
DELO NAŠIH KRIMINALISTOV 

Poslanstvo članov našega Kluba je tudi spremljanje dela naših bivših 
sodelavcev, seznanjanje z njihovimi rezultati in uspehi dela ter 
ustvarjanje pozitivnega odnosa javnosti do dela Policije. Da bi naše 
poslanstvo, kar najbolje opravljali je nujno, da smo na tekočem, s kakšno 
problematiko se srečujejo naši bivši sodelavci Policijske uprave Maribor. 

Tokrat nas je še posebej zanimalo delo kriminalistov pri odkrivanju in 
preiskovanju kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Prav 
to področje je trenutno v Sloveniji zelo problematično, izpostavljeno in 
aktualno. V cilju, da bi bolje in lažje prepoznali probleme, s katerimi se 
srečujejo pri svojem delu naši kolegi – kriminalisti, smo v torek, 18. 2. 
2014, za vse naše članice in člane, v sejni sobi Kluba PU, v Marčičevi 
ulici, organizirali predavanje gospoda Milenka Simkiča, vodje oddelka za 
gospodarsko kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije PU Maribor. 
 

 

Predavanja se je udeležilo 30 naših članov, kateri so z zanimanjem 
prisluhnili kolegu Simkiču. Ta nam je v prvem delu predstavil aktualno 
problematiko gospodarske kriminalitete in korupcije, v drugem pa je 
odgovarjal na naša vprašanja. Tako je naše srečanje trajalo kar poldrugo 
uro. 

Skupaj smo ugotovili, da so srečanja, na katerih dobimo vpogled v delo 
svojih bivših sodelavcev, obojestransko koristna. Naši člani so bili 
seznanjeni z delom, problemi, predvsem pa uspehi kriminalistov na 
področju gospodarske kriminalitete. Aktivni sodelavci, pa vidijo v takšnih 
srečanjih, krepitev sodelovanja in povezovanja. Veseli jih, da  
spremljamo njihovo delo in se zanimamo za nove oblike kaznivih dejanj.   



Udeleženci predavanja so bili s slišanim zadovoljni, zato so izrazili željo 
po še kakšnem tovrstnem predavanju. Prepoznali smo namreč tudi 
možnosti kako lahko po svoji moči prispevamo k uspešnosti dela naših 
mlajših stanovskih kolegov. 

 
 
Na koncu se je podpredsednik kluba Ivo Usar, vodji oddelka g. Milenku 
Simkiču, zahvalil za njegov trud ter pripravljenost na sodelovanje in mu 
zaželel veliko poslovnih uspehov na področju odkrivanja gospodarske 
kriminalitete in korupcije.  
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