
 
Kako varno smo živeli v letu 2014 na obmo čju Ob čine Podvelka:  

 
 
Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi smo v letu 2014 na območju Občine Podvelka 
obravnavali podobno število varnostnih pojavov kot leto pred tem. 
 
 
Kriminaliteta in javni red:  
V letu 2014 smo obravnavali 27 kaznivih dejanj  (v nadaljevanju: KD), leto pred tem pa 14 KD. 
Tako smo obravnavali eno KD Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, 
eno KD  Povzročitve hude telesne poškodbe,  dve KD Zlorabe pravic iz socialnega zavarovanja, 
9 KD Tatvine, tri KD Velike tatvine, tri KD Zatajitve, eno KD poškodovanje tuje stvari, dve KD 
Nasilja v družini in eno KD neplačevanja preživnine in štiri KD iz drugih področij. 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Kazniva dejanja 19 54 32 14 27 

Kršitve javnega reda  27 77 37 37 25 

Prometne nesre če 50 34 46 30 25 

Kršitve CPP 495 525 493 644 706 

CPP = cestno prometni prekrški (podatek za vse ukrepe, vključno z opozorili) 
 
 
Kršitve javnega reda: 
V letu 2014 smo na območju občine obravnavali skupaj 25 kršitev s področja prekrškovnega 
prava in sicer 20 kršitev javnega reda in miru, 1 kršitev povezano s prepovedanimi drogami, eno 
kršitev povezano s prijavo prebivališča,  eno kršitev Zakona o javnih zbiranjih in dve kršitve 
drugih predpisov.  
 

PREDPIS 2010 2011 2012 2013 2014 

Zakon o varstvu javnega reda in miru 21 59 32 23 20 
Zakon o orožju  1 1 - - - 
Zakon o zaščiti živali 1 2 2 5 - 
Zakon o tujcih - 5 1 4 - 
Zakon o prepovedanih drogah - - - 2 1 
Zakon o prijavi prebivališča - 1 1 - 1 
Zakon o omejevanju porabe alkohola 1 - - - - 
Zakon o javnih zbiranjih 2 7 1 - 1 
Ostalo  1 2 - 3 2 

SKUPAJ 27 77 37 37 25 
 
 
Varnost cestnega prometa 
Stanje na področju varnosti prometa je na območju občine Podvelka zelo ugodno. Tako smo v 
letu 2014 obravnavali skupaj 25 prometnih nesreč ( v letu 2013 skupaj 30), v katerih je bilo 13 
oseb lahko telesno poškodovanih (leto pred tem 20), medtem ko smrtnih žrtev v prometu v letu 
2014 ni bilo, prav tako pa tudi ne hudo telesno poškodovanih udeležencev v prometu. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

� Prometne nesre če in posledice: 

 POSLEDICE 

Leto Prometne 
nesre če 

mrtvi HTP LTP 

2010 50 1 1 29 

2011 34 1 2 21 

2012 46 2 8 24 

2013 30 - - 20 

2014 25 - - 13 

HTP = hudo telesno poškodovani; LTP = lažje telesno poškodovani 

 
Na območju občine Podvelka smo obravnavali 706 voznikov zaradi kršitev cestno prometnih 
predpisov in sicer zaradi prekoračitve hitrosti skupaj 412, zaradi prekomerne količine zaužitega 
alkohola 20, zaradi neuporabe varnostnega pasu 15, zaradi nepravilne strani ali smeri vožnje 8 
in zaradi neupoštevanja prednosti 7 udeležencev v prometu.  
 
 

� Nekatere kršitve cestno prometnih predpisov: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opomba: predstavljene so vse kršitve (represivni ukrepi in opozorila) 
 

Aktivno smo delovali tudi na področju preventive , saj je vodja policijskega okoliša v letu 2014 
izvedel skupaj 83 preventivnih aktivnosti. Največ jih je izvedel v osnovnih šolah in vrtcih in sicer 
na področju varnosti otrok v prometu na poti v šolo in domov, varne rabe pirotehničnih izdelkov, 
vrstniškega nasilja, varne rabe interneta,  varnosti otrok – kolesarjev v prometu.  
 
 
Aktivnosti Varnostnega Sosveta Podvelka – Ribnica n a Pohorju 
 
V letu 2014 je bil na področju zagotavljanja varnosti aktiven tudi  Varnostni Sosvet PP Radlje, 
Občine Podvelka in Občine Ribnica na Pohorju.  
 
Tako smo  podali štiri pisne pobude in sicer: 

- pobudo na Direkcijo RS za ceste za primerno ureditev prehajanja pešcev čez glavno 
cesto v Javniku; 

- pobudo in apel na Občino Podvelka za čim prejšnjo ureditev avtobusnih postajališč v 
Ožbaltu ob Dravi; 

- pobudo predsedniku Civilne zaščite občine Podvelka za občasen pregled skalnega 
pobočja nad naseljem Brezno; 

- pobudo na občino Podvelka za prijavo na razpis Javne  agencije RS za  varnost 
prometa, za pridobitev preventivne table »vi vozite«; 

 
Prav tako smo na spletni strani občin Podvelka in Ribnica na Pohorju objavili  pet preventivnih 
prispevkov in sicer: »nasvete za večjo varnost motoristov v prometu«; prispevek »odgovorno 

Kršitev  2013 2014 

hitrost 377 412 

alkohol 32 20 

varnostni pas 36 15 

nepravilna stran/smer 5 8 

neupoštevanje prednosti 2 7 



lastništvo psa – odgovornost do sebe in do drugih«; prispevek »poskrbimo za lastno varnost 
svojega premoženja«; prispevek »preventivni nasveti ob pričetku šolskega pouka 2014/2015« in 
prispevek »uporaba pirotehničnih izdelkov«.  
 
Za območje občine Podvelka je tudi v preteklem letu delovala policijska pisarna  na naslovu 
Podvelka 2. Na vodjo policijskega okoliša se je v  73 uradnih urah te pisarne obrnilo preko 
telefona ali osebno skupaj 134 občanov.  
Za ne interventne zadeve s področja policijskega varstva Vas bo vodja policijskega okoliša tudi 
v bodoče sprejel v policijski pisarni Podvelka v času uradnih ur  in sicer v: 

- ponedeljek med 8. in 9. uro,  
- sredo med 15. in 16. uro in 
- petek med 8. in 9. uro. 

V tem času lahko pokličete tudi na telefonsko številko 876 60 02. Na vodjo policijskega okoliša 
se lahko obrnete tudi preko elektronske pošte janez.otorepec@policija.si  
 

  
 
 
                                             Janez Otorepec 

vodja policijskega okoliša in 
predsednik Varnostnega Sosveta Podvelka - Ribnica 

 


