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UVOD 
 
Leto 2021 je močno spremenilo delo policije na področju varnosti, saj je bilo v znamenju 
ukrepov za zajezitev nalezljive bolezni, ki so se pričeli že v letu 2020. Po prvem letu epidemije 
smo na območju PP Radlje ob Dravi ponovno beležili porast cestnega prometa in s tem 
povezanih prekrškov.  
 
Na dogodke v letu 2021 je vplivalo daljše zaprtje gostinskih lokalov, šol ter druge omejitve iz 
odlokov vlade. Naloge policistov s bile usmerjene tudi v ugotavljanje prekrškov za zajezitev  
epidemije, pri čemer smo izvajali nadzor nad spoštovanjem omejitev iz odlokov glede (nadzor 
nad upoštevanjem policijske ure, prehajanjem mej, upoštevanjem medosebne razdalje, nošenje 
zaščitnih mask….). 
 
V letu 2021 je policijska postaja Radlje ob Dravi obravnavala 34 kaznivih dejanj manj kot leto 
prej in sicer 97 (131)1, preiskanost vseh kaznivih dejanj pa je bila 70,1 %.  Državnemu tožilstvu 
smo poslali 41  kazenskih ovadb, 42 poročil v dopolnitev kazenskih ovadb, 31 poročil o dejanjih 
brez pravne podlage za pregon in 42 kazenskih ovadb – skrajšan postopek. Po oceni policije so 
storilci s kaznivimi dejanji povzročili za 312.000 evrov škode. Kazenske ovadbe in poročila v 
njihovo dopolnitev smo podali zoper 41 oseb, od tega smo v 92,7 % kazenske ovadbe podali 
zoper moške osebe in 7,3 % zoper ženske osebe. Na področju gospodarske kriminalitete tudi 
ugotavljamo zmanjšanje števila kaznivih dejanj, saj smo v letu 2021 obravnavali 8 kaznivih 
dejanj manj kot leta 2020. Še vedno izstopa  področje premoženjskih kaznivih dejanj, kjer smo v 
lanskem letu sicer obravnavali 9 kaznivih dejanj več, kaznivih dejanj Velikih tatvin se je 
zmanjšalo, saj smo jih obravnavali 6 manj kot leto povprej pri čemer pa je  bila preiskanost v 
letu 2021 manjša in je znašala 25%.   
 
Na področju javnega reda in miru je bilo usmerjeno v zagotavljanje stabilnih varnostnih razmer. 
Posebno pozornost smo namenili kršitvam povezanim z družinskim in med vrstniškim nasiljem 
in spoštovanju človekovih pravic v postopkih policije, pomemben cilj pa je bilo tudi učinkovito 
ukrepanje ob ugotovljenih kršitvah javnega reda in miru. Na področju javnega reda smo  
nadaljevali z  doslednim ukrepanjem zoper vse oblike nasilja, še zlasti nasilja v družini. Ob 
zmanjšanju števila prekrškov po javnem redu in miru je bilo manj ukrepov policistov, saj se je 
zmanjšalo tako število izdanih plačilnih nalogov kot tudi število odločb v prekrškovnem 
postopku.  
 
Na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa je bil glavni namen doseči  cilj – nič mrtvih 
v prometnih nesrečah, kar nam ni uspelo, saj v letu 2021 na območju PP Radlje ob Dravi za 
posledicami prometne nesreče umrl voznik štiri kolesa. Pri nadzoru cestnega prometa smo 
ugotovili več kršitev cestno prometnih prepisov.  
 
Na področju nadzora državne meje in tujcev je PP sledila usmeritvam GPU in izvajala določbe 
Schengenskega pravnega reda. V letu 2021 smo nadaljevali z dobrim sodelovanjem z 
avstrijskimi varnostnimi organi preko e-pošte, saj sestanki zaradi številnih omejitev in ukrepov 
ob epidemiji niso bili izvedeni. Obravnavali smo enega tujca, kateremu je bila izdana odločba o 
vrnitvi.  
 
V letu 2021 smo izvedli 159 preventivnih aktivnosti, kar je bistveno več kot v prvem letu 
epidemije Covid-19 in smo dvignili število izvedenih aktivnosti na primerljivo raven v 
desetletnem obdobju. Največ preventivnih aktivnosti je bilo izvedenih s področja prometne 
varnosti, javnega reda in miru ter kriminalitete.  Največ preventivnih aktivnosti je bilo izvedenih v 
osnovnih šolah.  
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OSNOVNI STATISTIČNI PODATKI ZA OBMOČJE PP RADLJE OB DRAVI 
 
Po zadnjih podatkih, dosegljivih na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije, je 
1.7.2019 živelo na območju PP Radlje ob Dravi 15.707 prebivalcev v 5 občinah. Skupna 
površina vseh pet občin je 346 km2  (vir: spletna stran Statističnega urada Republike Slovenije).  
 

Občina število naselij velikost v km2 število prebivalcev 

Radlje ob Dravi 14 94 6.183 

Muta 6 39 3.407 

Vuzenica 5 50 2.648 

Podvelka 11 104 2.344 

Ribnica na Pohorju 6 59 1.125 

Skupaj območje PP 
Radlje ob Dravi 

42 346 15.707 

 
 
Območje policijske postaje Radlje ob Dravi meji z Republiko Avstrijo v dolžini 31.599 metrov.  
 
 
 

I. KRIMINALITETA 

 
V letu 2021 je policijska postaja Radlje ob Dravi obravnavala 34 kaznivih dejanj manj kot leto 
prej in sicer 97 (131)2, preiskanost vseh kaznivih dejanj pa je bila 70,1 % (72,5%).  Državnemu 
tožilstvu smo poslali 41  kazenskih ovadb, 42 poročil v dopolnitev kazenskih ovadb, 31 poročil o 
dejanjih brez pravne podlage za pregon in 42 kazenskih ovadb – skrajšan postopek. Po oceni 
policije so storilci s kaznivimi dejanji povzročili za 312.000 evrov škode. Kazenske ovadbe in 
poročila v njihovo dopolnitev smo podali zoper 41 oseb, od tega smo v 92,7 % kazenske 
ovadbe podali zoper moške osebe in 7,3 % zoper ženske osebe. Na področju gospodarske 
kriminalitete tudi ugotavljamo zmanjšanje števila kaznivih dejanj, saj smo v letu 2021 
obravnavali 8 kaznivih dejanj manj kot leta 2020. Še vedno izstopa  področje premoženjskih 
kaznivih dejanj, kjer smo v lanskem letu sicer obravnavali 9 kaznivih dejanj več, kaznivih dejanj 
Velikih tatvin se je zmanjšalo, saj smo jih obravnavali 6 manj kot leto povprej pri čemer pa je  
bila preiskanost v letu 2021 manjša in je znašala 25%.   
 

 
Število kaznivih dejanj: 

 

Leto skupno število kaznivih 
dejanj 

2017 157 

2018 132 

2019 127 

2020 131 

2021 97 
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Obravnavana kazniva dejanja po posameznih občinah*: 
 

občina 2017 2018 2019 2020 2021 

Radlje ob Dravi 73 52 57 57 32 

Muta 44 37 35 24 39 

Vuzenica 15 20 17 21 12 

Podvelka 13 18 15 23 11 

Ribnica na Pohorju 12 5 3 6 3 

SKUPAJ 157 132 127 131 97 

 

 
 

Najpogostejša obravnavana kazniva dejanja splošne kriminalitete 
 

Kaznivo dejanje 2017 2018 2019 2020 2021 

Tatvina 40 28 11 22 22 

Zanemarjanje 
mladoletne osebe 

8 11 18 18 1 

Lahka telesna 
poškodba 

6 5 3 7 8 

Nezakonit lov 4 2 1 3 6 

Grožnja 13 5 11 13 9 

Nasilje v družini 9 22 16 11 2 

Velika tatvina 7 9 10 10 4 

Pošk. tuje stvari 8 10 5 4 4 

Goljufija 10 8 8 3 31 

Neupravičena proizv. 
prep. drog 

14 3 5 3 3 

 

 

II. DOGODKI 
 
V letu 2021 beležimo bistveno povečanje obravnavanih različnih  dogodkov, saj smo jih 
obravnavali  62, kar pomeni 21 več kot v letu 2020. Največ smo obravnavali požarov 18 (6), 
zmanjšalo pa se je število obravnavanih nesreč na smučišču 1 (4) in število obravnavanih 
delovnih nesreč 8 (17), izvedli pa smo tudi 20 (2) iskalnih akcij.  Bistven porast iskalnih akcij je 
nastal zaradi iskanja treh pogrešanih oseb, ki so bile pogrešane daljše časovno obdobje in je v 
tej zvezi bilo potrebno izvesti več iskalnih akcij, da so se pogrešane osebe našle.  
 

 
Vrsta dogodka: 

dogodek 2017 2018 2019 2020 2021 

delovne nesreče 6 19 15 17 8 

samomori 1 2 6 7 7 

požari 5 6 2 6 18 

nesreče na smučišču 2 7 2 4 1 

poskus samomora 2 3 5 3 4 

iskanje pogrešanih oseb - 2 1 2 20 
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III. JAVNI RED 
 

Obravnavali smo skupaj 504 (508) kršitev predpisov o javnem redu in miru, pri čemer so kršitve 
po Zakonu o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) v manjšem upadu, saj smo v letu 2021 
obravnavali 89 (93) kršitev. Največ kršitev je bilo ugotovljenih po Zakonu o nalezljivih boleznih 
zaradi epidemije Covid-19 v letu 2021.    
 
Največ  storjenih prekrškov je bilo po členu 8/2 - povzročanje hrupa z akustičnimi aparati, sledijo 
prekrški po členu 6/1 -  izzivanje in vzpodbujanje k pretepu, 7/2 - nedostojno vedenje do uradne 
osebe in 7/1 - nedostojno vedenje na javnem kraju. Največji upad kršitev pa beležimo pri 
prekrških 6/4 - nasilje v družini, kjer smo obravnavali le 4 (28) prekrške, kar je  najmanj v 
desetletnem obdobju. Ostali prekrški so v manjšem številu. Kršitev z množično udeležbo nismo 
obravnavali. 

 

Število kršitev javnega reda: 

Leto Skupno št. kršitev 

javnega reda  

Kršitve po ZJRM-
1* 

Kršitve drugih predpisov 
po javnem redu 

2017 178 112 66 

2018 160 98 62 

2019 189 90 99 

2020 503 88 415 

2021 504 89 415 

     *ZJRM-1 = Zakon o varstvu javnega reda in miru 

 
Najpogostejše kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1): 

Kršitev 2019 2020 2021 

Nasilje v družini (6/4 v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 ZJRM-1) 12 25 4 

Izzivanje ali spodbujanje k pretepu (6/1 ZJRM-1) 19 19 26 

Nedostojno vedenje do uradne osebe (7/2 ZJRM-1) 27 17 13 

Neupoštevanje odredbe uradne osebe (22/1 ZJRM-1) 4 7 4 

Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati (8/2 ZJRM-1) 6 6 28 

Udarjanje (6/2 ZJRM-1) 9 3 3 

Vandalizem 16   ZJRM-1 0 2 2 

Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje (7/1 ZJRM-1) 5 1 5 

Motenje nočnega miru s hrupom (8/1 ZJRM-1) 7 1 1 

Druge kršitve 1 7 3 

 

Kršitve nekaterih drugih predpisov s področja javnega reda: 

PREDPIS 2017 2018 2019 2020 2021 

Zakon o nalezljivih boleznih - - - 359 357 

Zakon o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami 

14 8 22 11 14 

Zakon o ohranjanju narave 2 3 7 9 8 

Zakon o zaščiti živali 8 11 8 6 9 

Zakon o preprečevanju dela in 
zaposlitve na črno 

10 10 18 5 8 

Uredba o varstvu pred požarom v 
naravnem okolju 

- - - 5 - 

Zakon o gozdovih 2 - 1 3 4 

SKUPAJ 42 35 76 398 415 
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Najpogostejša mesta kršitev ZJRM-1: 

 

 2017 2017 2018 2019 2020 

stanovanje 50 46 44 43 35 

cesta, trg 16 41 33 36 49 

gostinski objekt 12 10 3 1 1 

javna prireditev 5 3 4 - - 

Drugi kraji 8 12 6 8 4 

 
Ukrepi prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Izrečeni ukrepi do 15 dni  9 17 15 7 2 

  -      podaljšanje do 60 dni*  4 4 4 2 3 

- ukrep do 2 dni - 1 1 0 0 
        *opomba: podaljša sodišče na predlog oškodovanca/ke 
 

 

Pri izvajanju uradnih nalog policije je bilo uporabljenih manj prisilnih sredstev kot leto povprej in 
smo jih uporabili v 13 (16) primerih.  Sredstva za vezanje in vklepanje so policisti uporabili v 4 
(7) primerih, v 9 (9) primerih pa telesno silo. Policisti pri uporabi prisilnih sredstev niso utrpeli 
telesnih poškodb, pri kršiteljih pa so bili ob uporabi v treh primerih vidni zunanji znaki uporabe 
prisilnih  sredstev.  
 
Policisti so v  letu 2021 zaradi kaznivih dejanj preprečitve nadaljevanja prekrškov ali drugih 
razlogov pridržali eno osebo po določilih ZP-1 (109/2).  
 
  

Uporaba prisilnih sredstev: 
 

Leto Število uporabljenih  
prisilnih sredstev 

Telesna sila Plinski 
razpršilec 

Sredstva za vezanje 
in vklepanje 

2017 19 9 - 10 

2018 21 9 - 10 

2019 14 3 1 10 

2020 16 9 0 7 

2021 13 9 0 4 

 
 

Pridržanja po posameznih predpisih: 
 

leto ZP ZPrCP ZKP ZNDM SKUPAJ 

2016 6 6 2 - 14 

2017 4 1 4 - 9 

2018 6 1 8 - 15 

2019 3 1 8 - 15 

2020 3 1 2 - 6 

2021 1 - - - 1 

                  ZP = Zakon o prekrških;  
                  ZKP = Zakon o kazenskem postopku;   
                  ZPrCP = Zakon o pravilih cestnega prometa,  
                  ZNDM = Zakon o nadzoru državne meje 
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IV. PROMETNA VARNOST 
 

V letu 2021 smo obravnavali 83 (71) prometnih nesreč, kar je 16,9 % več kot leto prej. 
Obravnavali smo 1 (0) prometno nesrečo s smrtnim izidom, v kateri je umrl voznik štiri 
kolesa.  Povečalo se je število prometnih nesreč s telesnimi poškodbami, saj smo 
obravnavali 24 (15)  prometnih nesreč s telesnimi poškodbami, od tega 6 s hudo 
telesno poškodbo ter 23 z lažjo telesno poškodbo.  Najpogostejši vzroki prometnih nesreč 

so bili nepravilna stran vožnje, neupoštevanje prednosti, neustrezna varnostna razdalja, 
neprilagojena hitrost, nepravilno prehitevanje.  
 

Število prometnih nesreč in posledice na območju PP Radlje ob Dravi: 

Leto štev. prometnih 
nesreč 

mrtvi HTP 
 

LTP 

2017 117 1 10 33 

2018 121 1 9 46 

2019 112 2 3 32 

2020 71 - 3 12 

2021 83 1 6 23 

                  HTP = hudo telesno poškodovani; LTP = lahko telesno poškodovani 

 
 

Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

nepravilna stran/smer vožnje 24 34 25 15 25 

neupoštevanje prednosti 12 21 21 11 8 

neustrezna varnostna razdalja 10 9 14 8 8 

neprilagojena hitrost 19 29 18 4 6 

nepravilno prehitevanje 6 5 3 3 5 

 
 

Najpogostejše kršitve cestno prometnih predpisov: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

hitrost 966 1148 1747 1344 1266 

nepravilnosti pešcev 122 246 201 206 197 

alkohol 96 148 152 182 141 

varnostni pas 155 182 172 136 155 

neupoštevanje prednosti 14 19 25 12 13 

 

 

Najpogostejši ukrepi s področja cestnega prometa: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

globe 1.761 1.393 2.391 1.741 1.813 

odrejenih alkotestov 1.139 1.422 1.032 1.021 724 

obdolžilni predlog na okrajno sodišče 56 90 118 78 94 

hitri postopek z izdajo odločbe 59 78 96 57 44 

Začasno odvzeto vozniško dovoljenje  49 135 119 76 59 

zaseg motornega vozila 7 17 26 15 21 
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V. NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 

 
Na področju nadzora nad zakonitostjo bivanja na območju RS smo ugotovili 1 (8)  kršitev 
Zakona o tujcih ter izdali eno odločbo o vrnitvi. 
 
 

VI. V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO 
 

V letu 2021 smo izvedli 159 preventivnih aktivnosti, kar je bistveno več kot v prvem letu 
epidemije Covid-19 in smo dvignili število izvedenih aktivnosti na primerljivo raven v 
desetletnem obdobju. Največ preventivnih aktivnosti je bilo izvedenih s področja prometne 
varnosti, javnega reda in miru ter kriminalitete.  Največ preventivnih aktivnosti je bilo izvedenih v 
osnovnih šolah.  

 
VII. PRITOŽBE ZOPER DELO POLICISTOV TER GROŽNJE POLICISTOM  

 
V letu 2021 sta bili podani 2 pritožbi zoper delo policistov, pri čemer je bila 1 zaključena brez 
obravnave, 1 pritožba pa je bila rešena v pomiritvenem postopku, ravnanje policistov pa je bilo 
ocenjeno kot skladno s predpisi.  
 
PP Radlje v letu 2021 ni obravnavala groženj policistom. 
 

 

 

 

Pripravili: 

Miroslav Črešnik 
pomočnik načelnika PP 
policijski inšpektor specialist I 
 
 
Stane Kozar 
pomočnik načelnika PP 
višji policist – vodja izmene I 
 
      Tomaž Golob 
      Načelnik policijske postaje 
      višji policijski inšpektor III 
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OBČINA RADLJE OB DRAVI 
 
Leto 2021 je močno spremenilo delo policije na področju varnosti, saj je bilo v znamenju 
ukrepov za zajezitev nalezljive bolezni Covid-19. Ukrepi so se pričeli v mesecu marcu 2020 in 
so se nadaljevali v letu 2021. Epidemija je vplivala na vse ravni življenja. 

 
Pregled problematike po glavnih področjih policijskega varstva: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Kršitve CPP 1.061 1.088 1.654 889 1.030 

Kršitve javnega reda 42 58 102 251 177 

Kazniva dejanja 76 52 57 57 32 

Prometne nesreče 49 50 46 30 36 

          CPP = cestno prometni prekrški (brez opozoril) 

 

Kazniva dejanja 

 

Obravnavali smo 32 kaznivih dejanj kar pomeni, da smo obravnavali 25 kaznivih dejanj manj kot 

v preteklem letu, preiskanost pa znaša 57,7 %. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji izstopajo 

kazniva dejanja zoper premoženje, katerih smo obravnavali 22, od tega 4 tatvine, 4 velikih 

tatvin, 4 poškodovanja tuje stvari, 2 kaznivo dejanje odvzema motornega vozila, 6 kaznivih 

dejanj t.i. klasične goljufije in 2 kaznivi dejanji napad na informacijski sistem. Nekoliko manj 

uspešni smo bili pri preiskavi kaznivih dejanj tatvin, katerih smo preiskali le za 25,0% in pri 

kaznivih dejanjih velike tatvine, kjer beležimo 40,00 % preiskanost. Aktivnosti v cilju preiskave 

teh inkriminiranih dejanj še potekajo. Izstopajo tudi kazniva dejanja zoper življenje in telo, 

katerih smo obravnavali 5, od tega 2 kaznivi dejanji lahke telesne poškodbe in 3 kazniva dejanja 

hude telesne poškodbe. Izstopajo tudi kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne, katerih 

smo obravnavali 5 od tega 1 kaznivo dejanje Mučenje živali in 4 kazniva dejanja Nezakonitega 

lova.   Omeniti je potrebno, da kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog na območju občine 

Radlje ob Dravi nismo beležili.  Stanje na področju kriminalitete ocenjujemo kot dobro.  

 
Kršitve javnega reda 

 
Največ je bilo kršitev po Zakonu o nalezljivih boleznih, kjer smo obravnavali 128 teh kršitev, od 
tega smo  izrekli 120 opozoril. Sledijo kršitve po  Zakonu o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-
1), med katerimi smo beležili največ kršitev nedostojnega vedenja do uradne osebe, motenje 
nočnega miru in počitka z različnimi akustičnimi napravami ter nasilnega, in drznega vedenja 
povezanega z pretepanjem ter udarjanjem. Od ostalih kršitev javnega reda smo obravnavali 
največ kršitev   Zakona o zaščiti živali in zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter 
zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.  
 

PREDPIS 2017 2018 2019 2020 2021 

Zakon o nalezljiv bolezni - - - 195 128 

Zakon o varstvu javnega reda in miru 42 37 43 37 32 

Zakon o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno 

- - 12 5 4 

Zakon o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami 

6 3 17 2 2 

Zakon o ohranjanju narave - - - 2 - 

Zakon o omejevanju porabe alkohola - 2 1 1 1 

Zakon o zaščiti živali 4 6 3 1 5 

Ostalo  11 - 16 7 5 

SKUPAJ 71 50 102 251 177 



Policijska postaja Radlje ob Dravi 

Kako varno smo živeli v letu 2021 – poročilo za občine  10 

 
Prometna varnost 

 

Na območju Občine Radlje ob Dravi se je v letu 2021 zgodilo več  prometnih nesreč kot leto 
prej, pri čemer smo obravnavali dve prometni nesreči s hudo telesno poškodbo ter osem  
prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo. Ob povečanju skupnega števila prometnih nesreč, 
se je povečalo število prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo. Stanje prometne varnosti 
ocenjujemo kot ugodno.  

 

  POSLEDICE 

 

Leto 

prometne 
nesreče 

 

mrtvi 

 

HTP 

 

LTP 

2017 44 1 5 6 

2018 50 - 3 19 

2019 46 - 1 13 

2020 30 - 2 6 

2021 36 - 2 8 

                              HTP = hudo telesno poškodovani; LTP = lažje telesno poškodovani 
 

 

Preventivne aktivnosti 

 

Preventivne aktivnosti na policijskem okolišu v Radljah ob Dravi izvaja vodja policijskega 
okoliša. Preventivne aktivnosti skozi vso leto izvajajo tudi vsi policisti predvsem na področju 
prometne varnosti, ko se izvajajo preventivne aktivnosti za večjo varnost pešcev, kolesarjev, 
motoristov, preventivne akcije po hitrosti.  

 
 

policijski okoliš RADLJE OB DRAVI 
 
 
Na območju občine Radlje ob Dravi opravlja delo: 
 
vodja policijskega okoliša Tomaž HARTMAN 
 
Tomaž Hartman je vodja policijskega okoliša na Policijski postaji Radlje ob Dravi in je 
odgovoren za delo na okolišu, ki zajema območje občine Radlje ob Dravi. Na tem delovnem 
mestu je  od leta 2017, pred tem je opravljal delo policista na Policijski postaji Radlje ob Dravi.  
 
Policijski okoliš Radlje ob Dravi obsega 94 km2 in zajema 14 naselij: Brezni vrh, Dobrava, 
Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, Spodnja Orlica, Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju, Sv. 
Trije Kralji, Št. Janž pri Radljah, Vas, Vuhred, Zgornja Vižinga in Zgornji Kozji vrh.   
 
e-naslov: tomaz.hartman@policija.si 

Pripravila: 

Miroslav Črešnik 
pomočnik načelnika PP 
policijski inšpektor specialist I 
 
Stane Kozar 
pomočnik načelnika PP 
višji policist – vodja izmene I 
      Tomaž Golob 
      načelnik policijske postaje 
      višji policijski inšpektor III 


