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Spoštovani!  
 
V letu 2012 je Policijska postaja  Ravne na Koroškem brošuro, katero izdajo so v zadnjih letih 
financirale Ob�ine Ravne na Koroškem, Ob�ina Prevalje, Ob�ina Mežica in Ob�ina �rna na 
Koroškem pripravila v elektronski obliki in bo posredovana lokalnim skupnostim. 
 
Z izdano brošuro Vam kot uporabnikom varnostnih storitev predstavljamo varnostno dogajanje v 
letu 2011, primerjalno s preteklimi leti. Podatki zajemajo varnostne pojave,  obravnavane v letu 
2011 na obmo�ju Upravne enote Ravne na Koroškem, ki zajema obmo�je ob�in Ravne na 
Koroškem, Prevalje, Mežica in �rna na Koroškem.   
 
V želji, da s skupnimi mo�mi še dvignemo varnostni standard in še okrepimo varnostno kulturo, 
Vas pozivamo k aktivnemu sodelovanju v obliki pobud,  predlogov, ki jih lahko naslavljate na 
posamezne ob�ine s pripisi »za varnostni sosvet«. Svoje pobude in predloge, ki se nanašajo na 
izboljšanje varnosti v lokalni skupnosti, lahko pošljete tudi po elektronski pošti na elektronske 
naslove vodij policijskih okolišev.    
 
 
 
 Vinko Mlakar 

komandir policijske postaje 
policijski inšpektor I 

 
 
 
 
 

Vodji policijskega okoliša v Ob�ini Ravne na Koroškem 
 

 
Zvonko URŠNIK za obmo�je naselij: Ravne –Trg, �e�ovje, Dobja vas, 
Dobrije, Tolsti vrh in Navrški vrh. 
 
e-naslov: zvonko.ursnik@policija.si  
 
 
 
 
 

Renato PLACET za obmo�je naselij: Javornik, Kotlje, Na Šancah, Brdinje, 
Podgora, Uršlja gora, Preški Vrh, Koroški Selovec in Podkraj. 
 
e-naslov: renato.placet@policija.si   
 
 

Vodja policijskega okoliša v Ob�ini Prevalje 
 

Zoran KRALJ za obmo�je naselij: Prevalje, Zagrad,  Suhi Vrh, Šentanel, 
Lokovica, Leše, Kot pri Prevaljah, Jamnica, Dolga Brda, Breznica in Belšak.  
 
 
e-naslov: zoran.kralj@policija.si  
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Vodja policijskega okoliša v Ob�ini Mežica 
 
 
Grega PATERNOSTER za obmo�je naselij Mežica, Breg, Lom, Onkraj Meže, 
Plat Mežica, Podkraj pri Mežici. 
 
e-naslov: grega.paternoster@policija.si 
 
 
 
 
 

 
Vodja policijskega okoliša v �rni na Koroškem 

 
Tomaž STRM�NIK za obmo�je naselij: �rna na Koroškem, Bistra, Koprivna, 
Topla,  Javorje, Jazbina, Ludranski vrh, Podpeca, Topla  in Žerjav. 
 
e-naslov: tomaz.strmcnik@policija.si    
 
 
 

 
Vodja policijskega okoliša ima naslednje naloge: 

• opravlja predvsem preventivne naloge v policijskem okolišu,  

• sodeluje pri prepre�evanju in odkrivanju kaznivih dejanj ter pri odkrivanju in prijemanju 
storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb,  

• ugotavlja kriminalna žariš�a in sodeluje pri njihovem nadzoru,  

• sodeluje s prebivalci, predstavniki lokalnih oblasti, predstavniki podjetij, organizacij in 
društev, ter jih seznanja s pojavnimi oblikami kriminalitete in kršitvami,  

• predava v šolah, vrtcih,  

• svetuje ob�anom, jih opozarja in jim daje navodila v zvezi s prepre�evanjem kaznivih 
dejanj in prekrškov,  

• obiskuje oškodovance in žrtve kaznivih dejanj, vra�a najdene oziroma zasežene 
ukradene predmete in z razgovori pridobiva informacije.  

Vodje policijskih okolišev so podobno kot v preteklih letih tudi v letu 2010 opravili vrsto 
preventivnih aktivnosti. Med projekti, ki so najbolje sprejeti je projekt »Policist Leon«, ki so ga 
vodje policijskih okolišev izvajali v vseh šolah na obmo�ju ob�in Ravne na Koroškem, Prevalje, 
Mežica in �rna na Koroškem. 
       
 

Zna�ilnosti  
 
Policijska postaja Ravne na Koroškem pokriva obmo�je upravne enote Ravne na Koroškem oz. 
ob�in Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in �rna na Koroškem. Policijska postaja ima sedež 
v Dobji vasi, štev. 125. Zaradi oddaljenosti sta v  Mežici in �rni na Koroškem organizirani 
policijski pisarni. Policijski pisarni sta za  tamkajšnje krajane odprti v �asu uradnih ur. 
  

Policijska pisarna Mežica ponedeljek 
08.00 – 09.00 

sreda 
15.00 – 16.00 

Petek 
08.00 – 09.00 

 

Policijska pisarna �rna na Koroškem torek 
15.00 – 16.00 

�etrtek 
08.00 – 09.00 
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Policijsko postajo vodi komandir Vinko MLAKAR  s pomo�nikoma komandirja Dimitrijem 
GABERŠKOM,  Miroslavom �REŠNIKOM in pomo�nico komandirja Jano JOCI�. 
 

Varnostni sosveti 
 
Varnostni sosvet je posvetovalno telo sodelovanja med Policijsko postajo Ravne na Koroškem in 
posameznimi ob�inami. Temeljna funkcija varnostnega sosveta je povezovanje, koordiniranje in 
usmerjanje organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno 
problematiko, kot tudi drugih subjektov, ki lahko kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture 
v lokalni skupnosti. 
  
�lani varnostnega sosveta aktivno sodelujejo pri delu posvetovalnega telesa, dajejo pobude in 
predloge za reševanje varnostnih problemov, izvajajo naloge, ki so jih prostovoljno sprejeli, 
delajo v korist splošne varnosti in ne zlorabljajo �lanstva v svojo lastno korist ali korist organa 
oziroma institucije, ki jo zastopajo. Namenjen je komunikaciji ob�anov z Varnostnim sosvetom v 
smislu obojestranskega informiranja in s tem izboljševanja varnostne situacije. 
 
V letu 2011 je vsebina in aktivnost varnostnih sosvetov dostopna na spletnih straneh ob�in 
Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in �rna na Koroškem. 
 

 Kriminaliteta 
 
Na obmo�ju Policijske postaje Ravne na Koroškem smo v primerjavi s preteklimi leti  skupno 
evidentirali manj kaznivih dejanj, medtem ko je bilo s kazensko ovadbo zaklju�enih za 24,6 ve� 
kaznivih dejanj kot v letu 2010.  V letu 2011 smo tako podali kazenske ovadbe zaradi storitve  
421-ih (522) kaznivih dejanj. V 133-ih (48)  primerih niso bili podani vsi elementi kaznivega 
dejanja oziroma je upravi�enec pri t.i. predlagalnih deliktih odstopil od predloga za pregon in so 
bile te zadeve zaklju�ene s poro�ilom na Okrožno državno tožilstvo  na podlagi  X. odstavka 
148. �lena Zakona o kazenskem postopku. 
 
Tabela: Gibanje kriminalitete 
 

število KD storjenih na obmo�ju UE Ravne na Koroškem vrsta kriminalitete 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

splošna kriminaliteta 313 310 304 358 331 350 
gospodarska kriminaliteta 22 40 13 169 191 71 
organizirana kriminaliteta 0 0 0 0 0 0 
skupaj: 335 350 317 527 522 421 

 
Število obravnavanih kaznivih dejanj, zaklju�enih s kazensko ovadbo, je razvidno tudi iz 
spodnjega grafa, ki prikazuje primerjavo za obdobje med letoma  2006 in 2011.  
 
Graf: Grafi�ni prikaz gibanja kriminalitete od leta 2005 do 2011 
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 Tabela: Preiskanost KD 
 
Leto število KD raziskanih KD Delež preiskanih  
2005 315 169 53,65% 
2006 335 220 65,67% 
2007 350 239 68,29% 
2008 317 197 62,10% 
2009 527 379 71.90% 
2010 522 419 80,3 % 
2011 421 293 69,6 % 

 
Preiskanost kaznivih dejanj je bila v primerjavi s preteklimi leti nekoliko nižja. Od skupnega 
števila 421-ih (522) kaznivih dejanj, zaklju�enih s kazensko ovadbo, je ostalo nepreiskanih 128 
(103) kaznivih dejanj. Preiskanost za leto 2011  znaša 69,60 %(80,3%).   
 
Tabela: Najpogosteje obravnavana  KD splošne kriminalitete 
 
kaznivo dejanje 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
tatvina 90 103 96 91 81 94 

poškodovanje tuje stvari 28 18 32 31 25 24 

velika tatvina 48 59 38 69 45 39 

goljufija 20 12 4 14 4 13 

zatajitev 11 19 9 13 15 13 

odvzem motornega vozila 3 5 6 4 1 0 

prikrivanje 5 2 3 4 3 12 

rop ali roparska tatvina 0 0 0 2 1 2 

izsiljevanje 2 4 0 2 2 0 

požig 0 0 0 0 0 0 

skupaj KD zoper premoženje 207 222 188 230 177 197 
 
Tabela prikazuje strukturo kaznivih dejanj po posameznih poglavjih Kazenskega zakonika, pri 
�emer je iz tabel razvidno, da je bilo še vedno  obravnavanih najve� kaznivih dejanj 
premoženjske kriminalitete.   
 
Med kaznivimi dejanji s podro�ja  splošne kriminalitete prevladujejo premoženjski delikti. Med  
premoženjskimi KD je bilo, tako kot v preteklih letih, obravnavanih najve� kaznivih dejanj tatvin, 
sledijo velike tatvine – vlomi ter poškodovanja tuje stvari ter zatajitev, medtem ko so ostala 
kazniva dejanja zastopana v manjšem številu.   
 
Tabela: Kazniva dejanja zoper življenje in telo 
  
kaznivo dejanje 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
lahka telesna poškodba 31 31 30 25 23 25 
huda telesna poškodba 0 2 3 4 5 4 
umor 0 0 0 0 0 0 
ogrožanje z nevarnim orodjem 0 1 0 1 0 0 
skupaj KD zoper življenje in 
telo 

23 31 34 33 30 28 

 
Število kaznivih dejanj zoper življenje in telo je vse od leta 2008 v upadu. 
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Tabela: Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino, otroke 
  

kaznivo dejanje 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
nasilje v družini  0 0 1 23 10 26 
zanemarjanje otroka… 2 4 8 19 21 17 
druga kazniva dejanja 1 2 4 3 1 4 
skupaj KD zoper zakonsko 
zvezo, družino, otroke 

3 6 13 45 32 47 

 
Iz poglavja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke se je pove�alo število obravnavanih kaznivih 
dejanj nasilja v družini, ki je  s spremembo Kazenskega zakonika opredeljeno kot novo kaznivo 
dejanje, zmanjšalo se je število kaznivih dejanj zanemarjanje otroka. 
 
Tabela: KD v zvezi z mamili 
 

kaznivo dejanje 2006 2008 2008 2009 2010 2011 

neupravi�ena proizvodnja in 
promet 

5 4 5 5 3 6 

omogo�anje uživanja  mamil 1 3 0 1 1 1 
skupaj KD  v zvezi  z mamili 6 7 5 6 4 7 

 
V zadnjem letu je bilo ugotovljeno ve� kaznivih dejanj v zvezi zlorabe prepovedanih drog. Kljub 
temu pa statisti�no stanje ne pokaže realne slike na terenu.  
 

Splošna varnost  
 
Tabela: Struktura kršitev splošne varnosti  
 

število prekrškov  po splošni varnosti  zakoni  
2009 2010 2011 

Zakona o javnem redu-ZJRM-1  476 429 388 
Zakon o tujcih 6 4 16 
Zakon o orožju 6 4 4 
Zakon o prepovedanih drogah 18 10 7 
Zakon o osebni izkaznici 1 0 3 
Zakon o prijavi prebivališ�a 1 2 3 
Zakon o zaš�iti živali  5 9 8 
Zakon o javnih zbiranjih  11 21 17 
Zakon o omej. porabe alkohola 20 24 5 
Zakon o zasebnem varovanju 1 0 0 
Zakon o osebnem imenu 1 4 0 
Drugi predpisi 13 20 17 
Skupaj 561 527 468 

 
V letu 2011 je bilo  na obmo�ju Policijske postaje Ravne na Koroškem obravnavanih  468 (527) 
kršitev splošne varnosti.  Od tega je bilo po Zakonu o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) 
obravnavanih 388 (429)  kršitev in po ostalih predpisih  80 (98)  kršitev.  
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Graf: Grafi�ni prikaz splošnih kršitev v zadnjih letih 
 

Tabela: Vsebina najpogostejših kršitev javnega reda in miru 
 

vrsta kršitve 2008 2009 2010 2011 

izzivanje ali spodbujanje k pretepu 69 58 70 57 
prepiranje, vpitje  ali nedostojno  vedenje 93 124 92 77 
nedostojno vedenje do uradne osebe  57 39 35 32 
nasilje v družini  86 59 58 59 
motenje no�nega miru s hrupom   14 12 11 8 
povzro�anje hrupa z akusti�nimi aparati 41 47 44 34 
neupoštevanje odredbe uradne osebe  62 57 46 48 

  
Po posameznih �lenih Zakona o varstvu javnega reda in mira je bilo najve� kršitev  z prepiranje, 
vpitje in nedostojno vedenje, sledi nasilje v družini ter izzivanje ali vzpodbujanje k pretepu. 
 
Pri obravnavi družinskega nasilja smo po Zakonu o policiji izrekli 20 (16) ukrepov Prepovedi 
približevanja.  
 
Tabela: Kršitve javnega reda in miru po ZJRM-1 glede na kraj storitve 
 
kraj storitve 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

cesta, trg 142 148 174 170 161 172 
stanovanje 103 122 152 125 135 137 
gostinski lokal 80 51 42 59 52 30 
javna prireditev 5 2 7 2 10 3 
ostalo 55 90 133 121 71 46 
Skupaj 385 413 508 477 429 388 

 
Glede na kraj kršitve je bilo najve� kršitev obravnavanih na cestah in trgih, sledijo kršitve v 
stanovanjih.  
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Prometne nesre�e 
 
Na obmo�ju Policijske postaje Ravne na Koroškem je bilo v letu 2011 enako število prometnih 
nesre� kot leta 2010.  
 
Tabela: Gibanje števila  prometnih nesre�  in posledice 
   

leto število PN mrtvi hudo telesno 
poškodovani 

lahko telesno 
poškodovani 

2007 224 1 7 129 
2008 201 0 11 96 
2009 167 0 7 94 
2010 195 0 6 88 
2011 195 0 7 75 

 
Ob enakem številu prometnih nesre�, je ena oseba ve� utrpela hudo telesno poškodbo, manj pa 
je bilo oseb, ki so v prometnih nesre�ah utrpele lahke telesne poškodbe. 
 
Tabela: Posledice prometnih nesre� glede na vrsto ceste 
 

vrsta ceste hudo telesno 
poškodovani 

lahko telesno 
poškodovani 

 2010 2011 2010 2011 
glavna cesta  1 2 27 22 
regionalna cesta  4 3 27 33 
lokalna cesta 1 1 14 8 
naselje z uli�nim sistemom - - 11 7 
naselje brez uli�nega sistema - 1 6 4 
turisti�na cesta - - 3 1 
skupaj 6 7 88 75 

 
V letu 2011 smo najve� prometnih nesre� obravnavali na regionalnih in glavnih cestah, sledijo 
lokalne ceste ter ceste z uli�nim sistemom in ceste brez uli�nega sistema. 
 
Tabela: Posledice prometnih nesre� glede na vzrok 
 
vzrok prometne nesre�e hudo telesno 

poškodovani 
lahko telesno 
poškodovani 

 2010 2011 2010 2011 
neprilagojena hitrost 4 4 35 33 
nepravilna stran vožnje 1 1 2 12 
nepravilen premik z vozilom 1 - 2 7 
nezadostna varnostna razdalja - 1 14 8 
neupoštevanje prednosti - - 17 11 
nepravilno prehitevanje - 1 3 3 
nepravilno ravnanje pešcev - - 1 1 
ostalo - - 1 - 
skupaj 6 7 88 75 

 
Udeleženci v prometnih nesre�ah so v prometnih nesre�ah pri katerih vzrok je bil neprilagojena 
hitrost najve�krat utrpeli lahke telesne poškodbe. 
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Tabela: Delež alkoholiziranih povzro�iteljev 
 
delež alkoholiziranih povzro�iteljev 2009 2010 2011 
število alkoholiziranih povzro�iteljev PN 17 14 21 
delež alkoholiziranih povzro�iteljev v % 10,8 7,5 11,2 
povpre�na stopnja alkohola v g/kg 1,25 1,29 1,48 

 
V letu 2011 je bilo pod vplivom alkohola 21 (14) povzro�iteljev prometnih nesre�. Delež 
alkoholiziranih povzro�iteljev prometnih nesre� je znašal 11,2 % (7,5), povpre�na stopnja 
alkoholiziranosti pri alkoholiziranih povzro�iteljih je znašala 1,48 (1,29) g/kg alkohola v 
organizmu. 
 
Tabela: Prometne nesre�e s pobegi 
 

prometne nesre�e s pobegi  2010 2011 
vse prometne nesre�e s pobegi 11 25 
prometne nesre�e s tel. poškodbami 2 1 
število nepreiskanih  prometnih nesre� s pobegi 1 - 

 
V letu 2011 se je pove�alo  število prometnih nesre� s pobegi.  
 

Cestno – prometni prekrški  
 
V letu 2011 smo policisti na obmo�ju Policijske postaje Ravne na Koroškem ugotovili skupno 
1.956 (2.419) cestno - prometnih prekrškov.  
 
Tabela: Število ugotovljenih cestnoprometnih prekrškov 
 

ukrepi v cestnem prometu  2010 2011 
izdanih pla�ilnih nalogov 1.632 1.394 
hitri postopek z odlo�bo  30 39 
podanih obdolžilnih predlogov  230 187 
opozorjenih kršiteljev 527 331 
skupaj kršitev CPP 2.419 1.951 

 
V letu 201 smo s pove�anim nadzorom skrbeli za visoko stopnjo pri�akovanja, da bodo 
udeleženci zaradi kršitev obravnavani.  
 

Preventivna dejavnost 
 
V letu  2011 smo v skladu s filozofijo v skupnost  usmerjenega dela vrsto aktivnosti izvedli 
skupaj z lokalnimi skupnostmi in prebivalci.  
 
Namen vseh dejavnosti v skupnost usmerjenega policijskega dela je bilo približevanje policijskih 
storitev ob�anom in ob�ankam in zagotavljanje stalne navzo�nosti policistov, zlasti vodij 
policijskih okolišev, katerega namen je bil pove�anje ob�utka varnosti ter sprotnega reševanja 
varnostne problematike v lokalnem okolju. 
 
Preventivne dejavnosti na podro�ju kriminalitete so bile usmerjene v svetovanje državljanom 
preko medijev ter sodelovanje na javnih prireditvah, predavanjih in seminarjih, ki smo jih 
organizirali sami ter na tistih, ki so jih organizirale ostale ustanove. Ob izvajanju aktivnosti smo 
ciljne skupine seznanjali s posameznimi oblikami kriminalitete in možnostmi njenega 
prepre�evanja (varovanje premoženja, nasilje v družini in med vrstniki, spolno nasilje in druge 
oblike nasilja).  Preventivne dejavnosti na podro�ju javnega reda so bile usmerjene na 
prepre�evanje kršitev na javnih mestih, predvsem vandalizma. Preventivne dejavnosti na 
podro�ju cestnega prometa so potekale predvsem ob izvajanju represivnih akcij oziroma 
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poostrenem nadzoru cestnega prometa. Izvedli smo tudi dva odmevnejša seminarja s podro�ja 
prometne varnosti, katerih namen je bil dvig prometno varnostne kulture voznikov. 
 
 

Pregled problematike po ob�inah 
 
Podatki v tabelah prikazujejo varnostno problematiko na obmo�ju vseh štirih ob�in. V 
nadaljevanju so predstavljeni podatki za posamezne ob�ine.  
 

Ob�ina Ravne na Koroškem 
 
Na obmo�ju ob�ine Ravne na Koroškem živi okoli 47 % prebivalstva celotne Mežiške 

doline. Glede na najve�ji delež prebivalstva in ve�ji del industrije v tej ob�ini je bila tudi 
varnostna problematika najve�ja. 
 
Na obmo�ju ob�ine Ravne na Koroškem je bilo v letu 2011 obravnavanih 262 (343) kaznivih 
dejanj, zaklju�enih s kazensko ovadbo, kar pomeni upad  števila KD v primerjavi  z letom 2010.  
Najve� kaznivih dejanj je bilo obravnavanih na obmo�ju mesta Ravne, sledijo pa �e�ovje,  Kotlje 
in  Javornik.     
 
Na podro�ju kršitev je bilo na obmo�ju ob�ine najve� kršitev javnega reda in miru. Skupno je bilo 
obravnavanih 275 (345) kršitev javnega reda in miru, kar pomeni upad ugotovljenih kršitev. 
 
Na obmo�ju ob�ine Ravne na Koroškem se je zmanjšalo skupno število prometnih nesre�, 
obravnavali smo  87 (112) prometnih nesre�.  
 

 
Ob�ina Prevalje 

 
Na obmo�ju ob�ine Prevalje živi  okoli 24 % prebivalstva celotne Mežiške doline.  

 
Na obmo�ju ob�ine Prevalje je bilo v letu 2011 obravnavanih 83 (91) kaznivih dejanj, zaklju�enih 
s kazensko ovadbo, kar v primerjavi z letom 2010 predstavlja upad števila KD. Najve� KD je bilo 
obravnavanih na obmo�ju mesta – naselja  Prevalje,  medtem ko ostala obmo�ja ne izstopajo.  
 
Na obmo�ju ob�ine Prevalje  je bilo v letu 2011 obravnavanih 120 (105) kršitev javnega reda in 
miru, kar pomeni pove�anje ugotovljenih kršitev v ob�ini.  Tudi pri kršitvah javnega reda in miru 
je izstopalo mesto Prevalje, medtem ko je bilo na ostalih obmo�jih ob�ine ugotovljenih malo 
kršitev.  
 
Na obmo�ju ob�ine Prevalje se je pove�alo skupno število prometnih nesre�, obravnavali smo 
61 (40) prometnih nesre�.  
 

Ob�ina Mežica 
 
Na obmo�ju ob�ine Mežica živi okoli 15 % prebivalstva celotne Mežiške doline.  

 
Na obmo�ju ob�ine Mežica  je bilo v letu 2011 obravnavanih 25 (28) kaznivih dejanj, zaklju�enih 
s kazensko ovadbo, kar v primerjavi z letom 2010 predstavlja manjši upad števila  KD.  Najve� 
kaznivih dejanj se je zgodilo v ožjem delu Mežice.   
 
Na obmo�ju ob�ine Mežica  je bilo v letu 2011 obravnavanih 39 (51) kršitev javnega reda in 
miru, kar pomeni upad  ugotovljenih kršitev na obmo�ju ob�ine Mežica. 
 
Na obmo�ju ob�ine Mežica se je pove�alo število prometnih nesre�, obravnavali smo 28 (24) 
prometnih nesre�. 
 
 
 



 

Policijska postaja Ravne  na Koroškem 
e-pošta: pp_ravne.pusg@policija.si 

 

Ob�ina �rna na Koroškem 
 
Na obmo�ju ob�ine �rna na Koroškem, ki teritorialno obsega ve� kot polovico obmo�ja 
Mežiške doline, živi okoli 14 % prebivalstva celotne Mežiške doline. 

 
Na obmo�ju ob�ine �rna na Koroškem je bilo v letu 2011 obravnavanih 51 (60) kaznivih dejanj, 
zaklju�enih s kazensko ovadbo, kar pomeni zmanjšanje števila kaznivih dejanj.  
 
Na obmo�ju ob�ine �rna na Koroškem  je bilo v letu 2011 obravnavanih 34 (28) kršitev javnega 
reda in miru, kar pomeni manjše pove�anje števila kršitev. 
 
Na obmo�ju ob�ine �rna na Koroškem je število prometnih nesre� ostalo na enaki ravni, 
obravnavali smo  19 (19) prometnih nesre�.  
 
 

Skupaj z vami za varnejši jutru ! 
 
Podatki o varnosti na obmo�ju Mežiške doline Vam bodo kot uporabniku naših varnostnih 
storitev  služili za oceno Vaše varnosti in hkrati  pregled našega dela. 
 
 
Pripravila: Policijska postaja Ravne na Koroškem 
Št. 0101-2/2012/6 (3A6912-1), 6.3.2012 
 
 
Vinko Mlakar 
Komandir policijske postaje 
Policijski inšpektor I 
 
 
 
 
 


