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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011, 31/2017), se je 
Občinski svet seznanil s Pregledom varnostne situacije na območju občine Lenart v letu 2017.  
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Pregled varnostne situacije na območju občine  
 Lenart v letu 2017 

 
 
 
I. UVOD 
 
Zaradi boljše obveščenosti in ohranjanja ravni sodelovanja med policijo in lokalno skupnostjo, 
smo vam pripravili pregled varnostne situacije za območje Policijske postaje Lenart in dodatno 
vaše občine, za leto 2017, primerjalno z letom 2017.  
 
 
II. PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE NA CELOTNEM OBMOČJU PP LENART 
 
 
V letu 2017 smo na PP Lenart sledili letnemu načrtu dela policije, revidiranem srednjeročnemu 
načrtu dela policije, strateškim ciljem policije in prednostnim nalogam PU Maribor. Pri tem smo 
z izvajanjem nalog dosegli stabilne varnostne razmere. 
 
Pokazatelji varnostne situacije na območju PP Lenart kažejo, da se je število kaznivih dejanj 
povečalo v primerjavi z letom 2016 - 318 (271) , kar je za 17,3 % več kot v primerjavi z lanskim 
letom. Glavni razlog je, da smo obravnavali bistveno več kaznivih dejanj s področja 
gospodarske kriminalitete .  Preiskanost vseh kaznivih dejanj je sicer nekoliko višja v primerjavi 
z letom 2016 -50,3 % (49,1%). Največ smo obravnavali premoženjskih deliktov, in sicer 152 
(149) kaznivih dejanj, delež raziskanosti  26,3% (28,2%) je primerljiv z letom 2016, vendar pa je 
potrebno izpostaviti, da je odstotek raziskanosti vlomnih tatvin  zelo nizek, in sicer 2,5% (15,4 
%). Tako kot v prejšnjih letih smo tudi v letu 2017 na območju avtocestnega počivališča v 
Lormanju obravnavali še kazniva dejanja velikih tatvin, storjenih na posebno predrzen način , ki 
jih največkrat nad turisti izvršujejo storilci iz drugih držav, slednjim pa avtocestne povezave 
omogočajo hitrejšo mobilnost in zapustitev države.   
 
Na področju prometne varnosti beležimo manj prometnih nesreč, in sicer  168 (203), prav tako 
se je zmanjšalo število prometnih nesreč s telesnimi poškodbami 45 (68), sta pa se zgodili 2 (0) 
prometni nesreči s smrtnim izidom. Tako sta v prometnih nesrečah v letu 2017 2 (0) udeleženca 
umrla, 6 (12) jih je bilo hudo telesno poškodovanih, 53 (86) lahko telesno poškodovanih, brez 
poškodb pa je bilo udeleženih 53 (86) oseb. Ugotovljenih in obravnavanih je bilo 2193 (1597) ali 
za 37,3 % več kršitev v cestnem prometu.  
 
Na področju javnega reda in miru stanje ocenjujemo kot ugodno, kljub temu, da se je število 
kršitev  povečalo za 27,6 %, upoštevati pa je potrebno, da je stanje primerljivo z večletnim 



 

 

povprečjem. Obravnavali smo 236 (185) kršitev različnih predpisov. Obravnavali smo 141 (124) 
kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru, kar je porast za 13,7%. Na stanje javnega reda 
in miru je najbolj vplivala problematika v centru Lenarta in centru Cerkvenjaka (diskoteka).  
 
Na področju nasilja v družini izvajamo ničelno  toleranco do storilcev. Podali smo 16 (26) 
kazenskih ovadb za kazniva dejanja nasilje v družini, obravnavali pa smo še 25 (22) prekrškov v 
zvezi nasilja v družini. V tej zvezi smo izrekli tudi 25 (30) ukrepov prepovedi približevanja 
določeni osebi ali kraju.   
 
Na območju PP Lenart v letu 2017 nismo obravnavali tujcev, ki bi ilegalno prestopili državno 
mejo, zaradi nezakonitega bivanja na območju enote pa smo obravnavali 5 (1) oseb, ki smo jim 
po končanem prekrškovnem postopku izdali odločbe o vrnitvi. 
 
 
III. PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE NA OBMOČJU OBČINE LENART 
 
 
V letu 2017 smo na območju občine Lenart obravnavali 213 (107) kaznivih dejanj. Preiskanost 
kaznivih dejanj znaša 43,2 %, leto poprej pa 28 %, kar ocenjujemo kot manj ugodno, glede na 
dejstvo, da je opazen porast skupnega števila kaznivih dejanj. V notranji strukturi obravnavane 
kriminalitete smo obravnavali 153 (82) primerov kaznivih dejanj zoper premoženje, med katerimi 
prevladujejo tatvine 53 (43), sledijo poškodovanja tuje stvari 32 (20) in velike tatvine 24 (13).    
 
Iz sklopa kaznivih dejanj zoper življenje in telo smo obravnavali 20 (7) kaznivih dejanj, od tega 
19 (7) primerov kaznivega dejanja lahka telesna poškodba in 1 (0) primer kaznivega dejanja 
huda telesna poškodba.  V sklopu kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke smo 
obravnavali 12 (9) primerov in sicer v 7 (7) primerih kazniva dejanja nasilje v družini, v 3 (2) 
kaznivo dejanje neplačevanje preživnine in 2 (0) primera kaznivega dejanja odvzem mladoletne 
osebe. Iz sklopa kaznivih dejanj zoper gospodarstvo smo obravnavali 2 (2) kaznivi dejanji 
poslovne goljufije, prav tako smo obravnavali 5 (2) primerov ponarejanje denarja.     
 
Glede na dan obravnave kaznivega dejanja smo največ kaznivih dejanj obravnavali v 
ponedeljek, sledi torek.      
 
V letu 2017 smo na območju občine Lenart obravnavali 130 (110) kršitev predpisov, ki urejajo 
javni red in mir ter splošno varnost ljudi in premoženja. Med zaznanimi in obravnavanimi 
kršitvami so prevladovale kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru 76 (74), od katerih smo 
na javnem kraju obravnavali 51 kršitev, ostale kršitve pa so bile v zasebnem prostoru. Število 
kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru se je v  letu 2017 na območju občine Lenart 
povečalo, kar ocenjujemo kot manj ugodno, pri čemer bomo tudi v bodoče temu segmentu 
posvečali večjo pozornost, predvsem kršitvam na javnem kraju, pri kršitvah v zasebnem 
prostoru pa ugotavljamo, da gre za manjše prekrške, saj še vedno dajemo poseben poudarek 
obravnavanju kaznivih dejanj z elementi nasilja.  
 
Na področju varnosti cestnega prometa smo v letu 2017 obravnavali 94 (116) prometnih nesreč.   
Med obravnavanimi prometnimi nesrečami je bilo 21 (37) prometnih nesreč s telesno poškodbo, 
v katerih je 1 (0) oseba umrla, 3(10) osebe so utrpele hude telesne poškodbe, 23 (39) 
udeležencev pa je bilo lahko telesno poškodovanih. Najpogostejši primarni vzrok prometnih 
nesreč je nepravilna stran oziroma smer vožnje v 23 (30) primerih,  sledi nepravilen premik z 



 

 

vozilom v 21(30) primerih. Glede na opisano ocenjujemo, da se je stanje na področju prometa 
zadovoljivo, manj ugoden pa je podatek, da se je ena oseba v prometni nesreči izgubila 
življenja. Tudi v prihodnje bomo varnosti cestnega prometa posvečali pozornost, predvsem s 
ciljem zmanjšanja števila prometnih nesreč ter seveda posledic, ki nastanejo.  
 
Kot manj ugoden podatek ponovno ugotavljamo, da so povzročitelji prometnih nesreč vozili pod 
vplivom alkohola, saj smo v 10 (11) primerih ugotovili alkohol, ki je bil prisoten kot sekundarni 
vzrok prometne nesreče, pri čemer je povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev znašala 
1,85 mg/l. Tovrstnim kršitvam bomo tudi v prihodnje namenili večjo pozornost. 
 
Pri urejanju in kontroli cestnega prometa smo v letu 2017 na območju občine Lenart ukrepali 
zoper 1399 (1003) kršiteljev cestno prometnih predpisov, pri čemer je bilo v 1318 (946) primerih 
ugotovljena kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa. Izstopajo predvsem kršitve 
prekoračitve dovoljene hitrosti, zaradi katerih smo ukrepali zoper 903 (616) kršiteljev, sledijo 
kršitve neuporabe varnostnega pasu v 178 (123) primerih. V 60 (38) primerih smo ukrepali 
zoper voznike, kateri so vozili pod vplivom alkohola, v 17 (16) primerih pa zoper voznike, kateri 
niso izpolnjevali pogojev za vožnjo motornih vozil v cestnem prometu.  
 
Na območju občine Lenart smo v letu 2017 obravnavali 35 (23) dogodkov, od odmevnejših 
dogodkov pa smo obravnavali 5 požarov, 3 delovne nesreče, 3 samomore in 4 razpise iskanja.  
  
 
IV. ZAKLJUČEK 
 
 
Policisti Policijske postaje Lenart bomo tudi v letu 2018 pri delu sledili prednostnim nalogam PU 
Maribor, predvsem pa si bomo prizadevali povečati število odkritih kaznivih dejanj in prekrškov 
ter njihovih storilcev s področja prepovedanih drog, omejiti porast premoženjske kriminalitete in 
izboljšati njeno preiskanost. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za umirjanje hitrosti v centru 
Lenarta, predvsem pa  bomo glede na ugotovljeno problematiko pristopili k še bolj aktivnemu 
izvajanju ukrepov povezanih s prekrški vožnje pod vplivom alkohola ter vožnje brez veljavnega 
vozniškega dovoljenja. 
 
Trudili se bomo biti prisotni in izvajati naše naloge tam, kjer je največja varnostna problematika 
in kjer je naša prisotnost in aktivnost potrebna.  
 
S spoštovanjem, 
 
 
Pripravil: 
Aleksander Firbas 
policist SR I 

Srečko Artenjak 
komandir 
višji policijski inšpektor III 

 


