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1. ZNAČILNOSTI DELA POLICIJSKE POSTAJE RUŠE ZA LETO 2010 
 
V letu 2010 ni bilo večjih sprememb zakonodaje in odrejenih novih nalog, ki bi bistveno vplivale na 
delo policijske postaje.  

Delo policijske postaje Ruše, je v letu 2010 temeljilo na težnji po doslednem in pravočasnem izvajanju 
načrtovanih nalog in doseganju ciljev na posameznih področjih dela. 

Pri tem ocenjujemo, da se je obremenjenost policijske enote z operativnim delom v zadnjih letih 
bistveno povečala, zaradi česar vse bolj pogosto izvajamo zgolj redne naloge, pa še pri tem je 

potrebna velika mera improvizacije in iznajdljivosti pri organiziranju dela, zaradi česar nam velikokrat 
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 
se tudi v letu 2010 na področju varnosti cestnega prometa in na področju kriminalitete nadaljuje trend 

iz preteklega leta, saj beležimo manjše število prometnih nesreč z manj posledicami, prav tako pa 
beležimo manj kaznivih dejanj, katerih preiskanost je ostala na isti ravni kot leto poprej.  

 

Na področju javnega reda in miru stanje ocenjujemo kot ugodno, kljub temu da sicer beležimo 
povečano število ugotovljenih kršitev, kar pa lahko po naši oceni pripišemo temu, da policisti zoper 

vse kršitelje dosledno ukrepajo.   

 
Iz statističnih podatkov je razvidno, da se je število kaznivih dejanj v letu 2010 na PP Ruše zmanjšalo 
za 23,2 %, pri tem smo uspeli zadržati preiskanost iz primerjalnega obdobja. Vzpodbudno pa je, da 
smo dvignili tako preiskanost vlomov za 17,6 % kot tudi tatvin za 5,2 %.  
 
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. Število kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru, se je v 
primerjavi z letom 2009 povečalo z 208 na 275, kar predstavlja 28,9 % porast kršitev, pri čemer pa se 
je večina kršitev zgodila na javnem kraju. 

 
Stanje prometne varnosti v letu 2010 ocenjujemo kot ugodno, saj beležimo padec samega števila 
prometnih nesreč za 2,9 %, kot tudi padec števila 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 ocenjevalnem 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 policiste iz PP VSPK in PP IU, s katerimi sodelovanje in delo 

poteka na zelo profesionalni ravni. 

 

Sodelovanje z drugimi državnimi organi je dobro, saj izstopajočih negativnosti nismo zaznali. Posebej 
dobro sodelujemo z zaposlenimi Centra za socialno delo Ruše na področju reševanja problematike 

družinskega nasilja, prav tako pa je dobro sodelovanje z UE Ruše in s predstavniki vseh treh občin, ki 
jih pokriva tukajšnja policijska postaja. 
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2. PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE  KRIMINALITETE NA OBMOČJU       
OBČINE SELNICA OB DRAVI 

 
Na področju kriminalitete je bilo na območju občine Selnica ob Dravi, skupno obravnavanih  112 (118) 
kaznivih dejanj, kar kaže na ugoden trend padanja števila kaznivih dejanj in sicer za 4,24 %. Od 
skupnega števila kaznivih dejanj smo v 67 (88) primerih poslali kazensko ovadbo na pristojno Okrožno 
državno tožilstvo v Mariboru, medtem ko v 37 (30) primerih nismo ugotovili vseh znakov kaznivih 
dejanj (npr. oškodovanec ni zahteval kazenskega pregona ali pa je naznanil kaznivo dejanje, ki se 
preganja na zasebno tožbo,…), vsled česar smo zadevo zaključili s poročilom na pristojno Okrožno 
državno tožilstvo v Mariboru. V reševanju nam je ostalo še 8 kaznivih dejanj, za katere pa še nismo 
uspeli zbrati vseh potrebnih podatkov za sestavo kazenske ovadbe.  
 
Skupna raziskanost kaznivih dejanj znaša 68,66 % (67,05 %). 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010

Število kaznivih dejanj na
območju PO Selnica ob Dravi

Preiskanost kaznivih dejanj v %

 
V letu 2010 je bilo podobno kot v preteklih letih, zaznanih največ kaznivih dejanj zoper premoženje, 
kjer beležimo 61 (55) kaznivih dejanj. Skupna raziskanost slednjih kaznivih dejanj je 40,00 % (25,00 
%). Med navedenimi kaznivimi dejanji prevladujejo kazniva dejanja Tatvin, kjer smo zaznali 21 (20) 
teh kaznivih dejanj, sledijo kazniva dejanja Poškodovanja tuje stvari in sicer beležimo 15 (15) tovrstnih 
kaznivih dejanj, nato pa sledijo še kazniva dejanja Velikih tatvin – vlomov, katerih v letu 2010 beležimo 
11 (12).   
 
Sledijo kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, katerih smo obravnavali 17 (23), pri 
čemer je raziskanost le-teh 100 % (100 %). Med temi kaznivimi dejanji prevladujejo kazniva dejanja 
Nasilje v družini in sicer jih beležimo 12 (15) in kazniva dejanja Odvzem mladoletne osebe, katerih 
smo v letu 2010 obravnavali 3, leto poprej pa nobene.   
 
Sledijo tudi kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine, kjer smo obravnavali 16 (15) 
tovrstnih kaznivih dejanj, raziskanost teh pa znaša 87,50 % (90,91 %). Med temi kaznivimi dejanji 
prevladujejo kazniva dejanja Ogrožanja varnosti, katerih smo beležili 12 (10). 
 
V sklopu kaznivih dejanj zoper javni red in mir smo obravnavali 2 (5) kaznivi dejanji.  
 
Na področju kaznivih dejanj zoper življenje in telo v letu 2010 nismo obravnavali tovrstnih kaznivih 
dejanj 0 (5). 
                 
S področja kaznivih dejanj zoper človekovo zdravje smo obravnavali 4 (6) kazniva dejanja in sicer smo 
v 2 (3) primerih obravnavali kaznivi dejanji Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi 
drogami, prav tako pa tudi v 2 (2) primerih kaznivi dejanji Omogočanje uživanja prepovedanih drog. 
 
S kaznivimi dejanji je bila povzročena skupna materialna škoda v višini 140.884,00 € (70.297,00 €), 
največ škode je bilo povzročene s kaznivimi dejanji goljufije 57.919,00 € ( 2.349,00 €), sledijo pa 
kazniva dejanja tatvine 25.159,00 € (9.629,00 €), kazniva dejanja poslovne goljufije 20.300,00 € (0 €), 
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nato kazniva dejanja davčne zatajitve 17.327,00 € (0 €) in kazniva dejanja velikih tatvin 12.025,00 € 
(15.730,00 €). 
Če pogledamo kakšne posledice so imela kazniva dejanja razen materialne škode za oškodovance 
lahko zapišemo, da ni nihče zaradi kaznivih dejanj umrl (1), nihče ni bil posebno hudo telesno 
poškodovan (0), eden je bil hudo telesno poškodovan  (1) in eden (4) oškodovanec je bil lahko telesno 
poškodovan. 

3. VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN    
PREMOŽENJA NA OBMOČJU OBČINE SELNICA OB DRAVI    

 
S področja javnega reda in mira, ki zajema predvsem področje prekrškov, smo na območju Občine 
Selnica ob Dravi zaznali in obravnavali 59 (63) prekrškov.  
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Največ kršitev že vrsto let zajemajo prekrški, ki so sankcionirani v Zakonu o varstvu javnega reda in 
miru, saj smo le-teh zabeležili 39 (40). Sledijo prekrški oziroma kršitve določil Zakona o proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi drogami, kjer smo beležili 6 (9) prekrškov, nato sledijo kršitve določil Zakona 
o omejevanju porabe alkohola, kjer smo zabeležili 5 (2) prekrškov. Zabeležili smo tudi nekaj  
prekrškov ostalih zakonskih norm, vendar pa nobeden ne izstopa.   
 
V letu 2010 je bilo največ prekrškov ugotovljenih v zasebnih prostorih in sicer 27 (26), medtem ko se 
je na javnih krajih zgodilo 22 (19) prekrškov, sledijo pa gostinski lokali s 7 (0) kršitvami. Zelo dobro je 
stanje na področju ugotovljenih prekrškov na javnih prireditvah, kjer v letu 2010, tako kot tudi v letu 
poprej, nismo zabeležili nobenega prekrška. 
 
Glede na najpogostejše dni v tednu, ko policisti ugotavljamo kršitve, ugotavljamo, da sta varnostno 
najbolj obremenjena dneva sreda (14) in sobota (7) s 13 kršitvami, sledijo pa ponedeljek (9),  četrtek 
(13) in petek (7) z 8 kršitvami.  
 
Glede dnevnega urnega intervala ugotavljamo, da je največ kršitev ugotovljenih v času med 14.00 in 
16.00 uro in sicer 12 (8) kršitev, sledi urni interval med 20.00 in 22.00 uro z ugotovljenimi 10 (11) 
kršitvami, sledi urni interval med 22.00 in 24.00 uro, ko je bilo ugotovljenih 9 (15) kršitev in urni interval 
med 00.00 in 02.00 ure, z ugotovljenimi 8 (3) kršitvami ter urni interval med 18.00 in 20.00 uro, z 
ugotovljenimi 8 (4) kršitvami.  
 
Na območju Policijske postaje Ruše pa je bilo izrečenih 12 (17) ukrepov prepovedi približevanja, od 
katerega je bilo 11 (14) ukrepov podaljšanih do 10 dni in 1 (3) podaljšan do 60 dni. Ugotovljenih je bilo 
18 (3) kršitev neupoštevanja 39. a člena Zakona o policiji. 

Od vseh izrečenih ukrepov prepovedi približevanja, so bili na območju Občine Selnica ob Dravi 
izrečen 4 ukrepi 
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4. DOGODKI 

 
S področja dogodkov smo zaznali 16 (16) dogodkov in sicer so se 4 (4) dogodki končali s smrtjo, 1 (0) 
s hudimi telesnimi poškodbami,  2 (2) z lahkimi telesnimi poškodbami, 9 (5) pa se je končalo brez 
posledic.  
 
Če pogledamo, katere dogodke smo obravnavali je bilo največ ostalih dogodkov 8 (2), sledijo, 
nenadne smrti 3 (1), 1 (3) požar, 1 (1) razpis iskanja, 1 (2) delovna nesreča, 1 (1) najdba trupla, ter 1 
(1) razpis iskanja.   

5. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA NA OBMOČJU OBČINE SELNICA OB 
DRAVI   

 
Na območju Občine Selnice ob Dravi smo zabeležili 37 (37) prometnih nesreč.  
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Prometne nesreče so se v 19 (20) primerih končale z materialno škodo, medtem ko so se v 18 (17) 
primerih končale s telesnimi poškodbami. Udeleženci prometnih nesreč so jo v 45 (40) primerih 
odnesli brez poškodb, v 26 (20) primerih so bili lahko telesno poškodovani, v 1 (0) primeru je bil en 
udeleženec hudo telesno poškodovan. 
  

Kot najpogostejši vzrok prometni nesreč je bila v letu 2010 nepravilna stran in smer vožnje z 10 (11) 
prometnimi nesrečami, sledi neprilagojena hitrost s 7 (5) in nepravilen premik z vozilom s 7 (3) 

prometnimi nesrečami, sledi nepravilna varnostna razdalja s 5 (6) prometnimi nesrečami in nepravilno 
prehitevanje s 3 (2) prometnimi nesrečami ter neupoštevanje pravil prednosti z 2 (7) prometnima 

nesrečama. 

 

Če ugotavljamo lokacije najpogostejših krajev, kjer se zgodijo prometne nesreče, ugotavljamo, da se 
je v naseljih zgodilo 18 (18) prometnih nesreč, izven naselja pa 19 (19). Kot najpogostejše lokacije, 

kjer se zgodijo prometne nesreče izstopa glavna cesta I. reda, Maribor - Dravograd in sicer se je na tej 
cesti zgodilo 21 (23) prometnih nesreč, sledi pa samo naselje z uličnim sistemom in sicer Selnica ob 

Dravi z 9 (4) prometnimi nesrečami.  

 
Največ nesreč gledano po dnevih v tednu, se je zgodilo v torek in sredo z 8 prometnimi nesrečami, v 
četrtek in petek s 7 prometnimi nesrečami, ostali dnevi pa ne izstopajo posebej.   
 

Glede časovnega oziroma urnega intervala ugotavljamo, da se največ nesreč pripeti v času med 
15.00 in 18.00 uro in sicer 8 (7) prometnih nesreč, sledi urni interval med 12.00 in 15.00 uro s 7 (6) 
prometnimi nesrečami in urni interval med 09.00 in 12.00 uro s 6 (7) prometnimi nesrečami ter urni 

interval med 06.00 in 09.00 uro s 5 (4) prometnimi nesrečami. 

 
Pri ugotavljanju koliko voznikov je povzročilo prometno nesrečo pod vplivom alkohola, se ugotavlja, da 
je od 37 (37) prometnih nesreč, bilo alkoholiziranih povzročiteljev v letu 2010 kar 7 (5), kar znaša 
20,58 % (13,51%). Pri ugotavljanju koncentracije alkohola pri povzročiteljih je bila povprečna 
koncentracija pri alkoholiziranih voznikih 1,20 (1,62) grama alkohola na kilogram krvi. 
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Policisti smo v letu 2010 ugotovili 1589 (1780) kršitev cestno prometnih prekrškov, od tega je bilo 
izvedenih 9 (13) hitrih postopkov, izrečenih je bilo 1365 (1652) glob na kraju prekrška, izdanih 26 (21) 
posebnih plačilnih nalogov, ter sestavljenih 89 (93) obdolžilnih predlogov. Kršiteljem cestno prometnih 

predpisom smo izrekli tudi 100 opozoril.  

 
Glede na dejstvo, da je hitrost še vedno eden od najpogostejšimi vzrokov prometnih nesreč smo 
policisti tudi v tem letu usmerjali svoje sile v ugotavljanje teh kršitev, tako smo ugotovili 1008 (1132) 
kršitev prekoračitve hitrosti. Ugotovili smo 148 (182) kršitev neuporabe varnostnega pasu, 65 (54) 
alkoholiziranih voznikov, 17 (32) voznikov, ki so vozili svoja vozila brez ustreznih vozniških dovoljenj in 
24 (20) voznikov, ki so vozili neregistrirana vozila. V zvezi ugotavljanja kršitev pešcev smo ugotovili 23 
(20) kršitev pešcev.  

       

6. PREVENTIVNE NALOGE   

 
V letu 2010 je bilo izvedenih 123 (112) različnih preventivnih aktivnostih, za kar je bilo porabljenih 192 
(123) ur.  
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Namen vseh dejavnosti v skupnost usmerjenega policijskega dela je bilo približevanje policijskih 
storitev ljudem in zagotavljanje stalne navzočnosti policistov, predvsem vodij policijskih okolišev med 
ljudmi, s čimer policija poskuša prispevati k povečanju občutka varnosti med ljudmi. 
 
Gledano po področjih dela policije, je bilo največ preventivnih aktivnosti na področju prometne 
varnosti, kjer je bilo evidentiranih 107 (74) preventivnih aktivnosti in porabljenih 115 (77) ur, sledi 
področje javnega reda in mira z 46 (19) aktivnosti, ter porabljenih 47 (27) urami, ter področje 
kriminalitete z 30 (19) aktivnosti in porabljenih 30 (19) urami. 
 
Kot že vrsto let policisti svoje preventivne aktivnosti oziroma v Skupnost usmerjeno policijsko delo - 
kakor ga imenujemo policisti, usmerjamo k edinemu cilju, zagotoviti občutek varnosti in zaupanja v 
policijo. 
 
Tako smo kot že nekaj let odposlali vsakemu oškodovancu kaznivega dejanja, ki je to hotel obvestilo, 
kateri policist Policijske postaje Ruše obravnava njegovo kaznivo dejanje, istočasno pa smo ga pisno 
ob zaključku policijske preiskave obveščali kako je bila njegova prijava zaključena, prav tako pa je bil 
seznanjen s svojimi pravicami, ki mu po zakonu pripadajo. 
 
V primeru, da so bili oškodovanci udeleženi v hujših oblikah kaznivih dejanj, predvsem kaznivih 
dejanjih Nasilništva, jih je na domu obiskal policist in se z njimi pogovoril. 
 
Kot že vrsto let se vodja policijskega okoliša srečuje z osnovnošolci OŠ Selnica ob Dravi in otroci 
podružniških šol na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu in Gradišču na Kozjaku v sklopu aktivnosti, ki jih policija 
vodi v okviru projekta »ZBERI POGUM IN POVEJ!«, katerega namen je preprečevanje nasilja med 
vrstniki in vzpodbujanju k ničelni toleranci do tega nasilja. 
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V šolskem letu 2010-2011 nadaljujemo v OŠ Selnica ob Dravi in otroci podružniških šol na Sv. Duhu 
na Ostrem Vrhu in Gradišču na Kozjaku s projektom »POLICIST LEON«, v okviru katerega vodja 
policijskega okoliša otrokom predstavlja nevarnosti v življenju in jih z obliko delovnega zvezka usmerja 
na pravilna ravnanja s področja prometa, javnega reda in mira, ter kriminalitete. Z učenci 4. razredov 
OŠ Selnica ob Dravi smo se udeležili 4. varnostne otroške olimpijade. 
 
Kot že vrsto let policisti v sodelovanju z člani ZŠAM Ruše, skrbimo v prvih šolskih tednih za varnost 
otrok v okolici OŠ Selnica ob Dravi. Istočasno pa vodja policijskega okoliša Selnica ob Dravi po 
opravljenih pogovorih z otroci v razredi, kjer barvajo pobarvanko »VARNO NA POTI V ŠOLO«, 
opozori otroke na nevarnosti v prometu.  
 
Učence prve triade in starejše skupine predšolskih otrok vrtca Selnice ob Dravi je vodja policijskega 
okoliša v sklopu projekta VARNA POT V ŠOLO opozoril na nevarnosti v cestnem prometu kot pešec 
udeleženec v prometu, nato pa so se tekom sprehoda po Varni šolski poti učili pravilno prečkati 
vozišče in obnašanja na cesti. 
 
Da bi policisti približali policijske storitve občanom, predvsem pa da bi dobili otroci zaupanje v 
policiste, smo v jesenskih dneh povabili na Policijsko postajo učence OŠ Selnice ob Dravi, ter so le ti 
sodelovali v projektu »OTROK – POLICIST ZA EN DAN«, kjer so spoznali delo policistov. 
 
V letu 2010 je vodja policijskega okoliša v Selniških novicah, katere prejmejo vsa gospodinjstva na 
območju občine Selnica ob Dravi z objavo člankov na temo »NEVARNE ŽIVALI IN NEVARNI PSI, 
NASVETI PEŠCEM ZA VARNEJŠO UDELEŽBO V PROMETU IN NE MEČI PETARD, OBDRŽI VSE 
PRSTE« preventivno deloval z aktualnimi preventivnimi obvestili javnosti.  
 
V mesecu oktobru smo v sodelovanju z ZŠAM Ruše in avtošolo FORTUNA organizirali predavanje v 
hotelu Veter v Rušah o pravilih v krožiščih, hitrosti in pešcih, katero je bilo namenjeno starostnikom. 
 
V šolskem letu 2009/2010 je bilo s pomočjo kriminalistov SKP PU Maribor organizirano predavanje za 
starše otrok OŠ Selnica ob Dravi in podružniških šol Sv. Duh na Ostrem Vrhu ter Gradišča na Kozjaku 
na temo Nasilje v družini in med vrstniško nasilje.  
 
Na koncu naj Vas opomnim, da lahko obiščete spletno stran www.policija.si, kjer boste dobili odgovore 
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, pokličite na številko 
02/669-09-50, ali pa posredujete e-mail sporočilo na naslov marko.virtnik@policija.si ali 
policijskiokolis.selnica@gmail.com .   
  
 
S spoštovanjem.  
 
 
 
Pripravil: 
Marko VIRTNIK Aleš Hanžekovič 
vodja policijskega okoliša komandir 
policist I policijski inšpektor I 
 
 

 


