POLICIJSKA POSTAJA RAVNE NA KOROŠKEM
Dobja vas 125,
2390 Ravne na Koroškem
(02) 821 62 00
(02) 821 62 04
pp_ravne.pusg@policija.si

KOMANDIR: Ladislav KRIVEC
Pomočnika komandirja: Dimitrij GABERŠEK in
Miroslav ČREŠNIK
Delovno območje: Občina Ravne, Prevalje, Mežica,
Črna na Koroškem

Policijska pisarna

Naslov

ČRNA NA

Center 2, 2393 Črna na

KOROŠKEM

Koroškem

MEŽICA

Partizanska 2, 2392 Mežica

Telefon
(02) 823 81 02

Uradne ure
torek: od 15 do 16
četrtekj: od 08 do 09

(02) 823 51 02

ponedeljek, petek: od 08 do 09
sreda: od 15 do 16

Predstavitev Policijske postaje Ravne na Koroškem

Območje Policijske postaje Ravne na Koroškem (PP) obsega 303.9 km2, od tega je
največja površina na območju Črne na Koroškem in sicer 156 km2, Ravne na Koroškem
63,4 km2, Prevalje 58,1 km2 in Mežica 26,4 km2
Sedež PP je bil do marca 2000 v mestnem središču Raven na Koroškem, v letu 2000 so se
policisti preselili v obnovljeno zgradbo na naslov Dobja vas 125, Ravne na Koroškem.
Policijska postaja Ravne na Koroškem pokriva območje upravne enote Ravne na Koroškem
oz. občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Zaradi oddaljenosti
sta v Mežici in Črni na Koroškem organizirani policijski pisarni. Policijski pisarni sta za
tamkajšnje krajane odprti v času uradnih ur. Policijsko postajo vodi komandir Ladislav
KRIVEC, pri delu mu pomagata pomočnika komandirja Dimitrij GABERŠEK in Miroslav
ČREŠNIK.
Območje Občine Ravne na Koroškem:
Na območju občine Ravne na Koroškem živi približno 47 % prebivalstva celotne Mežiške
doline. Glede na največji delež prebivalstva in večji del industrije v tej občini je tudi
varnostna problematika največja. Za izvajanje v skupnost usmerjenega policijskega dela na

območju občine Ravne na Koroškem skrbita dva policista, vodja policijskega okoliša in sicer
:Zvonko URŠNIK za območje naselij: Ravne –Trg, Čečovje, Dobja vas, Dobrije in Naverški
vrh in Renato PLACET za območje naselij: Javornik, Kotlje, Šance, Brdinje, Podgora, Uršlja
gora, Preški vrh, Koroški Selovec in Podkraj.

Zvonko URŠNIK, rojen 26. 5. 1968
vodja policijskega okoliša, ki obsega naselja Ravne - Trg,
Čečovje, Dobja vas, Dobrije in Naverški vrh.
zvonko.ursnik@policija.si

Renato PLACET, rojen 22. 1. 1970
vodja policijskega okoliša, ki obsega naselja Javornik, Šance,
Kotlje, Brdinje, Podgora, Uršlja Gora, Preški vrh, Koroški
Selovec in Podkraj.
renato.placet@policija.si

Območje Občine Prevalje:
Na območju občine Prevalje živi približno 25,0% prebivalstva celotne Mežiške doline. Za
izvajanje v skupnost usmerjenega policijskega dela na območju občine Prevalje skrbi policist,
vodja policijskega okoliša Zoran KRALJ.

Zoran KRALJ, rojen 5. 6. 1978
vodja policijskega okoliša, ki obsega območje občine Prevalje.
zoran.kralj@policija.si

Območje Občine Mežica:
Na območju občine Mežica živi približno 15 % prebivalstva celotne Mežiške doline. Za
izvajanje v skupnost usmerjenega policijskega dela na območju občine Mežica skrbi policist,
vodja policijskega okoliša Grega PATERNOSTER.

Gregor PATENOSTER, roj. 4. 11. 1978
vodja policijskega okoliša, ki obsega območje policijskega
okoliša Mežica.
gregor.paternoster@policija.si

Območje Občine Ravne na Koroškem:
Na območju občine Črna na Koroškem, ki teritorialno obsega več kot polovico območja
Mežiške doline, živi približno 13 % prebivalstva celotne Mežiške doline. Za izvajanje v
skupnost usmerjenega policijskega dela na območju občine Črna na Koroškem skrbi policist,
vodja policijskega okoliša Tomaž STRMČNIK.

Tomaž STRMČNIK, rojen 28. 4. 1971
vodja policijskega okoliša, ki obsega območje Črne na
Koroškem.
tomaz.strmcnik@policija.si

Sodelovanje z javnostmi in preventivno delo policije
Na policijski postaji Ravne na Koroškem si prizadevamo, da bi občanom vseh štirih
občin nudili visok nivo varnostnih storitev, saj se zavedamo, da sodi varnost med
najpomembnejše sestavine kakovosti življenja. Ker pa je varnost javna dobrina,
moramo pri zagotavljanju policijskega varstva k sodelovanju pritegniti uporabnike
naših storitev, saj se zavedamo, da bomo le tako uspešni. Predstavitve našega dela
javnosti na prireditvah, dnevih odprtih vrat, pri sodelovanju v vzgojno-izobraževalnih
programih itn., so samo nekateri naši koraki k približevanju javnosti.
Zavedamo se pomembnosti kakovostnih storitev pri vsakodnevnem policijskem delu
in vzpostavljanja partnerskih odnosov z ljudmi, zato si prizadevamo, da bi bili ljudje
pravočasno obveščeni o nevarnostih, ki jim pretijo v njihovem delovnem in bivalnem
okolju.

Partnersko sodelovanje
Postanite soustvarjalci ugodnih varnostnih razmer!
Z Zakonom o policiji so določene naloge policije, ki se nanašajo predvsem na
varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi. Ob izvajanju nalog s
področja kriminalitete, varnosti cestnega prometa, zagotavljanja javnega reda in miru
ter varovanja državne meje se v policiji srečujemo z mnogimi problemi. Zato se
dogaja, da rezultati in uspehi našega dela niso vedno na pričakovani ravni. Na
slehernem področju našega dela analitično ugotavljamo vzroke neuspešnosti in pri
tem ugotavljamo, da je skrb za varnost vse prevečkrat prepuščena le policiji. Zaradi
pomanjkanja informacij pogosto ne moremo (pravočasno) reagirati na pojave in
dejanja, ki vznemirjajo in motijo državljane.
Želimo si zagotoviti visoko stopnjo varnosti. Ker pa je varnost naša skupna dobrina,
si našega dela ne predstavljamo brez pomoči in sodelovanja državljanov. Zakaj ne bi
tudi vi postali soustvarjalec ugodnih varnostnih razmer? Skupaj bi lahko mnogo več
storili predvsem na preventivnem področju, kjer bi na različne načine preprečevali
deviantne pojave in dejanja.
Kot enakovreden partner v posvetovalnem telesu vam želimo prisluhniti in pomagati,
storiti torej vse za izboljšanje varnosti. Ni razlogov, da si ne bi zaupali, in ni razlogov,
da ne bi skupaj in za vse nas zagotovili še večje varnosti in s tem izboljšali kakovosti
življenja.
Pokažite interes za sodelovanje na področju zagotavljanja varnosti in se
vključite v aktivnosti posvetovalnih teles ali pa jim sporočite svoje želje,
pobude in predloge za izboljšanje varnosti.

