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Zadeva: OCENA VARNOSTNE SITUACIJE NA OBMOCJU
POLICIJSKEGA OKOLTSA PODEETRTEK V LETU 2021

Varnostno situaci.io na obmocju policijskega okoliSa oz. Obdine Pod6etrtek v letu 2021
ocen.iujemo kot dobro.

Stanje na podroeju kriminalitete je ugodno, saj v primerljivo s stanjem v preteklih letih
opaZamo upad kaznivih dejanja na podrodju premoZenjske kriminalitete. V primerjavi s
preteklim letom so se ponovno pojavili vlomi na Sir5em obmocju policijske postaje in
sosednjih policijskih postaj ki se nadaljujejo tudi v tekodem letu.

Problematika krSitev javnega reda in miru, tako na javnem kraju, kot tudi v zasebnih
prostorih je v upadu glede na preteklo leto, v porastu pa so kriitve Zakona o nalezljivih
boleznih.

Na podrodju prometne varnosti v letu 2021 nismo obravnavali prometne nesrece s
smrtnim izidom, Stevilo obravnavanih prometnih nesrec je v okvirih vedletnega
povprecja.

Po problematik ilegalnih prestopov dr2avne meje ob schengenski meji skoraj nismo
obravnavali ilegalnih prebeZnikov, sajsmo v letu 2021 obravnavalile 3 ilegalne prestope
dr2avne meje, v preteklem letu 4. Upad problematike ilegalnih migracijje v vetiki meri
pripisati dejstvu, da je dobrien del zelene meje zavarovan s fizicnimi preprekami.

1. PROMETNAVARNOST:

S podrocja zagotavljanja varnosti cestnega prometa na obmodju Obcine Podcetrtek smo
policistiobravnavali 52 ( v letu 2021 - 39) pr_ometnih nesred, od katerih se je 15 koncalo
s telesnimi po5kodbami, v preostalih 37 prometnih nesrecah pa je nastala le
premo2enjska Skoda. V teh prometnih nesrecah je bilo udele2enih 73 udeleZencev, od
katerih se je 1 (v letu 2420 - 0) oseba hudo telesno poikodovala in 14 (v letu 2020 - 9)



udele2encev lahko telesno po5kodovalo. V letu 2021 na cestah Obdine Poddetrtek, tako
kot v letu poprej ni izgubila iivljenja nobena oseba, sicer pa je stanje prometne varnosti
glede na posledice v prometnih nesrecah varnosti primerljivo z dolgoletnim povpreejem,

Najved prometnih nesred smo obravnavali v naseljih in sicer skupaj 41 (v letu 2020 28),

od tega v naseljih brez ulicnega sistema 27 (23), v naselju z ulidnim sistemom -
Podcetrtek 14 (15) in na regionalni cesti skupaj 7 (6) prometnih nesrec;

Najbolj pogosti vzroki prometnih nesred so podobni kot v preteklih letih in sicer
- nepravilna stran in smer vo2nje v 10 (5) primerih
- neprilagojena hitrost vo2nje v I (7) primerih
- neupoitevanje pravil prednosti 6 (3)
- neustrezna varnostna razdalja v 3 (0) primerih
- nepravilni premikiz vozilom v 1 (7) primerih

Pri obravnavanju prometnih nesred in analizi le teh ugotavljamo, da je 8% (v letu 2020I
%) povzroeiteljev prometnih nesrec alkoholiziranih, kar predstavlja blagi padec v
primerjavi s preteklim letom. Povpre0na stopnja alkoholiziranosti porzroiiteljev
prometnih nesred na obmoiju Obdine Podietrtek je v letu 2421 znaiala 1.49 gikg.

2. KRIMINALITETA:

Na obmocju policijskega okoliSa Pod0etrtek smo v letu 2021 obravnavali skupaj 19
kaznivih dejanj (31 v letu 2020).

Preiskali smo 58 % obravnavanih kaznivih dejanj- v letu 202A $7 a/o).

Obravnavalismo:
- 2 (2) kaznivi dejanji zoper 2ivljenje in telo,
- 2 (1) kaznivi delan.ii zoper clovekove pravice in svobo5eine,
- 1 (1) kazniva dejanja zoper javni red in mir.
- 10 (18) kaznivih dejanj zoger premo2enje
- 2 (4) kazniva dejanja zoper gospodarstvo
- 0 (0) kaznivo dejanje zoper delovno razmerje in socialno varnost
- 1 (0) kaznivo dejanje zoper pravni promet
- 0 (0) kaznivo dejanje zoper pravosodje
- 1 (3) kazniva dejanja zoper zakonsko zveza, druiino in otroke

3. JAVNAVARNOST

V letu 2021 smo obravnavali 117(87)kriitev od katerih je bilo:



. 80 (66) kr5itev Zakona o nalezljivih boleznih

. 1 (0) kriitev Zakona o ohranjanju narave
r 2 (2) kriitvi Zakona o omejevanju uporabe tobadnih in povezanih izdelkov
. 2 (11kr6itev Zakona o osebni izkaznici
. 3 (2) krSitve Zakona o javnih zbiranjih
. 2 (0) krsitvi Zakona o prepredevanju dela in zaposlitve na drno
. 5 (1) kr$itev Zakona o pri.lavi prebivali5ea
. O (2) krirtve Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ...
. 1 (0) krSitev Zakona o varnosti v:elezni3kem prometu
. 20 (16) krSitev Zakona o varstvu javnega reda in miru
. 3 (3) krsitev Zakona o zaSditi Zivali
. 1 (1( kr5rtev Zakona o orozju

Najve6ji porast krSilev je pri Zakonu o nalezljivih bolezni, saj smo veliko dasa posvetili
ukrepom za omejevanje Sirjenja nalezl.jive bolezni (Covid-19);

V letu 2021 smo izrekli 1 (2) ukrep >prepovedi pribli2evanja<;

Stanje na podro6ju javnega reda lahko ocenimo kot relativno ugodno, kljub nekoliko
pove6anem Stevilu kr5itev. V cilju pove6anja.iavne varnosti in varnosti otrok, skupaj z
osnovnima Solama Pod6etrtek in Pristava pri Mestinju sodelujemo v preventivnem
projektu )Policist Leon svetuje(.

4. DOGODKI:

Na obmo6lu policijskega okolisa Poddetrtek smo v letu 2021 obravnavali skupaj 11 (v
letu 2020 - 9) dogodkov;

1 (2) najdena predmeta
2 (1) poLaz
8 (2) razpisov in iskanj (dokumenti... )

5. DRZAVNA MEJA IN TUJCI :

Na obmo6ju policijskega okoliSa Poddetrtek smo v letu 2021 zaznali 3 (v letu 202'l 4)
ilegalne prestopa dr2avne meje, nismo pa obravnavali prebe2nikov, ki so bi vlo2ili
pro6njo za azil. Zaradi dolgoro6nih prognoz o nadaljevanju begunskega toka in moznosti
prestopa le teh izven mejnih prehodov so bili kritidni odseki zelene mele 2e zavarovani
s fizidnimi preprekami, 6emur je pripisati zmanjsano Stevilo ilegalnih prestopov dr2avne
meje.
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Pripravil:
Marko KRe
vodla policijskega okoli5a
viSji policist I
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