešanih oseb je organizirano v sklopu področnih in območnih policijskih enot 

oziroma njihovih oddelkov na območju, kjer je bila pogrešana oseba videna ali se domneva, 

http://www.infopeka.org/InfoBaza.php?Podrocje=aPomo%E8%20v%20stiski,%20zdravje
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da bi se lahko zadrţevala. V primeru, ko je potrebno organizirati obseţnejše iskanje, ki 

zajema območje več PP, ali je potrebno za iskanje večje število policistov, organizira iskanje 

področna PU. Začetne nujne ukrepe izvaja OKC, v kasnejši fazi pa se v iskanje praviloma 

vključita Uprava kriminalistične policije in Uprava uniformirane policije                                                                                 

(Gorenak in sodelavci, 2000).  

 

Na regionalni ravni policijske naloge opravljajo PU, ki jih vodijo direktorji in jih imenuje in 

razrešuje minister za notranje zadeve na predlog generalnega direktorja policije. Tem je 

direktor PU odgovoren za svoje delo celotne PU. Policijska uprava je območna organizacijska 

enota policije, ki jo vlada ustanovi na določenem območju drţave. »Policijska uprava lahko 

neposredno prevzame posamezno nalogo ali vrsto nalog iz pristojnosti policijske postaje, 

kadar oceni, da je to potrebno« (Prav tam, 10. člen). Naloge policijske uprave so navedene v 

9. členu ZPol (2006).  

 

PU imajo naslednjo organizacijo: 

 operativno komunikacijski center, 

 sluţba direktorja, 

 sektor kriminalistične policije, 

 sektor uniformirane policije, 

 sektor za logistiko. 

 

Na drţavni ravni deluje generalna policijska uprava, ki jo vodi direktor policije. »Naloge 

generalne policijske uprave opravljajo notranje organizacijske enote. Vodje notranjih 

organizacijskih enot so za svoje delo, stanje v enoti in delo notranje organizacijske enote 

odgovorni generalnemu direktorju policije. Če generalna policijska uprava ugotovi, da 

policijska uprava ne izvršuje svojih nalog oziroma jih ne izvršuje pravilno ali pravočasno, 

mora na to opozoriti direktorja policijske uprave im mu naloţiti, da zagotovi izvrševanje 

njenih nalog oziroma da odpravi ugotovljene nepravilnosti v roku, ki mu ga določi. Generalna 

policijska uprava lahko neposredno prevzame posamezno nalogo ali vrsto nalog iz pristojnosti 

policijske uprave, kadar oceni, da je to potrebno«. Naloge so navedene v 6. členu ZPol 

(2006). V sestavu te organizacijske enote delujeta tudi Letalska policijska enota ter 

Operativno komunikacijski center Generalne policijske uprave, ki se ukvarja z nalogami in s 

pojavi, vezanimi na območje celotne drţave, ter koordinira delo v primeru večjih varnostnih 
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in iskalnih akcij ali ko je potrebno delovanje policije na širšem območju drţave ali področju 

več policijskih uprav. 

 

5.2 Pravna podlaga za delo policije 
 

Pravna osnova za iskanje pogrešane osebe in policijsko ukrepanje v zvezi s tem je vedno 

predpostavka, utemeljena z vzroki in okoliščinami izginotja osebe, ki kaţejo na razloge za 

sum, da je pogrešana oseba ţrtev ali storilec kaznivega dejanja. V vseh primerih je policija 

dolţna »storiti vse potrebno, da se pogrešana oseba, ki je lahko ţrtev ali storilec kaznivega 

dejanja, odkrije in da se zavarujejo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, ki utegnejo biti 

dokazno gradivo, ter se zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti koristna za uspešno izvedbo 

kazenskega postopka« (ZKP-UPB 2, 2004,148. člen). 

 

»Policija sme objavljati fotografije trupel in pogrešanih oseb, če so razlogi za sum, da je smrt 

oziroma izginotje posledica kaznivega dejanja« (ZKP, 1994). Zaradi spoštovanja zasebnosti 

svojcev pogrešanih oseb je za primere pogrešanj, ko ta niso povezana s sumom kaznivega 

dejanja, potrebno za objavo fotografije soglasje svojcev. Osnovne podatke o pogrešani osebi, 

splošne okoliščine pogrešanja in njena fotografija se lahko objavijo tudi na spletni strani 

policije, vendar izključno s soglasjem svojcev. Zakon o policiji je v zvezi z objavo fotografij 

glede pogrešane osebe bolj konkreten: »Fotografijo pogrešane osebe lahko objavijo tudi 

policisti .« (Zpol, 1998). 

 

Taktika in metodika policijskega dela v raziskavah iskanja oseb, pri katerih je pogrešanje 

povezano z obstojem kaznivega dejanja, morata biti enaki kot pri raziskovanju ostalih 

kaznivih dejanj. To pomeni, da mora biti izvedba vseh kriminalistično tehničnih in taktičnih 

ukrepov uporabljena v skladu s stroko in z zakonom (ZKP, 1994). 

 

Za osebo, za katero ne obstajajo okoliščine, ki bi kazale na sum storitve kaznivega dejanja, pa 

je pravna podlaga za izvajanje aktivnosti in iskanja takšne osebe v Zakonu o policiji, ki kot 

njeno prvo nalogo opredeljuje »varovanje ţivljenja, osebne varnosti in premoţenja« (ZPol, 

1998). 
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Ločiti je potrebno: 

 iskanje oseb z uporabo pooblastil policije (opazovanje, zbiranje informacij, 

ogled kraja kaznivega dejanja), 

 iskanje oseb z uporabo pooblastil policije in sodelovanje drugih struktur 

(organiziranje iskanja na terenu s pregledom območja, torej iskalna akcija), 

 iskanje pogrešanih oseb v primeru naravnih in drugih nesreč (potres, poplava 

zemeljski ali sneţni plazovi  – to iskanje vodi in organizira vodja intervencije 

iz vrst sil za zaščito, reševanje in pomoč). To področje ureja Zakon o varstvu 

pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

V praksi se občani mnogokrat obrnejo po pomoč k policistom, ko se ostareli ali duševno 

moteni izgubijo in ne najdejo poti domov. Tedaj se organizira iskalna akcija, v kateri poleg 

policistov sodelujejo gasilci, gorski reševalci, lovci in drugi samozaščitno organizirani ljudje. 

 

5.3 Normativna ureditev policije v Republiki Hrvaški 
 

V Republiki Hrvaški sta organiziranost in način delovanja policije podobna kot v Republiki 

Sloveniji. Za izvajanje posameznih konkretnejših nalog je odgovorna Uprava kriminalistične 

policije, ki je v sestavu posamezne policijske uprave. V Republiki Hrvaški poznajo tri nivoje 

iskanja pogrešanih oseb, in sicer lokalni, nacionalni in mednarodni nivo. Stopnja iskanja je 

odvisna od zbranih podatkov. Z iskanjem pogrešanih oseb se ukvarja predvsem Urad 

kriminalistične policije, v katero je vključeno tudi iskanje pogrešanih otrok. Policija 

praviloma ne sodeluje z nevladnimi organizacijami, razen če je to nujno potrebno. 

 

Pravna podlaga za delo policije je določena v Zakonu o kazenskem postopku, če je podan 

sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Po tem zakonu policija lahko objavi fotografijo 

trupla ali pogrešane osebe, če obstaja sum obstoja kaznivega dejanja (506/II člen). Prav tako 

lahko opravijo posamezne preiskave, razen obdukcije in izkopa trupla (196/II člen). Podobno 

kot v Republiki Sloveniji pa so urejena tudi določila pogojev za opravljeno obdukcijo (275/I 

člen). 

 

Policija ima po Zakonu o policiji Republike Hrvaške med drugimi nalogami tudi »zaščito 

ţivljenja, pravic, varnosti in nedotakljivosti osebe« (3. člen).  V istem zakonu so navedeni 

razpisi, med njimi tudi »pogrešanih oseb« (36. člen). Policija ima pravico razpisati nagrado za 
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informacijo zaradi najdbe pogrešane osebe (52. člen). Če se ne more drugače ugotoviti 

identitete trupla, policija lahko objavi fotografijo trupla (27/IV člen). Policija upravlja z 11 

vrstami evidenc, med drugimi tudi z evidenco oseb v postopku ugotavljanja identitete, 

daktiloskopiranih in fotografiranih evidenc in DNA preiskav (72/7 člen). 

 

V Kazenskem zakoniku ima Republika Hrvaška podobne določbe o kaznivih dejanjih, le 

nekoliko višje zaporne kazni.  

 

5.4 Normativna ureditev policije v Republiki Italiji 
 

Kazenski zakonik Italije obravnava kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolţnosti, na 

podoben način. Pri kaznivih dejanjih zoper druţino loči odtujitev otrok z njegovo privolitvijo 

(573. člen) in odtujitev duševno motene osebe (574. člen). Podobno je tudi pri kaznivih 

dejanjih ugrabitve (605. člen). Tudi Italija je (1994) ratificirala Konvencijo o civilnih vidikih 

mednarodnih odtujitev otrok. V Italiji obstajajo specializirane ustanove, ki se ukvarjajo 

posebej s pogrešanimi otroki. Ti primeri so obravnavani pri sluţbi Glavnega direktorata 

kriminalistične policije, ki je tudi nosilka spletne strani interneta za iskanje pogrešanih otrok, 

v sodelovanju s Centrom za pogrešane in izkoriščane otroke pri Zdruţenih narodih. 

 

V primeru prijave pogrešanja mladoletne osebe ali osebe v sumljivih okoliščinah se obvešča 

sodišče ter se pod usmeritvami le-tega prične s preiskovanjem sumljivih okoliščin. Policijska 

uprava, ki je sprejela obvestilo o pogrešanem otroku, informacije takoj prenese policijskim 

postajam. Obvestilo vsebuje podatke o pogrešani osebi, verjetno vzroke pogrešanja in ukrepe, 

ki so potrebni ob izsleditvi. V kolikor obstaja verjetnost, da se pogrešana oseba nahaja v 

tujini, podajo razpis preko Interpola. Sodelovanje med policijo in nevladnimi organizacijami, 

ki se ukvarjajo z zaščito otrok, je ena ključnih točk. 

 

V primeru pogrešanja otrok objavijo fotografije na nacionalni televiziji in internetu. Za klice v 

sili je na razpolago številka 113. Modri telefon ponuja brezplačno telefonsko linijo za otroke 

do 14 let in linijo za odrasle, ki pa ni brezplačna. Obe liniji sta ves čas na voljo. Na teh linijah 

so zaposleni operaterji, ki so teoretično in praktično usposobljeni na področju psihologije in 

pedagogike. Odgovorni so za psihološko svetovanje in posredovanje lokalnih socialnih in 

zdravstvenih sluţb 

(http://www.interpol.int/Public/Children/Missing/NationalLaws/mcItaly.asp, 23.4.2010). 

http://www.interpol.int/Public/Children/Missing/NationalLaws/mcItaly.asp
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5.5 Analiza primerjave 
 

Kot izhaja iz zgoraj opisane primerjave in neuradnih podatkov, pridobljenih preko Interpola 

Ljubljana, imajo drţave podobno pravno ureditev in podoben način dela policije. Drţave (tudi 

Republika Slovenija) v svojih normativnih ureditvah nimajo predpisane definicije pogrešane 

osebe. ŠUPERINA  in ČURČIČ navajata ugotovitve MILKEJA iz leta 1994, in sicer da se 

pojem pogrešane osebe tolmači na osnovi dolţnosti in policijskih pooblastil ter da ima edino 

Nemčija zakonsko definicijo pogrešane osebe, ki se za tako šteje takrat, ko oseba zapusti 

svoje običajno ţivljenjsko področje, ima neznano bivališče in ko obstaja nevarnost za njeno 

ţivljenje in telo (kaznivo dejanje, nesrečni slučaj, nemoč, samomor). 

 

Pri pregledu tuje zakonodaje smo se soočili z več problemi. Predvsem ocenjujemo, da je teţko 

opraviti neodvisno in kvalitetno primerjavo. Na internetnih straneh namreč vsaka drţava 

opisuje svojo ureditev s svojega vidika, kar ni vedno realno, oziroma ne prikaţe dejanskega 

stanja.  
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6 STATISTIČNI PODATKI 

 
      Tabela 1:  Število razpisanih iskanj v letih 2003–2008 (http://www.policija.si). 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Razpisi 

iskanj 
Iskanje zaradi kaznivih 

dejanj 
271 243 282 443 591 623 634 3087 

Pobegi mladoletnikov iz 

vzgojnih domov 
40 79 80 174 162 305 372 1212 

Pobegi otrok in 

mladoletnikov od doma 
116 85 64 100 235 107 71 778 

Pogrešane odrasle osebe 173 232 161 218 377 336 319 1816 

Razpisi iskanj 600 639 587 935 1373 1371 1396  

 

 

Iz tabele številka 1 lahko opazimo, da so se razpisi iskanj od leta 2003 pa do leta 2009 iz leta 

v leto povečevali. Najbolj so se povečali v letu 2009. Če pogledamo razpise iskanj glede 

posamezne kategorije pa lahko opazimo, da je bilo v vsakem posameznem letu največ iskanj 

zaradi kaznivih dejanj. 

 

Največ pogrešanih, ki jih išče policija, se samih vrne domov, takih je od 60 do 70 odstotkov . 

Policija sama najde okoli deset odstotkov vseh iskanih oseb, pri iskanih mladoletnikih osebah 

in otrocih je odstotek nekoliko višji, okoli 50 odstotkov. Pribliţno 15 odstotkov ljudi najdejo 

mrtvih, bodisi da so storili samomor bodisi so onemogli, opešali ali doţiveli nesrečo. Največ 

dva odstotka pa je takih, ki so ţrtve kaznivih dejanj, največkrat gre za umore pa tudi 

ugrabitve, protipravne odvzeme prostosti in podobna kazniva dejanja. 

 

7 POTRDITEV ALI ZAVRNITEV HIPOTEZ 
 

 

 Hipoteza 1: V Sloveniji je področje iskanja pogrešanih oseb zakonsko urejeno. 

 

S primerjavami smo ugotovili, da ima Republika Slovenija podobno pravno ureditev in 

podoben način dela policije kot ju imata Republika Hrvaška in Italija. V Republiki Sloveniji 

iskanje pogrešanih oseb urejata Zakon o policiji in Zakon o kazenskem postopku. ZPol (2004) 

v 3. členu določa, da je policiji naloţena splošna naloga varovanja ţivljenja in osebne varnosti 

ljudi in iskanja oseb, za katere ni nujno pogoj, da so povezane s kaznivim dejanjem. 

http://www.policija.si/
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Na podlagi istega zakona lahko policija objavi fotografije iskane osebe v sredstvih javnega 

obveščanja, kjer za primere pogrešanj, ki niso povezana s sumom kaznivega dejanja, 

potrebuje za objavo fotografije soglasje svojcev. Osnovne podatke pogrešane osebe je 

mogoče objaviti tudi na spletni strani policije, vendar izključno s soglasjem svojcev. V 2. 

odstavku 148. člena ZKP (1994) pa je določeno, da lahko organi za notranje zadeve razpišejo 

iskanje oseb, ki se iščejo. Razpis iskanja ureja Navodilo o razpisovanju tiralic iskanih oseb in 

predmetov, taktiko in metodiko iskanja pa urejajo Usmeritve za delo policije na področju 

iskanja oseb. 

 

Na podlagi ugotovitev lahko 1. hipotezo, ki se glasi: »V Sloveniji je področje iskanja 

pogrešanih oseb zakonsko urejeno«, potrdimo. 

 

Hipoteza 2 : S področjem iskanja pogrešanih oseb se ukvarjajo tudi zasebne agencije. 

 

S proučevanjem smo ugotovili, da se z iskanjem pogrešanih oseb ukvarjajo tudi zasebne 

agencije. Čeprav se tovrstna dejavnost pri nas širi, je v Evropi in predvsem v Ameriki najem 

zasebnih agencij za najdbo pogrešane osebe zelo razširjen. 

 

Na podlagi ugotovitev lahko potrdimo hipotezo, ki se glasi:«Z iskanjem pogrešanih oseb 

ukvarjajo tudi zasebne agencije«, potrdimo.  

 

Hipoteza 3: Policija se pri iskanju pogrešanih oseb ne posluţuje ostalih strokovnih sluţb v 

drţavi in centrov za socialno delo. 

 

Policija ob prijavi pogrešane osebe izvaja vse potrebne ukrepe v okviru zakonskih pooblastil, 

ki jih je glede na okoliščine posameznega primera pogrešane osebe treba izvršiti, pri čemer v 

iskalno akcijo vključi sile za zaščito, reševanje in pomoč. V iskalno akcijo nenevarne 

pogrešane osebe se lahko vključi vsakdo, ki je pri tem pripravljen sodelovati. Iskanje se izvaja 

s pregledom določenega območja ali objektov in praviloma v dnevnem času, vsaka iskalna 

akcija pa ima tudi svojo vodjo. Zaradi tega policijska uprava za pomoč prosi tudi strokovne 

sluţbe in centre za socialno delo v drţavi, predvsem pri zbiranju koristnih informacij in 

sestavi osebnega profila pogrešane osebe, njenih navad, lastnosti ... 
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Na podlagi ugotovitev lahko hipotezo, ki se glasi: »Policija se pri iskanju pogrešanih oseb ne 

posluţuje drugih strokovnih sluţb v drţavi in centrov za socialno delo«, zavrţemo. 

 

Hipoteza 4: Med pogrešanimi osebami pri nas je največ mladoletnikov. 

 

Po pregledu statistike zadnjih let (tabela 1) lahko vidimo, da je več kot polovica pogrešanih 

oseb mladoletnih. Podatki iz leta 2007 kaţejo, da je bil deleţ mladoletnih pogrešanih oseb 54 

%; v letu 2008 se ta odstotek ni bistveno povečal (55 %). V letu 2009 pa je številka narasla na 

58 %. 

 

Na podlagi ugotovitev lahko hipotezo, ki se je glasila: »Med pogrešanimi osebami pri nas je 

največ mladoletnikov«, potrdimo. 

 

Hipoteza 5: Večina pogrešanih oseb se vrne domov sama. 

 

S proučevanjem smo ugotovili, da se med 60 in 70 odstotkov pogrešanih oseb samih vrne 

domov. Policija jih najde pribliţno 10 odstotkov (pri iskanih mladoletnih osebah in otrocih se 

odstotek giblje med 50 in 60 %). Pribliţno 15 odstotkov oseb najdejo mrtvih, v pribliţno 

enem odstotku primerov pa so pogrešane osebe ţrtve različnih kaznivih dejanj. Največji del 

pogrešanih oseb se vrne po dveh do treh dneh, manjši del v nekaj tednih, v obdobjih, daljših 

od nekaj mesecev ali let, pa je teh primerov bistveno manj oz. so to le posamični primeri. 

 

Na podlagi ugotovitev lahko hipotezo, ki se je glasila: »Večina pogrešanih oseb se sama vrne 

domov«, potrdimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

8. ZAKLJUČEK 

 

Iskanje pogrešanih oseb, poleg drugih policijskih nalog, je zelo zahtevno opravilo. Kljub 

vsem naporom, ki ga policisti vlagajo v iskanje pogrešane osebe, so lahko nekatera izginotja 

končajo zelo tragično, s smrtjo ali z dejstvom, da izginula oseba ni nikoli najdena. Kljub 

razvoju kriminalistike, modernim in znanstvenim metodam ter globalnemu povezovanju med 

policijami za nekaj oseb letno ne moremo ugotoviti, kakšna je bila njihova usoda. 

 

Pri ugotavljanju vzrokov, zakaj določene osebe zapustijo kraj bivanja in kaj je vzrok 

njihovega izginotja, ugotavljamo, da je pri mladoletnih osebah najpogostejši vzrok za 

pogrešanje odhod od doma zaradi duševnih stisk, ki jih doţivljajo, tako pri učnih uspehih v 

šolah kot tudi pri vsakodnevnih dogodkih doma in v okolju, kjer ţivijo. Pogrešanje je vezano 

na kratke časovne zamike, saj se pogrešani praviloma sami vračajo domov ali pa so izsledeni 

v kratkem času. Pri starejših pogrešanih osebah ugotavljamo, da je za kar nekaj odstotkov 

oseb vzrok pogrešanja storitev samomora, letno pa se pojavi tudi nekaj pogrešanih oseb 

(pribliţno dve do štiri osebe), pri katerih bi bilo lahko njihovo izginotje posledica storjenega 

kaznivega dejanja.  

 

Prav domneva, da je pogrešana oseba ţrtev oziroma storilec kaznivega dejanja, je ključ do 

uspešne rešitve posameznega primera. Pomembno je namreč, da se policija vsake 

pogrešanosti loti z domnevo o kaznivem dejanju. 

 

Prvi ukrepi policije naj bi bili preverjanje suma storitve kaznivega dejanja. Policisti ne smejo 

ţe vnaprej izoblikovati mnenja, da je oseba odšla prostovoljno od doma, da se bo slej ko prej 

vrnila ali da je storila samomor. Učinkovitost in uspešnost policije je mnogokrat odvisna tudi 

od pravne urejenosti predpisov in samih policistov, ki sodelujejo v iskanju pogrešanega 

človeka. 
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 ŢIVLJENJEPIS 
 

 

Sem Iva Budja, rojena 19. 2. 1985, stanujoča v Murski Soboti, kjer sem tudi 

zaključila osnovno šolo. Šolanje sem nadaljevala na Srednji ekonomski šoli v Murski Soboti, 

smer ekonomski tehnik. Zaključila sem ga s poklicno maturo in z opravljenim petim 

predmetom iz splošne mature. Leta 2006 sem se vpisala na Fakulteto za varnostne vede v 

Mariboru, na izredni študij varstvoslovja. Med študijem sem opravljala veliko študentskih del, 

saj si z delom na različnih področjih širim obzorje in seveda zasluţim za ţivljenje. Trenutno 

delam v otroški trgovini OKAIDI  v Murski Soboti. 
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IZJAVA O AVTORSTVU 
 
Spodaj podpisana Iva Budja izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom  Iskanje pogrešanih 

oseb v celoti avtorsko delo. Uporabljeni viri in litiratura so pravilno citirani in navedeni ob 

besedilu. 

 

 

 

                                                      Iva Budja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

                                                                    


