
POVZETEK DELA 2011- 2015 
 
 
 
2011 

- g. Miroslav Črešnik nam je predstavil novo prometno zakonodajo. 
  
- Komandir, g. Iztok Mori, in pomočnik komandirja, g. Emil Vogrin, sta predstavila 

analizo problematike in stanja javnega reda in miru v okolici PTC Katica in PTC 
Lopan, kjer v letošnjem letu ni zaznanih večjih problemov in kršitev javnega reda in 
miru, ko policisti bolj poostreno in dosledno opravljajo naloge na navedenih varnostno 
obremenjenih območjih. 

 
- G. podpredsednik, g. Zlatko Godec, in župan, g. Franc Šilak, sta opozorila in 

zaprosila, da bi policisti pogosteje v nočnem času opravili kontrolo okolice Osnovne 
šole Dolič, kjer so zaznali zadrževanje mladine, da bi policisti opravili tudi kontrola v 
civilu s civilnimi vozili (ni hujših problemov, vendar nasmetijo okolico, kadijo v 
okolici…), in da bi v času vaškega praznika v Doliču v avgustu, ko bodo žgali 
apnenico, policisti večkrat  opravili kontrolo, ker je bilo lansko leto nekaj problemov, 
da je prišla mladina in ni upošteval navodil prirediteljev. Policisti so opravljali kontrole, 
tudi v civilnih vozilih, sodelovali so z reditelji in ni bilo kršitev.  VPO Triglav se je 
zglasil pri vodstvu šole in je podal predloga za izbolšanja stanja - postavitev dodatne 
javne rasvetljave. 

 
-  Pomočnik komandirja, g. Emil Vogrin, je seznanil s problematiko pojava tatvin 

barvnih  kovin – predvsem tatvino bakrenih žlebov s sakralnih objektov in občinskih 
objektov in drugih državnih organov (cerkva, mrliških vežic, šol…) in prisotne animiral, 
da bi ob pojavu tatvin in sumljivih oseb in vozil takoj obveščali policijo, da bodo 
policisti lahko čimbolj učinkovito ukrepali in tudi preventivno delovali.   

 
-  Predstavljena je bila natisnjena preventivna zloženka za traktoriste in kmete, ki sta jo 

obe občini v poslale vsem kmetom na območju Mestne občine Slovenj Gradec in 
Občine Mislinje. 

 
 
2012 
 

- Pomočnik komandirja Emil Vogrin je podal oceno stanja varnostni na območju 
Policijske postaje Slovenj Gradec ter izpostavil varnostno problematiko na področju 
vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju in tatvin barvnih kovin (animirani za 
obveščanje in sodelovanje). 

 
-  Na KTV SG je bilo objavljeno preventivno gradivo o problematiki vožnje z motornimi 

vozili v naravnem okolju. 
 

- Na spletnih straneh sosveta  in KTV SG je bila objavljena zloženka s predstavitvijo 
nove prometne zakonodaje.  

 
- Pomočnik komandirja Emil Vogrin je podal oceno stanja varnostni na območju 

Policijske postaje Slovenj Gradec ter izpostavil varnostno problematiko psov (ugrizi, 
nezavarovanje nevarnih živali, opuščanje obveznosti lastnikov, da so psi na 
povodcu…). Policijska postaja Slovenj Gradec je v marcu  pripravila skupni nadzor z 
občinskimi redarji in inšpektorji ter veterinarskim inšpektorjem. Na to problematiko se 



je izdelalo preventivno gradivo – zloženka in se je k sodelovanju pritegnilo veterinarje 
ob spomladanskem cepljenju psov proti steklini in bila je objava na KTV.   

 
-  Izdelana in natisnjena je bila preventivna zloženka za lastnike psov.   

 
-  Sodelovali smo pri izvedbi preventivne akcije policijske postaje s svetoma za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu ob začetku kolesarske sezone na kolesarski 
poti ter na medobčinskem kolesarskem tekmovanju za učence osnovnih šol.  

 
- Policijska postaja je uspešno raziskala serijo kaznivih dejanj Poškodovanj tuje stvari - 

poškodovanj več osebnih avtomobilov na območju celotnega mesta Slovenj Gradec, 
ki so občane zelo vznemirila, vendar so policisti Policijske postaje Slovenj Gradec 
hitro ugotovili storilce in rešili  varnostni problem.  

 
- Komandir g. Dimitrij Gaberšek je podal oceno stanja varnosti za obdobje leto 2012 na 

območju Policijske postaje Slovenj Gradec po področjih kriminalitete, prometne 
varnosti in javnega reda. Ocenil je, da je stanje na vseh področjih ugodno. 

 
- V zvezi z začetkom zimske turistične sezone na Kopah in na varnostno obremenjeno 

območje v času zimske sezone je policijska postaja  izvedla aktivnosti na pripravo na 
zimsko turistično sezono – sestanek z upravljalci žičnic, gostinci, upravljalci cest in na 
KTV objavila preventivne vsebine za vožnjo z vozili v naravnem okolju in varnosti na 
smučiščih in izdala zloženko.  

 
 
2013 
 

- V mesecu juniju smo sklicali razširjen sestanek varnostnega sosveta. Poleg stalnih 
članov sosveta (štirih predstavnikov lokalne skupnosti in dveh predstavnikov 
policijske postaje) smo povabili nestalne člane (predstavniki društev in organizacij, ki 
se ukvarjajo z nudenjem pomoči otrokom in mladoletnikom, zveza prijateljev mladine, 
mladinske organizacije (skavti, taborniki), organizacije Rdečega križa in Karitasa, 
gasilci in druga društva in organizacije, ki so pripravljene sodelovati) in občane. 
Pridobili smo 5 pobud za delo policije, ki smo jih vse preučili in nato realizirali in 
obvestili pobudnike.  

 
- Pomočnik komandirja Policijske postaje  Slovenj Gradec, g. Emil Vogrin, je predstavil 

varnostno problematiko na območju Policijske postaje v Slovenj Gradcu v letu 2012 in 
v prvi polovici leta 2013. 

 
- Vodja policijskega okoliša (območja Občine Mislinja), g. Bojan Triglav je predstavi 

aktualne varnostne probleme na območju Občine Mislinja (vlomi v stanovanjske hiše, 
tatvine barvnih kovin, priložnostne tatvine, krivolov… ).  

 
-  Ob problemu slabih ceste policija skozi stalno obliko dela s poročilom obvestila 

vzdrževalce cest o vseh nepravilnostih in pomanjkljivostih, prav tako občina, tako da 
se izvaja redno in nujno vzdrževanje, v prihodnje pa bodo zagotovo potrebne 
rekonstrukcije poškodovanih cest.   

 
- Vodstvo policijske postaje je uspešno delo dnevno spremljala in nadzirala delo 

policistov, podatke pridobivala tudi preko javnega mnenja z anketami (zaznana 
zvišenost policistov, nedostopnost, neprofesionalnost…), sodelovala z lokalnimi 
skupnosti (od podaja poročila o stanju varnosti na občinskih svetih, vaških 
skupnostih, varnostnega sosveta…), preko pritožbenih postopkov in je reagiralo na 



vsako zaznano nepravilnost. Velik pomen daje tudi izobraževanju policistov, da tako 
zagotavlja postavljene vrednost in vrline, ki odražajo poslanstvo policije.   

 
 
 
2014 
 

-  Komandir, g. Dimitrij Gaberšek, je podal informacijo – poročilo o stanju varnosti v letu 
2013 (preiskava vlomov – v decembru prijetje organizirane skupine 4 sostorilcev, ki 
so načrtno izvrševali vlome na območju Slovenj Gradca in Mislinje, in so bili privedeni 
k preiskovalnemu sodniku, ki je zanje odredil pripor, povečana obravnava 
gospodarske kriminalitete, upad kršitev na področju javnega reda in miru, stanje 
prometne varnosti, preventivno delo…) Pridobili smo tudi  pobude županov za načrt 
dela policijske postaje v  letu 2014. 

 
-  Komandir, g. Dimitrij Gaberšek, je prisotne seznanil z opravljenim preventivnim 

delom na področju problematike v zimski turistični sezoni na smučišču in v naravnem 
okolju (izdelane preventivne zloženke, preventivna obvestila na KTV, predavanje 
policistov smučarjev in gorskih reševalcev šolarjem in otrokom na Kopah…) in 
izvedeni so bili načrtovanimi poostrenimi nadzori s sodelovanjem inšpekcijskih služb.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


