
                  
 

 

             O B Č I N A  

  SLOVENSKA BISTRICA 

  O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

 

 

 

 

21. redna seja občinskega sveta    

dne 17. april 2018 
 

 

 

Gradivo za 19. točko dnevnega reda 
 

 

 

 

  

    

     

ZADEVA: Trendi varnostnih pojavov na območju občine Slovenska 

Bistrica za leto 2017 

 

  

 
 

 

 

Poročevalec:  mag. Aleksander LUBEJ, komandir policijske postaje  
 
 

 

 

 

 



Kolodvorska 21b, 2310 Slovenska Bistrica T: 02 843 29 00 

 F: 02 843 29 27  

 E: pp_sl_bistrica.pumb@policija.si 

 www.policija.si 

 

 

 

 

 

 

Številka:         0101- 4/2018/1 (3F694-39) 

Datum:           20. 3. 2018 

 

 

 

 

 

 
TRENDI VARNOSTNIH POJAVOV NA OBMOČJU OBČINE SLOVENSKA BISTRICA ZA 

LETO 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenska Bistrica, marec 2018 

 



1. ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE 
 
Delo Policijske postaje Slovenska Bistrica je v letu 2017 temeljilo na težnji po doslednem in 
pravočasnem izvajanju načrtovanih nalog in doseganju ciljev na posameznih področjih dela. 
Kljub neugodni kadrovski zasedenosti, ocenjujemo opravljeno delo kot zelo dobro, kar nam 
izkazujejo ugodne varnostne razmere. Delo vseh zaposlenih na policijski postaji, glede na 
splošno stanje javne varnosti ocenjujemo kot zelo dobro na vseh delovnih področjih. Zavedamo 
se, da na naše delo vplivajo različne subjektivne in objektivne okoliščine, predvsem je potrebno 
omeniti dejavnike okolja, ki so na tem območju specifični. Območje, ki ga zajema Policijska 
postaja Slovenska Bistrica je največje na območju PU Maribor. Poseljeno je z mnogimi 
manjšimi zaselki in ga je tako iz varnostnega vidika zelo težko permanentno nadzirati. Prav tako 
je to zelo tranzitno območje, prisotne so dnevne migracije ljudi, zato je kot tako še posebej 
zanimivo za storilce kaznivih dejanj iz drugih območij oziroma krajev.  
 
Stanje varnosti na območju Občine Slovenska Bistrica za leto 2017 ocenjujemo kot stabilno, saj 
smo realizirali zastavljene cilje in naloge. Trendi varnostnih pojavov na tem območju kažejo 
rahel upad kaznivih dejanj saj smo obravnavali kaznivih dejanj za 0.9 % manj, beležimo rahel 
porast prekrškov po javnem redu in miru za 5 % ter minimalni porast števila prometnih nesreč in 
sicer za 3 prometne nesreče. 
 
 

2. KRIMINALITETA 

 

V letu 2017 smo policisti na območju občine Slovenska Bistrica obravnavali 346 (349) 

dogodkov, ki so imeli elemente kaznivega dejanja, kar je za 0.9 % kaznivih dejanj manj kot v 

enakem obdobju leta 2016. Preiskanost kaznivih dejanj je v primerjavi z enakim obdobjem leta 

2016 v porastu, saj beležimo  59,5 % (43,3 %) preiskanost kaznivih dejanj. 

2.1.  Splošna kriminaliteta 

Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 293 (316) kaznivih dejanj splošne kriminalitete, 

katerih preiskanost znaša 54,3 % (40,5 %), v sklopu le teh je bilo obravnavanih 29 (27) kaznivih 

dejanj z elementi nasilja v družini. 

Znotraj premoženjskih deliktov so poleg tatvin 89 (102) in velikih tatvin 36 (60) številčno najbolj 

zastopana še kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari 35 (21) ter goljufije 27 (19). 

2.2. Gospodarska kriminaliteta 

Obravnavali smo 53 (33) kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, katerih raziskanost je 88,7 

% (69,7%).  

2.3. Organizirana kriminaliteta 

Primera organizirane kriminalitete nismo obravnavali.  

2.4. Druge oblike kriminalitete 

Obravnavali smo 5 (10) kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi 

drogami. Opravljeni so bili zasegi različnih prepovedanih drog in sicer heroina, kokaina ter 

konoplje. 

 

Obravnavali smo 9 (1) kaznivih dejanj, katerih storitve so bili osumljeni mladoletniki. 

 

 

3. JAVNI RED IN MIR 

 

V letu 2017 smo obravnavali 251 (239) kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir ter splošno 

varnost ljudi in premoženja. Ugotavljamo, da se je število kršitev v primerjavi z enakim 

obdobjem leta 2016 povečalo za 5 %. 



 

Med zaznanimi kršitvami so prevladovale kršitve: Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki jih 

je bilo 139 (159), Zakona o tujcih 22 (16), Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 

drogami 19 (15), Zakona o zaščiti živali 19 (9), Zakona o prijavi prebivališča 19 (10), sledile pa 

so kršitve: Zakona o javnih zbiranjih 5 (8), Zakona o zasebnem varovanju 5 (9), Zakona o 

osebni izkaznici 4 (5), Zakona o orožju 3 (3), Zakona o omejevanju porabe alkohola 3 (5), 

Zakona o pirotehničnih izdelkih 2 (2), Zakona o varnosti na smučiščih 1 (1). 

 
 

4.  PROMETNA VARNOST 
 

V letu 2017 na področju prometne varnosti na območju občine Slovenska Bistrica, v primerjavi z  

letom 2017 ne beležimo poslabšanja.  

 

V letu 2017 smo izrekli 1646 (1164) glob, uvedli 23 (30) hitrih postopkov z izdajo odločbe, podali 

237 (146) obdolžilnih predlogov in izrekli 17 (56) opozoril.  

 

4.1 Obravnavanje prometnih nesreč 

V letu 2017 se je na območju občine Slovenska Bistrica zgodilo 298 (224) prometnih nesreč, v 

katerih so umrli 3 (5) udeleženci, 11 (10) jih je bilo hudo telesno poškodovano, 121 (125) jih je 

bilo lahko telesno poškodovano, samo z materialno škodo pa smo obravnavali 194 (187) 

prometnih nesreč. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili: nepravilna stran in smer vožnje 

75 (79), premiki z vozilom 65 (45),  neustrezna varnostna razdalja 46 (45), neprilagojena hitrost 

45 (47) in neupoštevanje pravil o prednosti 32 (45). 

 

Alkohol kot sekundarni vzrok prometnih nesreč je bil prisoten pri 36 (29) povzročiteljih 

prometnih nesreč, povprečna stopnja pa je znašala 1,40 (1,30) grama alkohola na kilogram krvi. 

 

Glede na  vrsto udeleženca je bilo največ udeleženih v prometnih nesrečah voznikov osebnih 

avtomobilov in potnikov v le teh.  

 

Vozniki začetniki z vozniškim stažem manj kot 2 leti, so bili kot povzročitelji prometne nesreče 

udeleženi v 24 (18) primerih, od tega 1 (0) primeru s smrtnim izidom,  s telesno poškodbo v  9 

(11) primerih in z materialno škodo v 14 (7) primerih. 

 

 

5. IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 

 

Nadzor nad izvajanjem predpisov o tujcih smo opravljali po načrtovanih nalogah iz letnega 

načrta dela tukajšnje policijske postaje in ob upoštevanju priporočil za delo policije na področju 

varovanja državne meje ter preprečevanja ilegalnih migracij. Z vidika preventivnih aktivnosti 

smo preko vodij policijskih okolišev opravljali neformalne razgovore s predstavniki ŽP Pragersko 

in Slovenska Bistrica ter z občani, v cilju takojšnjega obveščanja tukajšnje policijske postaje o 

pojavu sumljivih oseb – ilegalcev. Po Zakonu o prijavi prebivališča smo ugotovili 19 (10) kršitev, 

po Zakonu o tujcih pa 22 (16) kršitev. Opravili smo nadzore na gradbiščih ter pri stanodajalcih, 

kateri sprejemajo tujce na prenočevanje proti  plačilu. 

 

 

6. DOGODKI 

6.1. Samomori 

Obravnavali smo 10 (4) samomorov, od tega 6 z obešanjem. 



6.2. Nenadne smrti 

Obravnavali smo 9 (6) primerov nenadne smrti.  

6.3. Delovne nesreče 

Obravnavali smo 10 (13) delovnih nesreč. 

6.4. Izredni dogodki na železnici 

Nismo obravnavali.  

6.5. Požari 

Obravnavali smo 14 (21) požarov, pri katerih je nastala materialna škoda. 

 

6.6 Nesreče na smučišču 

Nismo obravnavali. 

 

 

7. OSTALO  
 
Stanje varnosti na območju občine Slovenska Bistrica v letu 2017 tako ocenjujemo kot zelo 
dobro, saj smo realizirali zastavljene cilje in naloge, prav tako ne beležimo odmevnejših in 
izstopajočih negativnih pojavov. Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica si bomo 
prizadevali, da bi s trendom ugodnih varnostnih razmer nadaljevali oziroma jih skušali izboljšati.  

 

Glede na to, da ima tukajšnja policijska postaja svojo elektronsko pošto, lahko svoje pobude, 

predloge za izboljšanje medsebojnega partnerskega sodelovanja, oziroma v skupnost 

usmerjenega policijskega dela, podate na elektronski naslov policijske postaje Slovenska 

Bistrica: pp_sl_bistrica@policija.si, telefonsko številko (02) 843-29-00, oziroma v obliki pisnega 

dopisa. 

 

S spoštovanjem. 

 

 

Pripravil/a: Mag. Aleksander Lubej 

Miroslav Knez                                       komandir policijske postaje  

policist SR I                                           višji policijski inšpektor III 
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