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UVOD: 
 

1. KRATEK OPIS STANJA NA OBMOČJU POLICIJSKE POSTAJE RUŠE ZA LETO 2009 
 
Zakonodaja se je v letu 2009 spremenila na več področjih policijskega dela, pri čemer pa so bile 
najbolj korenite spremembe opazne s sprejetjem novele Zakona o policiji in s sprejetjem sprememb 
Zakona o kazenskem postopku, saj so bile policistom naložene nove dodatne naloge, ki so vplivale na 
delo policijske postaje.  
 
Ocenjujemo, da se je obremenjenost policijske enote z operativnim delom v zadnjih petih letih 
bistveno povečala, iz različnih razlogov (upokojitve, odpovedi pogodbe o zaposlitvi) pa se je zmanjšalo 
tudi število zasedenih delovnih mest, zaradi česar pogosto izvajamo zgolj redne naloge, pa še pri tem 
je potrebno veliko improvizacije in iznajdljivosti pri organiziranju dela, zaradi česar nam zmanjkuje 
časa za inovativne načine opravljanja našega dela in druge aktivnosti, ki bi vplivale na kvaliteto 
opravljanja našega poslanstva. Zanemariti ne smemo dejstva, da smo namreč majhna enota z malim 
številom zaposlenih in se odsotnost vsakega policista zelo pozna. 
 
Kljub izpostavljenim težavam vsi pokazatelji varnostne situacije na območju PP Ruše kažejo na to, da 
smo v letu 2009 uspeli izboljšati varnostno situacijo na področju varnosti cestnega prometa, saj se je 
zmanjšalo število prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, prav tako pa smo na področju 
kriminalitete, kljub povečanemu številu obravnavanih kaznivih dejanj izboljšali odstotek preiskanosti le-
teh. Na področju javnega reda in miru stanje ocenjujemo kot ugodno, saj beležimo upad števila 
obravnavanih kršitev. 
 
Iz statističnih podatkov je razvidno, da je bilo delo Policijske postaje Ruše v letu 2009 v znamenju 
povečanja števila kaznivih dejanj, saj smo beležili porast kaznivih dejanj in obravnavo le teh za kar 9,5 
%. Pri tem moramo poudariti, da smo kljub povečanemu številu kaznivih dejanj uspeli dvigniti 
preiskanost kaznivih dejanj in sicer na 75.1 %.  
 
Na področju vzdrževanja javnega reda in splošne varnosti ljudi in njihovega premoženja je bilo delo 
policistov usmerjeno v kršitve, ki bi po svojem obsegu, strukturi kršiteljev ter glede na čas in kraj, lahko 
imele negativne odmeve v javnosti. Kljub temu, da so kršitve na področju javnega reda in miru v 
upadu za 15,4 %, smo z doslednim delom in ukrepanjem v preteklosti zoper znane in večkratne 
kršitelje uspeli zagotoviti, da se le ti, ki so v prejšnjih letih izstopali z večkratnimi in hujšimi kršitvami, 
niso pogosto pojavljali med kršitelji.  
 
Stanje prometne varnosti v letu 2009 ocenjujemo kot ugodno saj beležimo padec števila prometnih 
nesreč za 16,7 %, prav tako pa tudi posledic prometnih nesreč. Na upad števila prometnih nesreč je 
nedvomno imelo vpliv načrtno delo, saj smo nadzor cestnega prometa opravljali na tistih odsekih cest, 
kjer je prihajalo do prometnih nesreč in kjer smo beležili, da vozniki huje kršijo cestno prometne 
predpise 
Na območju PP Ruše v ocenjevanem obdobju nismo obravnavali nobenega tujca, ki bi ilegalno 
prestopil državno mejo R Slovenije. Pri svojem delu smo v varovanje državne meje in preprečevanje 
čezmejne kriminalitete redno vključevali tudi policiste iz PPVSPK, s katerimi sodelovanje in delo 
poteka na zelo profesionalni ravni. 



 

Podatki o varnostni situaciji v letu 2009 za ob
 

2. PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE NA OBMO
OBČINE SELNICA OB DRAVI

 
Na področju kriminalitete smo zaznali in obravnavali 118 (144) kaznivih dejanj, pri 
Okrožno državno tožilstvo podali 85 (96) ovadb, ter 30 (48) poro
niso podani vsi elementi kaznivega de
podatkov, ter so še v fazi zbiranja obvestil v predkazenskem postopku.  Preiskanost kaznivih dejanj 
znaša 65,88 %. 
 
Obravnavali smo 15 (40) kaznivih dejanj zoper 
obravnavali 10 (35) kaznivih dejanj Ogrožanje varnosti, 1 (0) kaznivo dejanje Protipraven odvzem 
prostosti, 1 (1) kaznivo dejanje Kršitev enakopravnosti, 2 (3) kaznivi dejanji Kršitve materialnih 
avtorskih pravic in 1 (0) kaznivo dejanje Krši
dejanj je 90,91 %. 
 
Obravnavali smo 6 (2) kaznivih dejanj zoper 
dejanja Neupravičena proizvodnja in promet z mamili, 2 (2) kaznivi dejanji Omogo
mamil in 1 (0) kaznivo dejanje Malomarno zdravljenje opravljanja zdravilske dejavnosti. Preiskanost 
teh kaznivih dejanj je 100 %.                                  
 

 
Obravnavali smo 5 (6) kaznivih dejanj zoper življenje in telo, od tega 3 
telesne poškodbe in 1 (0) kaznivo dejanje Huda telesna poškodba ter 1 (1) kaznivo dejanje Ogrožanje 
z nevarnim orodjem ali predmetom. Preiskanost teh kaznivih dejanj je 100 %.
 
Obravnavali smo 23 (8) kaznivih dejanj zoper zakonsko
kaznivih dejanj Nasilje v družini, 7 (2) kaznivih dejanj Zanemarjanja otroka in surovo ravnanje in 1 (0) 
kaznivo dejanje Kršitve družinskih obveznosti. Preiskanost teh kaznivih dejanj je 100 %.
 
Obravnavali smo 5 (7) kaznivih dejanj zoper javni red in mir, od tega 4 (6) kazniva dejanja Nasilništva 
in 1 (0) kaznivo dejanje Zlorabe znamenj za pomo
100 %. 
 
Obravnavali smo 55 (71) kaznivih dejanj zoper premoženje  in 
(15) kaznivih dejanj Velike tatvine, 4 (3) kazniva dejanja Zatajitve, 2 (6) kaznivi dejanji Goljufije, 15 
(24) kaznivih dejanj Poškodovanja tuje stvari in 2 (0) kaznivi dejanji Ropa. Preiskanost teh kaznivih 
dejanj je 22,86 %. 
 
Obravnavali smo še 2 (2) kaznivi dejanji zoper delavne razmere in socialnega varstva, 1 (3) kaznivo 
dejanje zoper pravni promet, 2 (0) kaznivi dejanji zoper pravosodje, 3 (2) kazniva dejanja zoper 
splošno varnost ljudi in premoženja in 1 (1) k
zoper gospodarstvo, čast in dobro ime nismo obravnavali. 
 
Materialna škoda, ki je nastala v kaznivih dejanjih znaša 44.632,00 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008

Podatki o varnostni situaciji v letu 2009 za občino Selnica ob Dravi so podani v nadaljevanju.

EVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE NA OBMO
INE SELNICA OB DRAVI 

ju kriminalitete smo zaznali in obravnavali 118 (144) kaznivih dejanj, pri 
Okrožno državno tožilstvo podali 85 (96) ovadb, ter 30 (48) poročil (poročilo podamo v primeru, ko 
niso podani vsi elementi kaznivega dejanja). Za 3 kazniva dejanja pa še nismo uspeli pridobiti vseh 
podatkov, ter so še v fazi zbiranja obvestil v predkazenskem postopku.  Preiskanost kaznivih dejanj 

Obravnavali smo 15 (40) kaznivih dejanj zoper človekove pravice in svoboš
obravnavali 10 (35) kaznivih dejanj Ogrožanje varnosti, 1 (0) kaznivo dejanje Protipraven odvzem 
prostosti, 1 (1) kaznivo dejanje Kršitev enakopravnosti, 2 (3) kaznivi dejanji Kršitve materialnih 
avtorskih pravic in 1 (0) kaznivo dejanje Kršitev nedotakljivosti stanovanja. Preiskanost teh kaznivih 

Obravnavali smo 6 (2) kaznivih dejanj zoper človekovo zdravje, kjer smo obravnavali 3 (0) kazniva 
ena proizvodnja in promet z mamili, 2 (2) kaznivi dejanji Omogo

mamil in 1 (0) kaznivo dejanje Malomarno zdravljenje opravljanja zdravilske dejavnosti. Preiskanost 
teh kaznivih dejanj je 100 %.                                   

Obravnavali smo 5 (6) kaznivih dejanj zoper življenje in telo, od tega 3 (5) kazniva dejanja Lahke 
telesne poškodbe in 1 (0) kaznivo dejanje Huda telesna poškodba ter 1 (1) kaznivo dejanje Ogrožanje 
z nevarnim orodjem ali predmetom. Preiskanost teh kaznivih dejanj je 100 %. 

Obravnavali smo 23 (8) kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, od tega 15 (4) 
kaznivih dejanj Nasilje v družini, 7 (2) kaznivih dejanj Zanemarjanja otroka in surovo ravnanje in 1 (0) 
kaznivo dejanje Kršitve družinskih obveznosti. Preiskanost teh kaznivih dejanj je 100 %.

7) kaznivih dejanj zoper javni red in mir, od tega 4 (6) kazniva dejanja Nasilništva 
in 1 (0) kaznivo dejanje Zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost. Preiskanost teh kaznivih dejanj je 

Obravnavali smo 55 (71) kaznivih dejanj zoper premoženje  in sicer 20 (22) kaznivih dejanj Tatvin, 12 
(15) kaznivih dejanj Velike tatvine, 4 (3) kazniva dejanja Zatajitve, 2 (6) kaznivi dejanji Goljufije, 15 
(24) kaznivih dejanj Poškodovanja tuje stvari in 2 (0) kaznivi dejanji Ropa. Preiskanost teh kaznivih 

Obravnavali smo še 2 (2) kaznivi dejanji zoper delavne razmere in socialnega varstva, 1 (3) kaznivo 
dejanje zoper pravni promet, 2 (0) kaznivi dejanji zoper pravosodje, 3 (2) kazniva dejanja zoper 
splošno varnost ljudi in premoženja in 1 (1) kaznivo dejanje zoper okolje in prostor. Kaznivih dejanj 

ast in dobro ime nismo obravnavali.  

Materialna škoda, ki je nastala v kaznivih dejanjih znaša 44.632,00 € ( 324.441,00 €).
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ju kriminalitete smo zaznali in obravnavali 118 (144) kaznivih dejanj, pri čemer smo na 
ilo podamo v primeru, ko 

janja). Za 3 kazniva dejanja pa še nismo uspeli pridobiti vseh 
podatkov, ter so še v fazi zbiranja obvestil v predkazenskem postopku.  Preiskanost kaznivih dejanj 

lovekove pravice in svoboščine, pri tem smo 
obravnavali 10 (35) kaznivih dejanj Ogrožanje varnosti, 1 (0) kaznivo dejanje Protipraven odvzem 
prostosti, 1 (1) kaznivo dejanje Kršitev enakopravnosti, 2 (3) kaznivi dejanji Kršitve materialnih 

tev nedotakljivosti stanovanja. Preiskanost teh kaznivih 

lovekovo zdravje, kjer smo obravnavali 3 (0) kazniva 
ena proizvodnja in promet z mamili, 2 (2) kaznivi dejanji Omogočanje uživanja 

mamil in 1 (0) kaznivo dejanje Malomarno zdravljenje opravljanja zdravilske dejavnosti. Preiskanost 

 

(5) kazniva dejanja Lahke 
telesne poškodbe in 1 (0) kaznivo dejanje Huda telesna poškodba ter 1 (1) kaznivo dejanje Ogrožanje 

zvezo, družino in otroke, od tega 15 (4) 
kaznivih dejanj Nasilje v družini, 7 (2) kaznivih dejanj Zanemarjanja otroka in surovo ravnanje in 1 (0) 
kaznivo dejanje Kršitve družinskih obveznosti. Preiskanost teh kaznivih dejanj je 100 %. 

7) kaznivih dejanj zoper javni red in mir, od tega 4 (6) kazniva dejanja Nasilništva 
 in nevarnost. Preiskanost teh kaznivih dejanj je 

sicer 20 (22) kaznivih dejanj Tatvin, 12 
(15) kaznivih dejanj Velike tatvine, 4 (3) kazniva dejanja Zatajitve, 2 (6) kaznivi dejanji Goljufije, 15 
(24) kaznivih dejanj Poškodovanja tuje stvari in 2 (0) kaznivi dejanji Ropa. Preiskanost teh kaznivih 

Obravnavali smo še 2 (2) kaznivi dejanji zoper delavne razmere in socialnega varstva, 1 (3) kaznivo 
dejanje zoper pravni promet, 2 (0) kaznivi dejanji zoper pravosodje, 3 (2) kazniva dejanja zoper 

aznivo dejanje zoper okolje in prostor. Kaznivih dejanj 

€ ( 324.441,00 €). 
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3. VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VAR
PREMOŽENJA NA OBMO

 
S področja javnega reda in zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja smo v letu 2009 obravnavali 
skupno 56 (70) kršitev.  
 
Največ kršitev glede na kraj kršitve smo obravnavali v zasebnem pro
kraju ali cesti in sicer 18 (21), medtem ko kršitev v gostinskih lokalih in na javnih prireditvah nismo.

Največ kršitev s področja javnega reda in zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja smo v letu 2009 
obravnavali s področja določil Zakona o varstvu javnega reda in miru in sicer smo zabeležili 34 (47) 
kršitev. Zaznali smo tudi 3 (3) kršitve po Uredbi o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, 1 (0) 
kršitev po Zakonu o gozdovih, 2 (3) kršitvi po Zakonu o omejevanju
Zakonu o orožju, 1 (0) kršitev po Zakonu o osebni izkaznici, 1 (0) kršitev po Zakonu o policiji, 8 (5) 
kršitev po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 1 (3) kršitev po Zakonu o tujcih 
in 4 (5) kršitve po Zakonu o zaščiti živali. 
 
S področja ostalih dogodkov smo zabeležili 16 (20) dogodkov od tega 2 (5) delovni nesre
razpisi in iskanje oseb, 4 (0) naravne nesre
2 (2) druga dogodka. V letu 2009 na obmo
 
Na območju Policijske postaje Ruše je bilo izre
katerega je bilo 5 (2) ukrepov izre
osumljenca pridržana po določilih ZKP.
 
 

4. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA NA OBMO
OB DRAVI   

 
Ker smo si v preteklih letih zadali cilj zmanjšanja prometnih nesre
patrulj predvsem na mestih in krajih, kjer smo v preteklosti obravnavali najve
obravnavali 37 (54) prometnih nesre
(3) smrtno žrtev, 0 (2) hudih telesnih poškodb, 20 (47) lahkih tele
nastala le premoženjska škoda na vozilih ali objektih. 
 
Po številu največ prometnih nesre
(10) prometnimi nesrečami sledijo lokalne ceste izven na
lokalnih cestah v naselju, 2 (5) prometni nesre
 
Najpogostejši vzrok prometnih nesre
neupoštevanje pravil o prednosti v 7 (4) primerih, neustrezna varnostna razdalja v 6 (18) primerih, 
neprilagojena hitrost vožnje v 5 (5) primerih, nepravilno p
drugi vzroki prometnih nesreč, ki pa niso zaskrbljujo
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VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VAR
PREMOŽENJA NA OBMOČJU OBČINE SELNICA OB DRAVI    

ja javnega reda in zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja smo v letu 2009 obravnavali 

 kršitev glede na kraj kršitve smo obravnavali v zasebnem prostoru in sicer 20 (12), na javnem 
kraju ali cesti in sicer 18 (21), medtem ko kršitev v gostinskih lokalih in na javnih prireditvah nismo.

ja javnega reda in zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja smo v letu 2009 
čil Zakona o varstvu javnega reda in miru in sicer smo zabeležili 34 (47) 

kršitev. Zaznali smo tudi 3 (3) kršitve po Uredbi o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, 1 (0) 
kršitev po Zakonu o gozdovih, 2 (3) kršitvi po Zakonu o omejevanju porabe alkohola, 1 (0) kršitev po 
Zakonu o orožju, 1 (0) kršitev po Zakonu o osebni izkaznici, 1 (0) kršitev po Zakonu o policiji, 8 (5) 
kršitev po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 1 (3) kršitev po Zakonu o tujcih 

po Zakonu o zaščiti živali.  

ja ostalih dogodkov smo zabeležili 16 (20) dogodkov od tega 2 (5) delovni nesre
razpisi in iskanje oseb, 4 (0) naravne nesreče, 3 (4) požare, 1 (4) nenadna smrt, 1 (0) najdba trupla in 

etu 2009 na območju občine Selnica ob Dravi ne beležimo samomora 0 (0).  

ju Policijske postaje Ruše je bilo izrečenih 17 (13) ukrepov prepovedi približevanja, od 
katerega je bilo 5 (2) ukrepov izrečenih na območju občine Selnica ob Dravi, od tega

čilih ZKP. 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA NA OBMOČJU OB

Ker smo si v preteklih letih zadali cilj zmanjšanja prometnih nesreč, smo povečali prisotnost policijskih 
na mestih in krajih, kjer smo v preteklosti obravnavali največ kršitev. V letu 2009 smo 

obravnavali 37 (54) prometnih nesreč, od tega je bilo posledic prometnih nesreč
(3) smrtno žrtev, 0 (2) hudih telesnih poškodb, 20 (47) lahkih telesnih poškodb, v ostalih primerih pa je 
nastala le premoženjska škoda na vozilih ali objektih.  

 prometnih nesreč in sicer 24 (35) se je zgodilo na glavni cesti I. reda, št. 245. S 7 
ami sledijo lokalne ceste izven naselja, s 4 (3) sledijo prometne nesre

lokalnih cestah v naselju, 2 (5) prometni nesreči pa sta se zgodili na regionalni cesti III. reda, št. 8801.

Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je nepravilna stran oziroma smer vožnje v 11 (12) primerih, 
neupoštevanje pravil o prednosti v 7 (4) primerih, neustrezna varnostna razdalja v 6 (18) primerih, 
neprilagojena hitrost vožnje v 5 (5) primerih, nepravilno prehitevanje v 2 (2) primerih, ostalo pa so 

č, ki pa niso zaskrbljujoči.  
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Zakonu o orožju, 1 (0) kršitev po Zakonu o osebni izkaznici, 1 (0) kršitev po Zakonu o policiji, 8 (5) 
kršitev po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 1 (3) kršitev po Zakonu o tujcih 

ja ostalih dogodkov smo zabeležili 16 (20) dogodkov od tega 2 (5) delovni nesreči, 3 (2) 
e, 3 (4) požare, 1 (4) nenadna smrt, 1 (0) najdba trupla in 

ine Selnica ob Dravi ne beležimo samomora 0 (0).   

enih 17 (13) ukrepov prepovedi približevanja, od 
ine Selnica ob Dravi, od tega sta bila dva 

ČJU OBČINE SELNICA 

čali prisotnost policijskih 
 kršitev. V letu 2009 smo 

, od tega je bilo posledic prometnih nesreč  61 (125) in sicer 1 
snih poškodb, v ostalih primerih pa je 

 in sicer 24 (35) se je zgodilo na glavni cesti I. reda, št. 245. S 7 
selja, s 4 (3) sledijo prometne nesreče na 

i pa sta se zgodili na regionalni cesti III. reda, št. 8801. 

 je nepravilna stran oziroma smer vožnje v 11 (12) primerih, 
neupoštevanje pravil o prednosti v 7 (4) primerih, neustrezna varnostna razdalja v 6 (18) primerih, 

rehitevanje v 2 (2) primerih, ostalo pa so 

Število kršitev s področja javnega 
reda in zagotavljanja varnosti ljudi 
in premoženja na PO Selnica ob 



 

Obravnavali smo 19 (31) prometnih nesre
nesreč gledano po dnevih izstopa sreda s 7. pri
torek in sobota, s 5. primeri sledi petek, s 4. primeri 
intervalu, smo največ prometnih nesre
časovnem terminu pa so prometne nesre
 
V letu 2009 smo obravnavali eno prometno nesre
voznik motornega kolesa. Vzrok prometne nesre
odseku, kjer je prišlo do prometne nesre
prometna signalizacija »NEVARNI ODSEK«. 
 
Pri nadzoru cestnega prometa in ugotavljanju kršitev, smo obravnavali 1.771 (1183) kršitev, od tega 1. 
kršitev po Zakonu o javnih cestah, 2. kršitvi po Zakonu o delavnem 
preostalih 1768 kršitev pa po Zakonu o varnosti cestnega prometa. 
 
Po po Zakonu o varnosti cestnega prometa je bilo podanih 92 (107) obdolžilnih predlogov na pristojna 
sodišča - oddelkov za prekrške, 11(1) hitrih postopkov, 20 (9) izdanih posebnih pla
1.645 (1.066) izrečenih glob. Najve
1.128 (510), sledi neuporaba varnostnega pasu 198 (231)
(109) in vožnje pod vplivom alkohola 54 (86),  sledijo pa ostale kršitve. 
 

5. TUJCI  
 
Na področju nadzora državne meje na obmo
ko nismo uspeli odkriti ilegalnega prehajanja državne meje. Pozornost moramo usmeriti v notranjost 
države na cestne komunikacije, saj preko obmo
Dravograd.  
 
Pri rednem delu smo upoštevali Uredbe Sveta EU, med drugim tudi Uredbe Sveta EU 
sistematičnem žigosanju potnih listin državljanov tretjih držav v notranjosti države v primeru, da v potni 
listini ni odtisnjena vstopna štampiljka mejnega prehoda, na katerem je državljan tretje države 
prestopil zunanjo mejo EU, vendar kršitev s tega po
 
V letu 2009 smo s področja nedovoljenih migracij izvedli 1 (3) ukrep po Zakonu o tujcih, drugih kršitev 
pa nismo zaznali.  
  

6. PREVENTIVNA DEJAVNOST  
 
Skupaj je bilo evidentiranih 112 (65) preventivnih aktivnosti, opravljenih 123 (7
dela. Kvaliteta izvedenega preventivnega dela se je v primerjavi z prejšnjim obdobjem izboljšuje in jo 
ocenjujemo kot dobro.  
 
Namen vseh dejavnosti v skupnost usmerjenega policijskega dela je bilo približevanje policijskih 
storitev ljudem in zagotavljanje stalne navzo
ljudmi, s čimer naj bi policija prispevala k pove
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Obravnavali smo 19 (31) prometnih nesreč izven naselja in 18 (23) v naselju. Po številu prometnih 
 gledano po dnevih izstopa sreda s 7. primeri, s 6. prometnimi nesrečami sledijo ponedeljek, 

torek in sobota, s 5. primeri sledi petek, s 4. primeri četrtek, s 3. primeri pa nedelja. Gledano po urnem 
 prometnih nesreč obravnavali v času od 09.00 do 18.00 ure. V preostalem 

ovnem terminu pa so prometne nesreče enakomerno razdeljene. 

V letu 2009 smo obravnavali eno prometno nesrečo IV. kategorije s smrtnim izidom, pri 
voznik motornega kolesa. Vzrok prometne nesreče je bilo nepravilno prehitevanje. Na kraju oziro
odseku, kjer je prišlo do prometne nesreče IV. kategorije je bilo v letu 2009 postavljena opozorilna 
prometna signalizacija »NEVARNI ODSEK«.  

Pri nadzoru cestnega prometa in ugotavljanju kršitev, smo obravnavali 1.771 (1183) kršitev, od tega 1. 
po Zakonu o javnih cestah, 2. kršitvi po Zakonu o delavnem času in obveznih po

preostalih 1768 kršitev pa po Zakonu o varnosti cestnega prometa.  

Po po Zakonu o varnosti cestnega prometa je bilo podanih 92 (107) obdolžilnih predlogov na pristojna 
oddelkov za prekrške, 11(1) hitrih postopkov, 20 (9) izdanih posebnih pla

enih glob. Največ kršitev smo obravnavali zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti 
1.128 (510), sledi neuporaba varnostnega pasu 198 (231), neupoštevanje prometne signalizacije 136 
(109) in vožnje pod vplivom alkohola 54 (86),  sledijo pa ostale kršitve.  

ju nadzora državne meje na območju Policijske postaje Ruše je ponovno nastopilo obdobje, 
ega prehajanja državne meje. Pozornost moramo usmeriti v notranjost 

države na cestne komunikacije, saj preko območja PP poteka tranzitna cestna povezava Maribor 

Pri rednem delu smo upoštevali Uredbe Sveta EU, med drugim tudi Uredbe Sveta EU 
nem žigosanju potnih listin državljanov tretjih držav v notranjosti države v primeru, da v potni 

listini ni odtisnjena vstopna štampiljka mejnega prehoda, na katerem je državljan tretje države 
prestopil zunanjo mejo EU, vendar kršitev s tega področja nismo beležili.  

ja nedovoljenih migracij izvedli 1 (3) ukrep po Zakonu o tujcih, drugih kršitev 

PREVENTIVNA DEJAVNOST   

Skupaj je bilo evidentiranih 112 (65) preventivnih aktivnosti, opravljenih 123 (7
dela. Kvaliteta izvedenega preventivnega dela se je v primerjavi z prejšnjim obdobjem izboljšuje in jo 

Namen vseh dejavnosti v skupnost usmerjenega policijskega dela je bilo približevanje policijskih 
storitev ljudem in zagotavljanje stalne navzočnosti policistov, predvsem vodij policijskih okolišev med 

imer naj bi policija prispevala k povečanju njihove varnosti.   

2008 2009
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 izven naselja in 18 (23) v naselju. Po številu prometnih 

čami sledijo ponedeljek, 
etrtek, s 3. primeri pa nedelja. Gledano po urnem 

asu od 09.00 do 18.00 ure. V preostalem 

o IV. kategorije s smrtnim izidom, pri čemer je umrl 
e je bilo nepravilno prehitevanje. Na kraju oziroma 

e IV. kategorije je bilo v letu 2009 postavljena opozorilna 

Pri nadzoru cestnega prometa in ugotavljanju kršitev, smo obravnavali 1.771 (1183) kršitev, od tega 1. 
asu in obveznih počitkih, 

Po po Zakonu o varnosti cestnega prometa je bilo podanih 92 (107) obdolžilnih predlogov na pristojna 
oddelkov za prekrške, 11(1) hitrih postopkov, 20 (9) izdanih posebnih plačilnih nalogov in 

čitve dovoljene hitrosti 
, neupoštevanje prometne signalizacije 136 

ju Policijske postaje Ruše je ponovno nastopilo obdobje, 
ega prehajanja državne meje. Pozornost moramo usmeriti v notranjost 

ja PP poteka tranzitna cestna povezava Maribor – 

Pri rednem delu smo upoštevali Uredbe Sveta EU, med drugim tudi Uredbe Sveta EU o 
nem žigosanju potnih listin državljanov tretjih držav v notranjosti države v primeru, da v potni 

listini ni odtisnjena vstopna štampiljka mejnega prehoda, na katerem je državljan tretje države 

ja nedovoljenih migracij izvedli 1 (3) ukrep po Zakonu o tujcih, drugih kršitev 

Skupaj je bilo evidentiranih 112 (65) preventivnih aktivnosti, opravljenih 123 (77) ur preventivnega 
dela. Kvaliteta izvedenega preventivnega dela se je v primerjavi z prejšnjim obdobjem izboljšuje in jo 

Namen vseh dejavnosti v skupnost usmerjenega policijskega dela je bilo približevanje policijskih 
nosti policistov, predvsem vodij policijskih okolišev med 

Število PN na območju PO Selnica ob Dravi



 

Aktivnosti policistov so bile usmerjene v svetovanje državljanom, v delo z žrtvami in v razne oblike 
predavanj za otroke in odrasle. V letu 2009 je vodja policijskega okoliša pri
novicah, ki izidejo cca 4 krat letno in na ta na
obvestili javnosti.  
 
V letu 2009 je bilo s pomočjo kriminalistov SKP PU Maribor organizirano predavanje za u
in. 9. razredov OŠ Selnica ob Dravi na temo uživanje prepovedani
starše učencev OŠ Selnica ob Dravi pa je bilo organizirano dvoje predavanj, eno na temo uživanje 
prepovedanih drog in njihove posledice ter drugo na temo Nasilje v družini. 
 
Z učenci prve triade in starejše skupine predšols
okoliša v sklopu projekta VARNA POT V ŠOLO, otroke opozoril na nevarnosti v cestnem prometu kot 
pešec udeleženec v prometu, nato pa so se tekom sprehoda po Varni šolski poti u
vozišče in obnašanja na cesti.   
 
 
Z učenci 4. razredov OŠ Selnica ob Dravi smo se udeležili 4. varnostne otroške olimpijade, kjer so 
učenci zasedli skupno 6 mesto. V 5. razredih pa se je tokom šolskega leta odvijal projekt POLICIST 
LEON SVETUJE v okviru kate
delovnega zvezka usmerja na pravilna ravnanja s podro
kriminalitete. 
 
Da bi policisti približali policijske storitve ob
smo v jesenskih dneh povabili na Policijsko postajo u
v projektu »OTROK – POLICIST ZA EN DAN«, kjer so spoznali delo policistov.
 
V letu 2009 smo policisti tukajšnje Policijske
prikazali delo policistov tukajšnje policijske postaje.
 
Na koncu naj Vas opomnimo, da lahko obiš
odgovore na marsikatero težavo v zvezi z varnostjo, prav tako pa lahko v primeru, da  pri reševanju 
varnostnega problema potrebujete pomo
številko 02/669-09-50, ali pa posredujete e
policijskiokolis.selnica@gmail.com
 
S spoštovanjem.  
 
 
 
Številka: 0101-2/2010/4       (3F697
Datum: 19.2.2010 
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Aktivnosti policistov so bile usmerjene v svetovanje državljanom, v delo z žrtvami in v razne oblike 
predavanj za otroke in odrasle. V letu 2009 je vodja policijskega okoliša pričel z objavami v Selniških 

t letno in na ta način deloval preventivno z aktualnimi preventivnimi 

jo kriminalistov SKP PU Maribor organizirano predavanje za u
in. 9. razredov OŠ Selnica ob Dravi na temo uživanje prepovedanih drog in njihove posledice. Za 

encev OŠ Selnica ob Dravi pa je bilo organizirano dvoje predavanj, eno na temo uživanje 
prepovedanih drog in njihove posledice ter drugo na temo Nasilje v družini.  

enci prve triade in starejše skupine predšolskih otrok vrtca Selnice ob Dravi je vodja policijskega 
okoliša v sklopu projekta VARNA POT V ŠOLO, otroke opozoril na nevarnosti v cestnem prometu kot 
pešec udeleženec v prometu, nato pa so se tekom sprehoda po Varni šolski poti uč

enci 4. razredov OŠ Selnica ob Dravi smo se udeležili 4. varnostne otroške olimpijade, kjer so 
enci zasedli skupno 6 mesto. V 5. razredih pa se je tokom šolskega leta odvijal projekt POLICIST 

rega smo otrokom predstavili nevarnosti v življenju in jih z obliko 
delovnega zvezka usmerja na pravilna ravnanja s področja prometa, javnega reda in mira, ter 

Da bi policisti približali policijske storitve občanov, predvsem pa da bi dobili otroci zaupanje v policiste, 
smo v jesenskih dneh povabili na Policijsko postajo učence OŠ Selnica ob Dravi, ter so le ti sodelovali 

POLICIST ZA EN DAN«, kjer so spoznali delo policistov. 

V letu 2009 smo policisti tukajšnje Policijske postaje organizirali dan odprtih vrat, kjer smo podrobneje 
prikazali delo policistov tukajšnje policijske postaje. 

Na koncu naj Vas opomnimo, da lahko obiščete spletno stran www.policija.si
na marsikatero težavo v zvezi z varnostjo, prav tako pa lahko v primeru, da  pri reševanju 

varnostnega problema potrebujete pomoč policista ali pomoč vodje policijskega okoliša, pokli
50, ali pa posredujete e-mail sporočilo na naslov marko.virtnik@policija.si

policijskiokolis.selnica@gmail.com .   

2/2010/4       (3F697-01)  

Aleš HANŽEKOVI
 

KOMANDIR POLICIJSKE POSTAJE
POLICIJSKI INŠPEKTOR II
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Aktivnosti policistov so bile usmerjene v svetovanje državljanom, v delo z žrtvami in v razne oblike 

el z objavami v Selniških 
in deloval preventivno z aktualnimi preventivnimi 

jo kriminalistov SKP PU Maribor organizirano predavanje za učence 7., 8. 
h drog in njihove posledice. Za 

encev OŠ Selnica ob Dravi pa je bilo organizirano dvoje predavanj, eno na temo uživanje 

kih otrok vrtca Selnice ob Dravi je vodja policijskega 
okoliša v sklopu projekta VARNA POT V ŠOLO, otroke opozoril na nevarnosti v cestnem prometu kot 
pešec udeleženec v prometu, nato pa so se tekom sprehoda po Varni šolski poti učili pravilno prečkati 

enci 4. razredov OŠ Selnica ob Dravi smo se udeležili 4. varnostne otroške olimpijade, kjer so 
enci zasedli skupno 6 mesto. V 5. razredih pa se je tokom šolskega leta odvijal projekt POLICIST 

rega smo otrokom predstavili nevarnosti v življenju in jih z obliko 
ja prometa, javnega reda in mira, ter 

otroci zaupanje v policiste, 
ence OŠ Selnica ob Dravi, ter so le ti sodelovali 

postaje organizirali dan odprtih vrat, kjer smo podrobneje 

www.policija.si, kjer boste dobili 
na marsikatero težavo v zvezi z varnostjo, prav tako pa lahko v primeru, da  pri reševanju 

 vodje policijskega okoliša, pokličite na 
marko.virtnik@policija.si ali 

Aleš HANŽEKOVIČ 

KOMANDIR POLICIJSKE POSTAJE 
POLICIJSKI INŠPEKTOR II 
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