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1. ZNAČILNOSTI DELA NA CELOTNEM OBMOČJU PP PODLEHNIK 

V letu 2018 je Policijska postaja Podlehnik [v nadaljevanju »PP Podlehnik<<] v celoti podredila 
svoje delo doseganju prednostnih nalog Policijske uprave Maribor [v nadaljevanju »PU 
Maribor«] in izvedbi vseh načrtovanih nalog. Delo PP Podlehnik je potekalo v skladu z letnim 
delovnim načrtom PP Podlehnik, usmeritev in obveznih navodil za pripravo letnega načrta dela 
Policije za leto 2018, usmeritev s posameznih področjih dela Uprave uniformirane policije 
Generalne policijske uprave [v nadaljevanju »UUP GPU«] in PU Maribor ter ocene in rezultatov 
dela v letu 2017, varnostnih posebnostih in oceni varnostne problematike ter izraženih želja in 
potrebah ljudi na območju PP Podlehnik. 

Naloge smo uresničevali skozi vizijo, poslanstvo in vrednote policije. Vodilo pri načrtovanju 
nalog po posameznih področjih policijskega dela so bili strateški ci lji policije, prednostne naloge, 
ki jih je na podlagi problematike v letu 2017 določila PU Maribor, poznavanje lokalne 
problematike in doseženi rezultati policijske postaje v letu 2017. 

V okviru načrtovanih nalog smo v ospredje postavili izvajanje osnovnega poslanstva policije, 
pomagati ljudem, skrbeti za njihovo varnost in za varnost njihovega premoženja. Z odgovornim 
delovanjem vodstva policijske postaje in vseh zaposlenih smo policijo poskušali še bolj približati 
državljanom, z njimi nadgrajevati dosežen partnerski odnos in zadovoljiti njihove, v lokalnih 
skupnostih izražene potrebe. Skozi takšno delovanje smo lahko najbolje predstavili vrednote 
slovenske policije, ki se kažejo v zakonitem in strokovnem delu, spoštovanju človekovih pravic 
in svoboščin , poštenosti, nepristranskosti , nediskriminatornosti in odgovornosti. 

V letnem načrtu dela policijske postaje smo konkretno opredelili svoje naloge po posameznih 
področjih policijskega dela, z navedbo njihovih nosilcev in rokov, prav tako pa smo izdelovali 
mesečne načrte dela, ki so temeljili na trenutni varnostni problematiki. Naloge iz letnega in 
mesečnih načrtov dela smo realizirali. 

Na področju kriminalitete smo se srečali z upadam števila kaznivih dejanj. Veliko truda smo 
vložili v preiskovanje kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, odkrivanju kaznivih 
dejanj v povezavi s prepovedanimi drogami in kaznivim dejanjem povezanimi z nasiljem v 
družini. Svoje naloge smo usmerjali tudi v odkrivanje kaznivih dejanj z lastno dejavnostjo, 
izvajali pa smo tudi preventivne aktivnosti v zvezi akcij s področja kriminalitete. 

Na področju vzdrževanja javnega reda in zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja 
beležimo že vrsto let približno enako število kršitev. Število kršitev po Zakonu o varstvu javnega 
reda in miru je v minimalnem upadu. Veliko truda smo namenili doslednemu ukrepanju zoper 
vse oblike nasilja, še zlasti nasilja v družini in izrekanju prepovedi približevanja določen i osebi 
ali kraju. 

Na področju varnosti cestnega prometa je stanje dokaj ugodno. V preteklem letu se je na 
našem območju zgodila ena prometna nesreča s smrtnim izidom, prometne nesreče s telesnimi 
poškodbami pa so v upadu. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je nepri lagojena hitrost, prav 
tako pa smo v preteklem letu zaznali porast alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč. 
Zaradi navedenega smo tej problematiki namenili veliko pozornosti in izvedli več poostrenih 
nadzorov, ki so v drugi polovici leta pokazali rezultate in tako smo v zadnjem obdobju leta 2018 
obravnavali manj prometnih nesreč pri katerih je bil vzrok neprilagojena hitrost. Pri zagotavljanju 
varnosti cestnega prometa smo veliko pozornosti namenili tudi zagotavljanju prometne varnosti 
in pretočnosti prometa na glavni cesti, ki poteka skozi naše območje v smeri Hrvaške in je bi la 
tudi v letu 2018 na celotni relaciji spremenjena v gradbišče bodoče avtoceste, zarad i česar se je 
vseskozi spreminjal tudi prometni režim. Velik poudarek smo namenili tudi zagotavljanju 
kvalitetnih ukrepov za zmanjšanje problematike najbolj ranljivih udeležencev v cestnem 
prometu. 
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Pri nadzoru državne meje smo se trudili dosledno izvajati vse do ločbe schengenskega 
pravnega reda. Naša dejavnost je bila usmerjena predvsem v prilagajanje organiziranosti in 
različnim oblikam dela, s katerimi bi kar najbolj učinkovito izvajali nadzor in varovanje državne 
meje. Veliko truda smo namenili zbiranju dokazov za uspešno vračanje tujcev v Hrvaško. Naše 
delo na področju državne meje in tujcev smo posvetili tudi odkrivanju tujske problematike v 
notranjosti, predvsem s področja zakonitosti prebivanja in zaposlovanja tujcev. Ob rednem delu 
smo prioritetno izvajali naloge varovanja na novo postavljenih tehničnih ovir ob sami državni 
meji, predvsem v okolici mejnega prehoda Gruškovje. Naloge varovanja državne meje smo 
uspešno izvajali tudi ob pomoči pripadnikov slovenske vojske in pomožnih policistov. 

Na podlagi pritožb lahko ocenjujemo, da smo na področju izvajanja policijskih pooblastil izvajali 
naloge kvalitetno, učinkovito, strokovno, po načelih zakonitosti , sorazmernosti in humanega 
ravnanja. 

Pri svojem delu smo pri izvajanju policijskih nalog dobro sodelovali z drugimi državnimi organi. 
Dobro sodelujemo z Upravno enoto Ptuj in z različnimi inšpekcijskimi službami ter s Finančno 
upravo Republike Slovenije [v nadaljevanju »FURS«]. Dobro sodelujemo tudi z vsemi občinami 
in ostalimi državnimi organi (sodišča , tožilstvo, center za socialno delo), s katerimi pri svojem 
delu v letu 2018 nismo imeli težav. 

2. DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 

2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 

2.1.1 PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE 

Delo na področju kriminalitete na območju občine Majšperk, v letu 2018 ocenjujemo kot zelo 
dobro. Obravnavali smo manj kaznivih dejanj, hkrati pa smo bili uspešnejši pri preiskovanju 
kaznivih dejanj. 

Na področju kriminalitete ni zaznati bistvenih sprememb v strukturi kaznivih dejanj, smo pa se, 
kot je že navedeno, srečali s padcem števila kaznivih dejanj. Skupno smo obravnavali 30 (42) 
kaznivih dejanj, od česar predstavlja 28 (39) kaznivih dejanj splošne kriminalitete in 2 (3) kaznivi 
dejanji gospodarske kriminalitete. Od skupnega števila kaznivih dejanj, nam jih je do sedaj 
uspelo preiskati 60,00% (50,00 %) kaznivih dejanj. 

V ocenjevalnem obdobju smo obravnavali 21 (27) kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete. 
Prevladujejo kazniva dejanja tatvine 13 (12) , kazniva dejanja velike tatvine smo zaznali v 5. (6) 
primerih, v 2. (3) primerih smo obravnavali kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari. V 1. (2) 
primeru smo zaznali kaznivo dejanje zatajitve. 

Pri kaznivih dejanjih zoper človekov zdravje smo obravnavali 2 (1 ) kaznivi dejanji in sicer kazn ivi 
dejanji neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami. 

V letu 2018 smo na območju občine Majšperk s področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, 
družino in mladino, obravnavali skupno 5 (4) kaznivih dejanj, od tega 3 (2) kazniva dejanja 
nasilje v družini in 2 (O) kaznivi dejanji neplačevanja preživnine. 

V vseh primerih kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, smo z ustreznimi 
poročili , o kršitvah seznanili tudi Center za socialno delo Ptuj. Iz pregleda stanja na tem 
področju je sicer zaznati upad števila obravnavanih kaznivih dejanj, ocenjujemo pa, da z 
obstoječim načinom in organizacijo dela uspešno obvladujemo ta segment kriminalitete. 
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• 

Kaznivih dejanj oz. drugih posebnih oblik kriminalitete: tihotapstva, terorizma, izsiljevanja, 
ugrabitev, eksplozij, korupcije, računalniške kriminalitete in prostitucije nismo zaznali. 

2.1.2 VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI 
LJUDI IN PREMOŽENJA 

Skupna ocena dela in stanja na področju vzdrževanja javnega reda in splošne varnosti ljudi in 
premoženja v letu 2018 je dokaj ugodna. Ocena je pogojena z rahlim porastom vseh 
ugotovljenih kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru ter ugotovljenih kršitev drugih 
predpisov s tega področja dela. 

V letu 2018 smo obravnavali skupaj 35 (23) kršitev s področja javnega reda. Na področju 

Zakona o varstvu javnega reda in miru smo obravnavali 18 (14) kršitev, Zakona o eksplozivih in 
pirotehničnih izdelkih 2 (1) kršitvi, Zakona o ohranjanju narave 1 (O) kršitev, Zakona o orožju 4 
( 1) kršitve in 3 (2) kršitve po Zakonu o zaščiti živali. Po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije 
smo ugotovili 1 (2) kršitev, po Zakonu o prijavi prebiva l išča 2 (0), Zakonu o osebni izkaznici 1 
(O) in po Uredbi o odpadkih 1 (O) kršitev. 

Posebno pozornost smo med obravnavanjem kršitev javnega reda in miru namenili 
družinskemu nasilju, vendar so razmere v občini zelo ugodne, saj smo samo v dveh primerih 
izrekli ukrep prepovedi približevanja. 

Od skupnega števila obravnavanih kršitev jih je bilo največ storjen ih v stanovanju, kjer smo 
ugotovili 8 (16) kršitev in na javnem kraju (cesta, trg), 10 (7) kršitev. 

V letu 2018 smo obravnavali skupaj 14 (22) varnostno zanimivih dogodkov, v katerih sta 2 (2) 
osebi umrl i. Obravnavali smo 2 (5) požarov, 1 (2) delovni nesreči , v kateri je 1 (2) oseba umrla, 
v 1 (1) primeru je šlo za nenadno smrt, in ( 1 O) ostalih varnostnih dogodkov. 

2.1.3 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

Prometno varnostne razmere na območju občine Majšperk so, gledano na skupno število 
obravnavanih prometnih nesreč, ugodne, saj so le te v primerjavi z letom 2017 v upadu, nobena 
oseba pa v prometni nesreči ni umrla, prav tako se nobena oseba v prometni nesreči ni hudo 
telesno poškodovala. 

Na območju občine Majšperk smo v letu 2018 obravnavali skupno 26 (32) prometnih nesreč . 
Prometne nesreče s telesnimi poškodbami so v manjšem porastu in sicer smo jih v letu 201 8 
obravnavali 6 (4) , v upadu pa so prometne nesreče z materialno škodo 20 (28). V prometnih 
nesrečah nobena oseba ni umrla ali bila hudo telesno poškodovana, 11 (4) oseb pa je bilo lahko 
telesno poškodovanih. 

Nepravilna stran in smer vožnje je bila najpogostejši vzrok prometnih nesreč, sledijo ostali 
vzroki: premik z vozilom, neupoštevanje pravila prednosti in neprilagojena hitrost. 

Pri nadzoru cestnega prometa smo ugotovili 303 (138) kršitve cestno prometnih predpisov. 
Podali smo 28 ( 18) obdolžilnih predlogov na Okrajno sodišče, izdali 15 (3) odločb v hitrem 
postopku, izrekli 208 (1 05) glob, prav tako pa izrekli 51 (8) opozoril. Svoje delo smo izvajali 
dosledno in na kritičnih odsekih, kjer je v preteklih letih prihajalo do najpogostejših kršitev 
cestno prometnih predpisov in s tem do hujših prometnih nesreč, s čimer smo v veliki meri 
dosegli , da je bilo stanje prometne varnosti na območju občine Majšperk ugodno. 
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V sodelovanju s Postajo prometne policije Maribor smo izvedli poostren nadzor nad prevozi 
otrok v šolo iz šole ter izvedli tudi ostale prometne akcije. 

Na tukajšnji policijski postaji smo izdelali načrt aktivnosti policistov v zvezi z izvajanjem nalog v 
poletni turistični sezoni, v okviru katerega smo izvajali aktivnosti predvsem na vseh 
povezovalnih regionalnih in lokalnih cestah. Ocenjujemo, da smo te naloge uspešno opravili. 

2.1.4 NADZOR DRžAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 

S področja nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih je bi l ugotovljen upad izvedenih 
ukrepov s tega področja. Naloge smo izvajali z različnimi oblikami in metodami dela. 
Ocenjujemo, da uspešno obvladujemo problematiko in varujemo državno mejo z R Hrvaško. 

Območje občine Majšperk sicer ne meji z R Hrvaško, vendar pa na tem območju potekajo 
cestne povezave iz smeri žetal in Rogatca, zato policisti PP Podlehnik pri globinskem varovanju 
državne meje opravljamo kontrolo tudi na omenjenih cestnih povezavah. V letu 2018 na 
območju Majšperka nismo zaznali kršitve Zakona o tujcih, prav tako pa nismo izsled ili osebe, ki 
bi ilegalno prestopila državno mejo . 

Redno smo spremljali morebitna odprtja gradbišč na našem območju in pri tem izvajali kontrole 
zaposlenih v smislu prebivanja in zaposlovanja tujcev, prav tako smo opravljali kontrole pri 
samostojnih podjetnikih -zasebnih stanodajalcih. 

2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 

2.2.1 POLICIJSKO DELO V SKUPNOSTI 

Aktivnosti, ki smo jih načrtovali in izvajali na področju policijskega dela v skupnosti, smo 
ustrezno evidentirali v obliki uradnih zaznamkov ali z vnosi v ustrezne računalniške evidence. 

V začetku leta 2018, kakor tudi pred turistično sezono, smo opravili razgovore z odgovorn imi 
osebami v finančnih institucij na območju občine Majšperk. V razgovorih smo vse pristojne 
opozorili na samozaščitne ukrepe v času pusta. Posebej smo jih opozorili na samozaščitno 
obnašanje in ravnanje delavcev v primeru ropov in drugih kaznivih dejanj. Prav tako smo jih 
opozorili na ravnanje s signalne varnostnimi napravami. Z obiski in seznanjanjem zaposlenih v 
denarnih ustanovah smo nadaljevali v jesenskem času z opozarjanjem na tuje državljane 
Romunije, Bolgarije, Madžarske, kateri ob menjavi poskušajo zmest delavke in neopazno 
izvršijo tatvino denarja. 

Preventivne aktivnosti na področju cestnega prometa smo izvajali sami ali v sodelovanju z 
lokalnimi skupnostmi oziroma SPVCP občine Majšperk, kjer smo izvedli vse načrtovane 
preventivne akcije. Za potrebe izvedenih akcij smo izdelali lastne spote, ki smo jih predvajali na 
lokalnih KTV postajah. Občasno smo opravljali tudi preventivne preglede avtobusov, s katerimi 
so se prevažali otroci. Med rednim delom smo javnost in udeležence v cestnem prometu 
seznanjali z vsebinami in namenom določenih preventivnih akcij. 

Na področju preventivne dejavnosti s področja mejnih zadev in tujcev smo redno seznanjali 
posameznike in podjetnike, ki sprejemajo tujce na prenočevanje z obveznostjo pravilnega 
vodenja evidenc in jim nudili ustrezno strokovno pomoč . 

Preventivno delo se je izvajalo tudi v policijski pisarni Majšperk, kjer so v letu 2018 pomoč ali 
nasvet iskalo 5 (3) obiskovalcev. 
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S spoštovanjem, 

Pripravil : 
Stanko Vinko 
vodja policijskega okoliša 
višji policist 1 
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Uroš Kušar 
komandir 
višji policijs 


