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Obrazložitev: 

Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Maribor 1 je ob smiselni uporabi 27. člena 
Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol, Uradni list RS, št. 15/13, 11/14) pripravila 
informacijo o varnostnih pojavih na območju Občine Duplek v letu 2014. 

Občinskemu svetu Občine Duplek predlagamo, da sprejme naslednji sklep: 

Predlog sklepa: 

»Občinski svet Občine Duplek se je seznanil z informacijo o varnostnih pojavih na 
območju občine Duplek v letu 2014. » 
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l. UVOD 

Aktivnosti na območju občine Duplek so v letu 2014 potekale, v skladu z usmeritvami 

za delo policije in načrtom dela Policijske postaje Maribor l. Ob tem smo upoštevali tudi 

predloge in pripombe lokalne skupnosti. Upoštevajoč navEdene dejavnike, ki vplivajo 

na razmere v delovnem in bivalnem okolju, na stanje javnega reda in miru, prometne 

problematike in posameznih elementov s področja kriminalitete, smo naše delo 

usmerjali v obvladovanje te problematike in izboljšanje ravni varnosti občanov na vseh 

navedenih področjih. Sicer pa ocenjujemo, da so bile varnostne razmere v letu 2014 

ugodne. 

Najpomembnejši podatki po posameznih področjih dela pa so naslednji: 

• na področju kriminalitete smo obravnavali 163 (136)* kaznivih dejanj, raziskati pa 

nam je uspelo več 78 (28)* kaznivih dejanj, 

• na področju javnega reda in miru smo beležili upad kršitev 67 (89)*. Od tega smo po 

Zakonu o varstvu javnega reda in miru obravnavali 44 (78)* kršitev. Pri tem nismo 

obravnavali hujših kršitev, ki bi po obsegu oz. množičnosti resneje ogrozile mirno in 

varno počutje ljudi, 

• na področju prometne varnosti je bila varnostna situacija v letu 2014 podobna kot v 

letu 2013. Pomembno je, da v letu 2014 nismo obravnavali prometne nesreče s 

smrtnim izidom. Skupaj smo obravnavali 33 (40)* prometnih nesreč, od tega 14 

(18)* prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo in 22 (20)* prometnih nesreč z 

materialno škodo. Pri prometnih nesrečah zgolj z materialno škodo, pa so zajete 

tudi tiste z udeležbo divjadi. Prav tako je ostalo skoraj enako število ugotovljenih 

kršitev cestno prometnih predpisov 426 (422)*, čeprav beležimo manjši upad 

kršitev prekoračitev hitrosti. 

• po Zakonu o tujcih nismo obravnavali kršitev, medtem ko smo po Zakonu o orožju 

obravnavali 4 (O)* kršitve. 

* (V oklepajih so vpisane vrednosti za primerjalno obdobje leto 2013) 
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11. ŠTEVILO VARNOSTNIH POJAVOV PO TEMELJNIH VARNOSTNIH PODROČJIH 

1. KRIMINALITETA 

V letu 2014 smo obravnavali 163 (136) kaznivih dejanj, kar je nekoliko več kot leto 

poprej. 

Na tem področju še vedno izstopa premoženjska kriminaliteta, saj smo v letu 2014 

obravnavali 89 (104) to,J:stnih kaznivih :li3janj. Eku~.:l.j nam je uspelo preiskati 78 (28) 

kaznivih dejanj. Razlika pri preiskanih kaznivih dejanjih se nanaša na neplačevanje 

preživnine (v letu 2014 smo obravnavali 48 kaznivih dejanj neplačevanja preživnine). 

Pri teh kaznivih dejanjih je storilec znan že ob sami prijavi, zaradi česar je bila tudi 

preiskanost v letu 2014 višja. Izpostaviti velja tudi, da smo obravnavali 27 (36) kaznivih 

dejanj velike tatvine in 4 preiskali. Pri velikih tatvinah, oz. vlomih v stanovanjske hiše, 

so nam lahko v največjo pomoč še vedno občani sami, v smislu samozaščitnega 

ravnanja. Največ vlomov v stanovar.jsl<:. hiše se je zgodilo na območju Zg. Dupleka, 

medtem, ko so ostali vlomi razpršeni po drugih nase!)h na obmcčju občine Duplek. 

Tabela 1: Število kaznivih dejanj in prei!kanost v letu 2014 in 2013 
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Obravnavali smo tudi 4 (4) kaz1iva dejaraja nasilja v družini (191 . člen KZ-1 8) . 

Posebno pozorno.st namenjamo področju vandalizma pri osnovnih šolah, kjer 

opravljamo ve(~kratne kontrole tudi v sr-1islu preprečevanja zlorabe prepovedanih drog. 

Pri tem smo oprav jali poostrene no:d:wre lokacij, kjer se ponavadi zbirajo mladostniki 

in sicer okolico OŠ v Zg. in Sp. Duplek~.! okolico OŠ Dvorjane, avtobusno postajališče, 

oz. obračališče v Zg. Dupleku, šolsk·::t pot Sp. Duplek-Dupleški vrh, Šolska pot 

Korenska cesta-Ciglenška cesta, zapuščen mlin p':ld »Žnidaričem« v Zg. Dupleku, 
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okolico poslovnega objekta in tr,;Jovine Jager v Sp. Dupleku. Obravnavali smo dve 

kršitvi Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. 

V letu 2014 smo beležili 16 (18) kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari. Pri teh 

dejanjih lokacijsko še vedno izstcpa OŠ Duplek na Korenski cesti 31 v Sp. Dupleku, 

avtobusna postajališča na celotnem območju občine Duplek, kjer je prihajalo do 

razbitja stekel in poškodovanj avtobusnih postajališč ter oklica dvorane Korena v Zg. 

Koreni, kjer je prihajalo do poškodovanja fasade. 

V opisanem letu smo izvajali tudi aktivnosti povezane z varstvom okolja, kjer smo 

izvedli poostrene nadzore v zvezi ugotovitve kršitev določb Zakona o varstvu narave. 

Ugotovili smo, da še vedno obstajajo črna odlagališča, predvsem ob strugi reke Drave 

na relaciji Dvorjane-Vurberk (pretežno gradbeni material in gospodinjski odpadki), 

medtem, ko se je na lokaciji krajinskega parka Kamenščak, zadeva uredila in se tam 

več odpadki ne odlagajo. Se pa je v letu 2014 nekoliko pos.labšala situacija v državnih 

gozdovih na relaciji Zg. Korena-Vurberk-Rogoznica pri odcepu za Prodni vrh 

(Rogoznica), kjer so neznanci odlagali ob makadamskih cestah azbestne plošče. V tej 

zvezi smo podali poročila komunalni inšpekciji, kršiteljev oz. lastnikov odpadkov pa do 

sedaj še nismo ugotovili. 

2. VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU TER SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI 

IN PREMOŽENJA 

Stanje na področju javnega reda in miru ocenjujemo kot stabilno, prav tako se je v letu 

2014, glede na primerjalno obdobje, zmanjšalo število zaznanih kršitev. Množičnih 

kršitev javnega reda in miru nismo beležili. V letu 2014 smo obravnavali 67 (89) kršitev 

s področja predpisov, ki urejajo javni red in mir, od tega 44 (78) prekrškov po Zakonu o 

varstvu javnega reda in miru, 2 (2) kršitvi določil Zakona o omejevanju porabe 

alkohola, 2 (2) kršitvi Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 4 (O) 

kršitve Zakona o orožju, 1 (O) kršitev Zakona o osebni izkaznici, 5 (5) kršitev Zakona o 

zaščiti živali in 9 (2) kršitev Zakona o ohranjanju narave, ki je v letu 2014 nadomestil 

Uredbo o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. 

Razveseljivo je, da v letih 2014 in 2013 nismo obravnavali kršitev določil Zakona o 

eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Med kršitvami Zakona o varstvu javnega reda in 

miru so najpogostejše kršitve 6. člena (nasilno in drzno vedenje) in 7. člena 

(nedostojno vedenje). 
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Tabela št. 2: Število vseh prekrškov in število JRM prekrškov v letu 2014 in 2013 
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Kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru beležimo predvsem na javnih krajih in 

zasebnih prostori:, _ V predhoonih obdobjih smo s pogostimi pogovori z lastniki 

gostinskih lokalov, nadzori ter d·Js!ednim ukrepanjem ob zaznanih kršitvah, dosegli 

zmanjšanje kršitev in dosiHdnejše sooštovanje določil Zakona o omejevanju porabe 

alkohola. Zgostitev kršitev je na Cesti k Dravi (območje stanovanjskih blokov) in Ulici 

IV. julija (območju krožišča) v Spodnjem Dupleku. 

Pozornost smo nameni!i tudi v-,:o·mnju javnih priieditev, kjer pa množičnih kršitev 

javnega reda in miru nismo belež· ~ . Še ·'.! edno je izstopajoča prireditev Dupleški teden, 

kjer prihaja do kr~ itev javne.ga reda ir ' mir·u. 

Na področju problematike izpuščenill ,n neprimerno zavarovanih psov, ki jo pokriva 

Zakon o zaščiti živali pa ugotavljamo , da se stanje v letu 2014, kljub sprotnemu 

seznanjanju ter opozarjanju lastnikov in skrbnikov psov s strani vodje policijskega 

okoliša o njihovih nepravilnostih · .i 2prcr1enilo, saj smo v tej zvezi ukrepali zoper 5 (5) 

kršiteljev. Na tem ,:lodroč~u bo pr-t'·3bno še veliko postoriti v srr islu osveščanja tistih, ki 

določil Zakona :) z:aš1:iti živali r .: ~G.111>~o dovolj re3no in se ne zavedajo nadaljnjih 

posledic, ki lahko nastanejo pri more::litnih ugrizih njihovih psov. 
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3. PROMETNA VARNOST 

Delo na področju varnosti cestnega prometa je bilo v letu 2014, kakor tudi leto poprej 

usmerjeno predvsem v odkrivanje hujših kršiteljev cestno prometnih predpisov. 

Nekoliko večjo prisotnost in vidnost smo zagotavljali na cestnem ( kritičnem ) odseku, 

to je na regionalni cesti 111 rada, ·3tevilka 710, ~ a re;a:.lj i Zg. ·'Juplek- Vurberk. V letu 

2014 smo obravnavali 33 (40) prometnih nesreč, v katerih je .. bilo udeleženih 57 (76) 

oseb, nihče od udeležencev prometnih nesreč pa ni izgubil življenja. Prav tako v letu 

2014 ne beležimo (1) prometne nesrr3če s hu~imi telesnir11i poškodbami, obravnavali 

pa smo 14 (18) prometnih nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami in 22 (20) prometnih 

nesreč z materialno škodo. 

Za to obdobje velja, da se je nekoliko zma11išaio štev·ilo pr· ·netnih nesreč in število 

njihovih posledic. 

Tabela št. 3: Število prometnih nesreč, št. smrt1 1ih žrtev in število poškodb v letu 2014 

in 2013 
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Na območju občine Duplek smo v letu 2014 obravnavali 426 (422) kršitev cestno 

prometnih predpisov. V letu 2014 smo ukrepali zoper več alkoholiziranih voznikov in 

sicer 40 (30), nekoliko pa se je zmanjšalo število kršitev hitrosti in sicer iz 213 na 180. 
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Pri ukrepanju smo se osredotočili predvsem na tiste kršitve, ki se najpogosteje 

pojavljajo kot vzrok prometnih nesreč in sicer; neprilagojena hitrost, vožnja pod vplivom 

alkohola in stran in smer vožnje. Še vedno pa opažamo prisotnost in nekoliko 

povečanje kršitev Zakona o voznikih, saj smo v letu 2014 obravnavali 14 (11) kršiteljev, 

ki so v cestnem prometu vozili motorna vozila brez vozniških dovoljenj. Aktivnosti smo 

izvajali tudi na področju neuporabe varnostnega pasu, zaščitne čelade in uporaba 

mobilnih telefonov ter kršitve kolesarjev. 

4 . IZVAJANJE PREDPISOV VEZ.t\NIH NA TUJCE 

Na področju varnostnih pojavov vezanih na tujce in Zakona o tujcih, nismo obravnavali 

prekrškov, prav tako na tem področju ne beležir."'!o večje problematike. Občasno 

beležimo prisotnost tujcev, predvsem Romo'l iz RO!-:lunije in Madžarske, ki prodajajo 

različne predmete od vro.t do vrat in z.b \rajo staro železo je pa seveda ta populacija tudi 

aktualna za izvrševanje kaznivih dejanj, predvsem pa tatvin in vlomov v objekte. V 

zadnjem času smo zaznali tuoi pojav ':ujcev, ki prosijo za denar, kar ocenjujemo kot 

varnostni pojav, kateremu je potrebno nameniti pozornost. 

5. SODELOVANJE P:)LICIJE Z DRUGIMI SUBJEKTI PRI OMEJEVANJU 

NEGATIVNIH POJAVOV 

Na področju policijskega dela srno posvečali pozornost policijskemu delu v skupnosti, 

kar pretežno opravlja voct;a policijskega :lco!iša Duplek. 

V mesecu aprilu 2014 smo v ckv:r>J otroška varnos':ne olimpijade, ki jo v sodelovanju 

PU Maribor izvaja tudi Policijska postaja Maribor 1, na OŠ Lovrenc na Pohorju izvedli 

predtekmovanje ze. več; no šol : ~ obmo Sja mesta W dri bo: in okolice, kjer so seveda 

sodelovali tudi učenci OŠ Duplek s podružnicami in OŠ Korena. Kot tudi leto poprej pa 

smo v mesecu juniju 2014, v okviru sodelovanja pri preventivnem projektu OŠ Duplek 

izvedli kolesarski poligon za pr;o triac.o, kjer so otroc: preizkLsili svoje spretnosti pri 

vožnji s kolesom. 

Sodelovanje je potekalo tudi z 'Jodstv·Yn občine rle. različnih področjih in Svetom za 

preventivo in vzgojo v c~:stnern r:·rOr!~ e·~·.- občine Dupl-'k. V sodelovanju z OŠ Korena in 

SPVCP občine ;:)! ... plek, -., mo v mesecu ~~eptembru 2014 sodelovali pri izvedbi otroške 

igrice » Medo Jaka«, ki so si jo v C:vo:·ard KorenC?. ogled2li učenci prve triade OŠ Duplek 

ter prve in druga triadA OŠ Korena. 
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Proučili smo pobude občine Duplek in !o··:alne ~.kupnof;~i, ki se nanašajo na 

problematiko ureditve in poteka cestnega prometa ter prometne signalizacije. Pri 

pregledih regionalnih cest RC 710 in RC 745 smo zaz:-1a'i težave glede ureditve 

prometne infrastrukture, ki se navezuje predv::<Sm na varnost pešcev, pa tudi težave s 

postavitvijo prometne sign81izac:je. V tej zvc:~i smo z dopisom št. 224-92/2014/2 

(3F691-04) obvestili občino Duplek o ugotovljenih nepravilnostih na regionalni cesti 

lil. reda 71 O (Maribor-Vurberk) in lokalni cesti (Zg. Duplek-Malečnik), ki se nanašajo 

predvsem na nepravilno postavitev, oz. neskladje postavljene prometne signalizacije. 

Na Direkcijo RS za ceste smo ž~ v preteklii1 letih naslovili pobudo, da bi se zaradi 

večje varnosti pešcev, predvsem pa otrok namestile dodatne ustrezne svetlobne table, 

katere dodatno označujejo prehode za pe~;ce in pripomorejo k večji varnosti 

udeležencev v prometu. 

Prav tako smo v zvezi problematike kolesc;rjev na RC 710, v letu 2014 polagali 

pozornost tudi na kršitve s strani kolesarjev, kc:1teri ne uporabljajo kolesarskih stez, pri 

tem pa smo ukrepali zoper 4 (1) kršitelje. V letu 2014 nismo b91ežili prometnih nesreč z 

udeležbo kolesarjev. 

Zelo dobro sodelovanje poteka s prostovoljnima gasilskima društvoma Korena in 

Dvorjane, predvsem na področju preventive. V tej zvezi smo v mesecu požarne 

varnosti, oz. mesecu oktobru 2014 v sodelovanju s PGD Dvorjane izvedli predstavitev 

policijske opreme in službenih vozil, kjer so ':udi policisti vodniki službenih psov iz 

PPVSPK Maribor prikazali delovanje službenega psa. Sodelovanje prav tako poteka 

tudi z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Mestne občine Maribor. Slednji 

aktivno vključno z gasilci sodelujejo pri izvajanju vsakoletne preventivne akcije varna 

šolska pot, opozarjanju krajane•:- na varstvo okolja, kUljenje trave in ukrepe za 

preprečevanje požarov. 

V času turistične sezone 2014 smo ob aktivnosti po načrtu dela PP, redno kontrolirali 

tudi neurejeno kopališče gramozne jame v Zg. Dupleku, katero pa v zadnjih letih ni več 

množično obiskano. 

Aktivno smo se vključevali v prireditve, ki so potekale v času praznovanja praznika 

občine Duplek. Pri prijavah prireditev smo nudili strokovno pomoč društvom, v policijski 

pisarni in na PP Maribor 1 smo sprejemali vloge za prijavo prireditev, prav tako smo 

posredovali predloge in pobude za večjo varnost udeležencev. 
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111. ZAKLJUČEK 

Na podlagi predstavljer.ih podatkov ocenjujemo, dd so bile varnostne razmere na 

območju občine Duplek v letu 20·14 ugodne, saj vecjih kršitev ali hujših oblik kaznivih 

dejanj nismo obravnavali. Občasno zaznavamo kršitve javnega reda in miru, ki so v 

povezavi z gostinskimi lokali (predvsem na območju Sp. Dupleka), zaradi česar bomo 

nadaljevali z ukrepi za zagotavljanje stabilnih varnostnih razmer (razgovori z nosilci 

dejavnosti, občasne kontrole, doslednc ukrepanje ob zaznanih kršitvah). Na območju 

Vurberka, krajinskega parka in območj u ob reki Dravi izvajamo nadzor nad kršitvami 

zakonodaje, ki ureja var~:vo ok·.:- ~j <i. (Zak'"ln o varstvu ::arave). 

Tudi v prihodn~e bomo 3ktivnosti usa:rja!i v obvl:;tdovanj.e regativnih varnostnih in 

drugih pojavov. Cilj na~;eg3 d:::ovanja je usr:ešno zaznavanje vseh dejavnikov, ki so 

pomembni za stabilne vem::lstr.e razme:~€· ne. območju občina Duplek. 

Naše delo bo v letu 2015 usrneqeno predvsem v ohranjanju dosedanje ravni 

varnostnih razmer. Posebno pozornost bomo posvečali izvajanju ukrepov preventivne 

narave v cilju odpravljanja vzrokov in okoliščin, ki so podlaga za nastanek kaznivih 

dejanj in prekrskov ai1 arugih aružbi sKodljivih poJavov, ki so v skladu s temeljnimi 

usmeritvami za delo poliCIJe. Ub upostevanJu strateg1je policiJskega dela v skupnosti 

bomo še bolj aktivno usmerjali de1o vodje policijskega okoliša k sodelovanju z drugimi 

organi lokalne skupnosti. 

Ob medsebojnem sodelovanju, pomoCi in zavedanju vrednot varnosti v najširšem 

smislu ter veliki meri odpovornos~ i v~a·~ :;,ga posamezni~<a pričal~ujemo, da bomo v letu 

2015, zadržali dobre varrio:;tne rgzmBre 

Izdelal: 

Marko Rahle 

vodja policijskega okohscl 

policist 1 
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