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Metodološka pojasnila
V letnem poročilu o delu PU Celje za 2019 so statistični podatki pridobljeni iz aplikacije na
Intranetu: Statistika/Dinamična poročila – novi STAI/Letno poročilo – nova metodologija. Podatki
so bili zamrznjeni in policijskim enotam dostopni 11. 2. 2020. Pri statističnih podatkih, ki niso bili
pridobljeni iz aplikacije, so navedeni viri in datumi njihove pridobitve.
Nekateri primerjalni statistični podatki iz preteklih let se zaradi spremenjene metodologije
zajemanja in prikazovanja ter odpravljenih napak nekoliko razlikujejo od podatkov v prejšnjih
letnih poročilih. Nekateri podatki niso neposredno primerljivi zaradi sprememb zakonodaje. V
letošnjem letu se letno poročilo prvič pripravlja po prenovljeni metodologiji, zaradi česar podatki
niso v celoti primerljivi s preteklimi letnimi poročili o delu.
Ker se statistični podatki ne bodo več zamrzovali, se bodo po pridobitvi lahko spreminjali,
predvsem pa se bodo, zaradi kasnejših vnosov in popravkov vnesenih podatkov, spreminjali
podatki za prejšnja leta.
Posamezne kategorije, preglednice in grafi, za katere so potrebna posebna metodološka
pojasnila, so označene z zvezdico, pojasnila pa so navedena tik pod njimi.
Ostala metodološka pojasnila:
v poročilu so prikazana kazniva dejanja, razen kaznivih dejanj s področja cestnega
prometa in kaznivih dejanj, ki se preganjajo na predlog, pri katerih je oškodovanec že
ob podaji ovadbe odstopil od pregona [pisna izjava o umiku ali izjava o umiku predloga
za pregon];
preiskana kazniva dejanja so tista, pri katerih je bil osumljenec znan že ob prijavi ali
odkritju kaznivega dejanja ali pa ga je policija pozneje odkrila;
kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene v kršitve predpisov o
javnem redu;
v oglatih oklepajih so pojasnila, viri in podobno;
oznaka » 0 « pomeni, da pojava ni bilo [pojav ima vrednost 0],
oznaka » – « pomeni, da pojava ni mogoče več beležiti ali se ni beležil [zakonske
spremembe, sprememba metodologije evidentiranja].
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Značilnosti dela PU Celje

V letu 2019 je bilo obravnavanih 6.210 kaznivih dejanj, kar je 6,5 % več kot v letu 2018 [5.841]
s čimer se je trend upadanja v zadnjih petih letih malo umiril. Preiskanih je bilo 58,1 % kar je v
okviru petletnih trendov. S kaznivimi dejanji znaša povzročena škoda 32.469.000,00 in je v
primerjavi s preteklimi leti v primerljivih okvirjih in povprečju zadnjih nekaj let. V letu 2019 je tako
zaznana umiritev trenda padanja števila kaznivih dejanj, kar pa ni značilno tudi za celotno
območje RS, saj na celotnem območju še vedno zaznavamo trend padanja obravnavanih
kaznivih dejanj. Tako kot leta prej, je tudi v letu 2019 opazen trend padanja na področju
gospodarskih kaznivih dejanj, pri čemer je bilo obravnavanih 793 kaznivih dejanj.
Z dobro strategijo dela kljub nekaterim zaostrenim varnostnim razmeram dosegamo visok nivo
varnosti in preiskanosti, ter hkrati še naprej vzdržujemo upad kaznivih dejanj zoper premoženje,
zoper življenje in telo ter zoper spolno nedotakljivost, hkrati pa dosegamo tudi visoko odzivnost
na kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke.
Na mejnih prehodih in zeleni meji je bilo v letu 2019 zaznati trend povečevanja ilegalnih
prehodov, pri čemer je značilnost, da so sprovajalci tujci, razen v primeru večje kombinacije, ki
je bila zaključena v mesecu avgustu in v okviru katere so državljani Slovenije prepeljali 279
migrantov od tega 151 prijetih na območju Slovenije, Hrvaške in Italije.
Varnost v cestnem prometu v letu 2019 je bila, z vidika obravnavanih najhujših prometnih
nesreč, najslabša v zadnjih 10-ih letih. V letu 2019 je še posebej zaskrbljujoče, da smo
obravnavali kar 4 prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih sta umrla po dva udeleženca. V
letu 2019 se je trend huje poškodovanih oseb v prometnih nesrečah zmanjšal, medtem ko
število lažje poškodovanih oseb v prometnih nesrečah z leti upada.
Dogajanje na državni meji s Hrvaško lahko v letu 2019 ocenimo kot ugodno, saj na PU Celje
nismo beležili takšnega povečanja nedovoljenih migracij kot na ostalih PU v Sloveniji. Najbolj
obremenjeno je bilo območje PP Rogaška Slatina. Osebe, ki so nedovoljeno prestopile državno
mejo na našem območju, so bile večinoma prijete neposredno v obmejnem območju.
Obravnavani so bili tudi primeri nedovoljenih prehodov čez državno mejo, ki so bili storjeni na
območju drugih PU [PU Maribor in PU Novo mesto], tujci pa so bili prijeti in obravnavani v
notranjosti PU Celje.
Mejnih incidentov na državni meji ni bilo, prav tako tudi ne poškodovanj zapornic. Pri varovanju
državne meje so se uporabljale vse oblike policijskega dela, razpoložljiva oprema, dodatne
opozorilne table na prehodnih točkah ter začasne tehnične ovire. Policisti na zeleni meji so
sodelovali s policisti na mejnih prehodih in obratno. Pri širšem varovanju državne meje je
sodelovala Slovenska vojska in pomožna policija. Na regionalnem in lokalnem nivoju je
potekalo sodelovanje s hrvaškimi varnostnimi organi.
Na mejnih prehodih in zeleni meji, kljub različnim oblikam dela, ni bilo odkritih večjih primerov
tihotapstva [ljudi, mamil, orožja, vozil] in zlorab listin. Posebnosti tudi niso beležili hrvaški
varnostni organi.
Skupna mejna kontrola s hrvaškimi varnostnimi organi se je izvajala na vseh mejnih prehodih
PU Celje. Posebnosti v zvezi z izvajanjem skupne mejne kontrole nismo beležili.
Na notranji meji z Avstrijo ni bilo večjih varnostnih dogodkov, ki bi bili povezani z nedovoljenimi
vstopi oz. izstopi državljanov tretjih držav.
V zvezi s problematiko odkrivanja in preprečevanja čezmejne kriminalitete in nedovoljenih
migracij na t.i. slovenskem cestnem križu se je nadaljevalo z aktivnostmi in ukrepi policije na
avtocesti A1. V aktivnosti se je vključila PP IU Celje, PPP Celje, PP VSP in PP ob avtocesti A1.
PP IU Celje je sodelovala s SENDM SMP UUP GPU in FURS - mobilno carinsko enoto, PP ob
avtocesti A1 ter PP IU sosednjih PU.
V notranjosti območja PU Celje je bila pozornost usmerjena nadzoru nad zakonitostjo
prebivanja tujcev. Ugotovljeno je bilo več kršitev ZTuj-2 in na podlagi tega tudi več
nezakonitega prebivanja.
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Delo na posameznih delovnih področjih

2.1 Temeljne dejavnosti
2.1.1 Odkrivanje in preiskovanje kriminalitete
V letu 2019 je bilo obravnavanih 6.210 (5.841) kaznivih dejanj, trend upadanja v zadnjih petih
letih pa se je nekoliko umiril.
Državnemu tožilstvu je bilo posredovanih 3.313 kazenskih ovadb, kar je v okviru petletnih
trendov, preiskanih pa je bilo 58,1 % zadev, kar pa je malo manj kot je petletni trend preiskanih
zadev, ki znaša 59,1 %. Policisti in kriminalisti so sami odkrili 1.135 kaznivih dejanj, kar izkazuje
18,3 % delež lastne dejavnosti, ki se je v zadnjih letih dvignila iz 16,4 % oz. je zaznan trend
rasti. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj so bile vložene kazenske ovadbe zoper
2.483 oseb, skozi daljše obdobje pa se še vedno zaznava, da se število ovadenih oseb
zmanjšuje. Po oceni policije so storilci s kaznivimi dejanji povzročili za 32.469.000,00 evrov
škode. Največja škoda je bila zabeležena na področju kaznivih dejanj s področja gospodarske
kriminalitete, in sicer v višini 25.126.300,00 evrov. Poleg navedenega so policisti obravnavali še
1.701 kaznivih dejanj, ki se preganjajo na predlog, vendar so oškodovanci od pregona odstopili,
slednje je malo nad pet letnim trendom, ki znaša 1.668, ter 886 dejanj brez pravne podlage za
pregon, kar pa je v petletnem trendu.
V letu 2019 je bilo na območju PU Celje obravnavanih 5.417 (4.963) kaznivih dejanj s področja
splošne kriminalitete, za katera pa se ugotavlja, da je stanje v okviru petletnih trendov. V letu
2019 je bilo zaključenih tudi 666 kaznivih dejanj brez pravne podlage za pregon, pri čemer
lahko ugotovimo, da je število obravnavanih v okvirih petletnega trenda. Med kaznivimi dejanji iz
leta 2019 se je zmanjšalo število kaznivih dejanj nasilja v družini, katerih je bilo 309, v istem
obdobju pa beležimo porast kaznivih dejanj zatajitve [245], grožnje [310], goljufij [443], velikih
tatvin [870], sledijo kazniva dejanja tatvin [1.489], lahkih telesnih poškodb [224] ter 205 kaznivih
dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje [za slednje je petletni trend v
porastu]. Ravno tako se beleži porast kaznivih dejanj ropov, saj je bilo obravnavanih 27, ki so
40,7 % preiskani in 6 kaznivih dejanj roparskih tatvin, ki so 83,8 % preiskane. V zvezi kaznivih
dejanj velikih tatvin, za katera se ugotavlja, da je trend v zadnjih letih v upadanju, preiskanih pa
je 19,0 % zadev, je bilo v letu 2019 k preiskovalnemu sodniku privedenih več storilcev, ki so
izvrševali vlome v poslovne objekte in stanovanjske hiše.
Obravnavanih je bilo več oboroženih ropov na območju PU Celje, predvsem na škodo
bencinskih servisov in pošt. V zvezi teh ropov je bila konec leta 2019 odprta operativna
kombinacija in nato uspešno zaključena v januarju 2020. Osumljenca sta od leta 2018 do
odvzema prostosti izvršila 17 oboroženih ropov na območju PU Celje, PU Maribor in PU
Ljubljana. Oba privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju odredil pripor.
Rahel porast beležimo po področju problematike kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, saj
je bilo obravnavanih 65 kaznivih dejanj, kar je v okviru trenda. Porast je zaznan zaradi večjega
števila obravnavanj kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let [24] in
prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva [21].
Tudi v letu 2020 bomo sledili zagotavljanju trenda s ciljem ničelne tolerance in doslednega
preganjanja storilcev za kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. S področja
navedene problematike je bilo tudi v letu 2019 izvedenih več izobraževanj.
V zvezi mladoletniške kriminalitete je bilo obravnavanih manj mladoletnih storilcev kaznivih
dejanj in sicer 121 (135) kaznivih dejanj, samo število obravnavanih je v okviru petletnega
trenda. Mladoletni storilci so bili največkrat obravnavani za kazniva dejanja tatvine [31] in
neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu
in predhodnimi sestavinami [15] in kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe [15].
Na področju organizirane kriminalitete je bilo obravnavanih 32 kaznivih dejanj, ki so po
normativih policije posledica organizirane kriminalitete. Število predstavlja trend zadnjih petih
let, od katerega je odstopalo število obravnavanih zadev v letu 2018, ko je bila zaključena
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obširna preiskava s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.
Med obravnavanimi kaznivimi dejanji jih je bilo v letu 2019 največ prepovedanega prehajanja
meje ali ozemlja države [19], neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami,
nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog [11],
zabeležili pa smo še po eno kaznivo dejanje grožnje in tatvine.
V letu 2019 sta bili zaključeni obširni preiskavi s področja neupravičene proizvodnje in prometa
s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za
izdelavo prepovedanih drog. V okviru zaključene zadeve v mesecu juniju je bila podana
kazenska ovadba za 12 kaznivih dejanj zoper 12 osumljencev, pri čemer je bil odrejen pripor za
tri osebe. V zadevi je bilo odkritih sedem prostorov za kontrolirano gojenje konoplje, 1500 sadik
v različnih fazah gojenja in 45 kg droge pripravljene za nadaljnjo prodajo. V drugi zadevi, ki je
bila zaključena v mesecu avgustu, je bila podana kazenska ovadba za 16 kaznivih dejanj
prepovedanega prehajanja meje in 4 za neupravičeno proizvodnjo in promet z drogami za 10
oseb [zoper 3 odrejen pripor], ki so organizirali prevoze migrantov [državljane Iraka, Irana,
Pakistana, Afganistana, Kitajske,...]. Skupno je bilo prepeljanih 279 migrantov, od tega 151
prijetih v Sloveniji, Hrvaški in Italiji. Prevažali so jih v tovornih prostorih kombiniranih najetih
vozil, pri tem je bilo ugotovljeno, da so nekateri vozniki bili brez vozniškega dovoljenja in pod
vplivom drog.
Pri rednem delu je policija obravnavala 7 primerov nezakonitega spravljanja oseb čez državno
mejo, v zvezi česar je bilo privedenih k preiskovalnemu sodniku 9 osumljenih sprovajalcev, za 8
od njih je bil odrejen pripor.
V letu 2019 je bilo na območju PU Celje obravnavanih 793 kaznivih dejanj s področja
gospodarske kriminalitete, upad je zaznan tudi za celotno območje Republike Slovenije v
zadnjem obdobju. V letu 2019 je bil med temi zabeležen porast kaznivih dejanj poneverbe in
neupravičene uporabe tujega premoženja [46], uporabe ponarejenega negotovinskega
plačilnega sredstva [138], ponarejanja denarja [102], goljufije [67], davčne zatajitve [17],
poslovne goljufije [70] in oderuštva [2].
Skupna škoda povzročena z gospodarskimi kaznivimi dejanji, je bila ocenjena na 25.126.000,00
evrov, ki je v okviru ocenjenih trendov, pri čemer pa je bila povzročena škoda v letu odraz
zaključitve dveh večjih sklopov obravnavanih kaznivih dejanj poslovnih goljufij in zlorabe
položaja.
V letu 2019 je bilo opravljenih 131 finančnih preiskav zoper 54 pravnih in 132 fizičnih oseb. V
zvezi s tem smo podali 19 pobud za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem protipravne
premoženjske koristi, v skupni vrednosti 48.938.000,00 evrov. Po ZOPNI v letu 2019 smo
sodelovali pri postopku v 5 primerih.
V letu 2019 je bilo obravnavanih 24 kaznivih dejanj s področja računalniške kriminalitete, kar je
pod petletnim povprečjem, katero znaša 30 tovrstnih kaznivih dejanj. V letu 2019 je bilo
obravnavanih 20 kaznivih dejanj napada na informacijski sistem, 2 kaznivi dejanji kršitve
materialnih avtorskih pravic in 2 kaznivi dejanji zlorabe informacijskega sistema.
Določen del tovrstnih kazniv dejanj je bil obravnavan kot pripravljalna dejanja pri obravnavi
drugih kaznivih dejanj, kot so zloraba osebnih podatkov, uporaba ponarejenih negotovinskih
plačilnih sredstev, spletnih goljufij, spletnih izsiljevanj ter tatvine sredstev v povezavi sodobnimi
oblikami plačevanja v kibernetskem prostoru.
V okviru računalniške forenzike je bilo v letu 2019 opravljenih 1043 forenzičnih preiskav in
zavarovanj podatkov iz elektronskih medijev, pri čemer se nadaljuje trend rasti izvedenih
postopkov s področja računalniške forenzike.
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2.1.2 Vzdrževanje javnega reda ter zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja
Na področju vzdrževanja javnega reda in zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja so
policisti PU Celje obravnavali 4.541 kršitev. Če primerjamo gibanje števila kršitev predpisov o
javnem redu in miru v obdobju zadnjih deset let, število kršitev ves čas pada z izjemo leta 2017,
ko pa je bilo več kršitev in sicer 5.235, kot pa v letih 2016 ko je bilo 4.648 in 2015 4.808 kršitev.
Sicer je število kršitev vse od leta 2010, ko smo v PU Celje obravnavali skupno 5.871 kršitev,
padlo na 4.541 kršitev v letu 2019. Skupno se je tako v desetletnem obdobju zmanjšalo za
1.330 kršitev predpisov o javnem redu. Vendar je potrebno poudariti, da se bo končno število
kršitev v letu 2019 še spremenilo zaradi statističnega vodenja prekrškovnih postopkov in
odločanja z odločbo v hitrem postopku.
Tudi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru v desetletnem obdobju padajo, tako se je
število teh kršitev postopoma zmanjšalo iz 4.108 kršitev iz leta 2010 na vsega 2.396 v letu
2019. Tako je bilo v desetletnem obdobju od leta 2010 dalje, največ tovrstnih kršitev
ugotovljenih v letu 2012, ko smo obravnavali 4.453 kršitev Zakona o varstvu javnega reda in
mira. Vse od leta 2012 so kršitve v upadanju in tako smo v letu 2019 obravnavali le še 2.396
kršitev. Sicer se bo končno število kršitev v letu 2019 še nekoliko spremenilo, saj določeni
postopki o prekrških še potekajo. Zato padca kršitev na vseh področjih ne moremo pogojevati z
manjšim številom intervencij, saj je le teh bilo v letu 2018 5.306, medtem, ko jih je bilo v letu
2019 celo več in sicer 5.735. Eden od razlogov za rahel porast števila kršitev na področju
javnega reda v letu 2017, ko smo jih obravnavali 5.235, je tudi v ugotovljenih prekrških na
podlagi samoiniciativnega dela. Teh kršitev je bilo v prvi polovici leta 2016, zaradi stavke,
ugotovljenih manj, prav tako je bil padec ugotovljenih tovrstnih kršitev zaradi stavke v letu 2018,
vendar pa je padec tovrstnih kršitev zaznan tudi v letu 2019.
Med kršitvami Zakona o varstvu javnega reda in miru je še vedno največ nasilnega in drznega
vedenja po 1. odstavku 6. člena, čeprav je število intervencij in vseh ukrepov v zadnjem
desetletnem obdobju ves čas padalo, je bilo število intervencij v letu 2019 za 7,5% več kot leta
2018. Kljub porastu števila intervencij, je največji padec števila kršitev Zakona o varstvu javnega
reda in miru, predvsem zaradi padca kršitev izzivanja ali spodbujanja k pretepu [drznega
vedenja-6/1 ZJRM]. Vsa leta je bilo število ugotovljenih prekrškov po 6/1 ves čas nekje
primerljivo, v preteklem letu pa opazimo 23,4% padec teh kršitev glede na leto poprej. Padec se
pripisuje deloma zapletenim prekrškovnim postopkom in nesodelovanju prijaviteljev ter prič v
prekrškovnih postopkih, po tem, ko policisti ob intervenciji že vzpostavijo javni red in mir in
zagotovijo varnost in je to za »prijavitelje« dovolj. Padec pa se deloma pripisuje tudi postopkom,
ki so v fazi izvedbe prekrškovnega postopka in še jih trenutna evidenca ne beleži.
Število kršitev zaradi nasilja v družini od leta 2011, ko smo obravnavali 725 kršitev, je
konstantno padalo in smo v letu 2019 obravnavali le še 331 tovrstnih kršitev. V letu 2011 smo
izrekli tudi največ ukrepov prepovedi približevanja in sicer 309, medtem ko smo to število
presegli ravno v letu 2019, ko je bilo v PU Celje izrečenih 313 ukrepov prepovedi približevanja.
Razlog za takšen razkorak med obravnavanimi prekrški, padcem kršitev in približno enakim
številom izrečenih ukrepov prepovedi približevanja, je v tem, ker se večino prijavljenega nasilja
v družini, ko obstajajo razlogi za izrek ukrepa prepovedi približevanja, obravnava kot kaznivo
dejanje. Največji padec določil Zakona o varstvu javnega reda in miru beležimo v desetletnem
obdobju zaradi kršitev določil 7/1 [prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje], ki smo jih v letu
2010 obravnavali 756, njihovo število pa je ves čas bilo v upadanju in tako smo v letu 2019
obravnavali v PU Celje le še 247 tovrstnih kršitev, kar je 509 kršitev manj ali 67,3% kršitev
manj. Glede na to, da gre tudi pri teh kršitvah za posredno ugotovljene prekrške in tako
imenovane »osebnostne prekrške«, kjer priče in prijavitelji pomenijo ključno vlogo pri
dokazovanju prekrškov, potem v več primerih postopek o prekršku brez njihovega sodelovanja
ni več možen.
Največ kršitev so v letu 2019 storile osebe stare od 35 do 44 let in sicer 554 kršitev, sledijo
kršitelji v starosti od 25 do 34 let, ki so storili 491 kršitev ter kršitelji med 18 in 24 let, ki so storili
450 kršitev. Pri spremljanju 10 letnega obdobja je največji padec kršitev pri osebah starih med
25 in 34 let in sicer smo leta 2010 obravnavali 894 kršitev, ki so jih le-ti storili, medtem ko smo v
letu 2019 obravnavali le še 491 kršiteljev starih med 25 in 34 let, kar pa predstavlja 403 kršitev
manj obravnavanih v letu 2019 v primerjavi z letom 2010. Je pa zanimivo pri pregledu statistike,
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da se v letu 2018 prvič v obravnavanem desetletnem obdobju pojavijo kot najštevilčnejši kršitelji
v starosti med 35 in 44 let. Enako je v letu 2019, ko so bili kršitelji z največ kršitvami stari med
35 in 44 leti. Do tega obdobja je največji delež kršitev predpisov o javnem redu pripadal
populaciji v starosti med 25 in 34 leti. Iz navedenega je mogoče sklepati, da je del kršiteljev, ki
je bil predhodno zajet v populaciji med 25 in 34 let, sedaj zaradi staranja prešel v skupino
kršiteljev starih med 35 in 44 let.
Največ kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru je bilo, glede na kraj storitve, na cesti, ulici
ali trgu. Takšnih kršitev je bilo v letu 2019 786. Druge najpogostejše kršitve so se zgodile v
stanovanju in sicer v 771 primerih, sledijo kršitve na drugih krajih, kjer je bilo 489 kršitev, v
gostinskih objektih, kjer se je zgodilo 305 kršitev, medtem ko je bilo na javnih shodih in
prireditvah obravnavanih 45 kršitev. Pri spremljanju desetletnega obdobja je delež storjenih
kršitev razporejen po istem vrstnem redu z izjemo v letu 2011, ko je bilo največ kršitev storjenih
na drugih krajih. V letih 2010 in 2012 so kršitve, ki so bile storjene na drugih krajih, druge
najpogosteje obravnavane kršitve, takoj za kršitvami na cesti, ulici in trgu. Pri spremljanju
statističnih podatkov je največji padec od leta 2010, ko smo obravnavali 1.201 kršitev, zaznan
na drugih krajih, saj smo v letu 2019 obravnavali le še 489 tovrstnih kršitev, kar predstavlja
padec tovrstnih kršitev za 59 %. Razlog je sicer v letnih padcih obravnavanih kršitev Zakona o
varstvu javnega reda in miru ter opredelitev prekrškov na ostalih prej navedenih krajih [cesta,
ulica, trg, stanovanje, gostinski objekt,…], ki jih zajemajo statistične baze. Glede na to, da je
skupen padec kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru med leti 2010 in 2019, je po
zastopanem deležu tovrstnih kršitev od leta 2010 do 2019 še večje odstopanje od povprečja v
zastopanosti prekrškov na javnih shodih in prireditvah in sicer ta znaša 52,2 % padec, kar
pomeni, da smo leta 2010 obravnavali 94 tovrstnih kršitev, leta 2019 le še 45 kršitev. Sicer je to
dober pokazatelj, da se tudi v sodelovanju z organizatorji v smislu zagotavljanja večje varnosti
pogostost tovrstnih kršitev zmanjšuje hitreje kot delež skupnih kršitev. Enak trend upadanja
kršitev beležimo tudi v gostinskih objektih, kjer smo v letu 2010 obravnavali 469 kršitev, v letu
2019 pa 305 kršitev, kar predstavlja 35 % padec kršitev.
Med kršitvami drugih predpisov o javnem redu je bilo v letu 2019 največ kršitev Zakona o
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, Zakona o prijavi prebivališča, Zakona o zaščiti
živali Zakona nalogah in pooblastilih policije Zakona o osebni izkaznici ter Zakona o orožju.
V letu 2019 smo obravnavali 113 kršitev Zakona o orožju. Pri pregledu desetletnega obdobja
ugotavljamo, da je v povprečju obravnavanih približno 100 tovrstnih kršitev, z odstopanjem v
določenih letih [– 10 do + 20 prekrškov], pri čemer pa izrazito odstopata leto 2015, ko smo
obravnavali 131 tovrstnih kršitev in leto 2018, ko smo obravnavali 128 kršitev.
Ob desetletni primerjavi ugotovljenih drugih prekrškov s področja javnega reda se število teh
prekrškov, z izjemo let 2011 in 2017, giblje med 1.700 in 1.900 ugotovljenimi prekrški letno.
Leta 2017 je bilo teh prekrškov ugotovljenih 2.148, leta 2011 pa je bilo takšnih kršitev 1.965. V
letu 2019 je bilo obravnavanih 2.145 teh kršitev s področja javnega reda in miru. Pri tovrstnih
kršitvah gre za prekrške, ki jih policisti zaznajo na podlagi lastnega dela, bodisi ob obravnavi
drugih dogodkov, kaznivih dejanj ali prekrškov ali pa povsem z načrtnim delom. Porast števila
tovrstnih kršitev je v letu 2017 predvsem zaradi večjega števila ugotovljenih kršitev Zakona o
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami [teh je bilo v letu 2017 ugotovljenih 587],
medtem, ko je bilo v letu 2016 odkritih 451, v letu 2019 pa 458 tovrstnih kršitev. Eden od
razlogov za povečanje odkritih tovrstnih kršitev je vedno večja ponudba različnih substanc na
trgu, saj prodaja prinaša velike zaslužke, drug razlog pa je načrtnejše usmerjanje policistov v
odkrivanje tovrstnih kršitev. Prav tako je bilo v določenih obdobjih leta 2017, delo policistov
zaradi kršitev med mladimi in preprečevanje med vrstniškega nasilja usmerjeno v obliki dela
MOS-a, kjer so policisti in kriminalisti, zaradi večje prisotnosti v okolici krajev, kjer se zadržujejo
mladi, odkrili tudi več kršitev. V letu 2018 beležimo 487 prekrškov zaradi kršitev določil Zakona
o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, vendar je potrebno ravno pri teh kršitvah
povedati, da se bo zaradi prekrškov storjenih v 2019 končno število, ob zaključku vseh
prekrškovnih postopkov, še bistveno spremenilo.
V PU Celje se razpon obravnavanih dogodkov od leta 2010 do leta 2019 giblje med 349
obravnavanimi dogodki [v letu 2014] in 453 obravnavanimi dogodki [v letu 2018]. V letu 2017 je
bilo največ obravnavanih požarov in delovnih nesreč. V letu 2018 smo obravnavali skupno 453
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dogodkov, kar je najvišje število v obdobju zadnjih 10 let. V letu 2019 smo obravnavali največ
delovnih nesreč, ki jih je bilo kar 149. Pri obravnavah samomorov smo jih največ obravnavali v
letu 2012 in sicer 102, najmanj pa v letu 2018, ko je bilo obravnavanih 52 samomorov. V
lanskem letu je bilo obravnavano 65 samomorov, kar je drugo najmanjše število obravnavanih
samomorov v zadnjem 10 letnem obdobju. V letu 2019 smo na območju PU Celje 31 iskalnih
akcij, kar je enako številom kot v letu 2015. Več iskalnih akcij smo izvedli le v letu 2016, ko je
bilo le teh 36.
V preteklem letu smo policisti na 312 (377) javnih prireditvah in shodih izvajali naloge. Ob tem
smo obravnavali 81 (64) kršitev določil Zakona o javnih zbiranjih. Sicer je bilo na javnih
prireditvah obravnavanih še 45 (54) kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru. V letu
2018 in 2019 policisti PU Celje niso izrekli nobenega ukrepa prepovedi udeležbe na športnih
prireditvah. Porast kršitev Zakona o javnih zbiranjih v zadnjih dveh letih je posledica doslednih
kontrol in ukrepanja policije ob ugotovljenih kršitvah udeležencev in organizatorjev. Doslednejši
nadzori so bili tudi posledica varnostnih dogodkov v Evropi, povezanih s terorizmom in
množičnih nasilnih dejanj na velikih javnih zbiranjih. Za varnost udeležencev javnih shodov in
prireditev ter učinkovito ukrepanje, predvsem na nogometnih tekmah, je bila za zavarovanje in
spremljanje prevozov navijačev pogosto angažirana tudi posebna policijska enota. Kršitve
javnega reda smo obravnavali na nogometnih tekmah NK Celje, katerega ONS »Celjski grofje«
so po sedmih letih ponovno začeli prihajati na tekmo, kot ONS. Na drugih nogometnih tekmah
kršitev nismo obravnavali. Tudi v letu 2018 so policisti uspešno izvedli vse načrtovane naloge
varovanja na tekmah svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji.
Večje število policistov je bilo angažiranih za zagotavljanje javnega reda na prireditvah kot so
Pivo in cvetje v Laškem, Mednarodni obrtni sejem v Celju, tekme svetovnega pokala v skokih za
ženske na Ljubnem, idr. Zlasti zahtevno je bilo zagotavljanje varnosti na nogometnih tekmah
prve slovenske nogometne lige, kjer nastopata nogometna kluba Celje in Rudar. Zahtevno je
bilo tudi zagotavljanje javnega reda ob potovanjih navijačev nogometnih klubov Olimpija,
Maribor in Mura preko našega območja. Večje aktivnosti smo izvajali tudi na mednarodnih
rokometnih tekmah RK Gorenje Velenje in RK Celje Pivovarna Laško in košarkarskih tekmah
klubov prve državne lige Hopsi Polzela, Rogaška, Šentjur, Terme Olimija Podčetrtek in Zlatorog
Laško.
V skladu s predpisi so policijske enote zagotovile pomoč državnim organom, gospodarskim
družbam in zavodom ter drugim organizacijam in posameznikom z javnimi pooblastili, kadar so
se jim državljani pri opravljanju nalog iz njihove pristojnosti fizično upirali ali pa se je pričakovalo
njihovo upiranje. Skupno število asistenc se je od leta 2010 [95 asistenc] zmanjševalo do leta
2013 [83 asistenc], nato se je do leta 2017 [154 asistenc] zviševalo. V letu 2018 je bil zaznan
padec asistenc (110), v letu 2019 pa se je število asistenc povečalo na 138. V obdobju od leta
2010 [58 asistenc], pa vse do leta 2017 [130 asistenc], se je število asistenc medicinskemu
osebju iz leta v leto konstantno povečevalo. Zaznan je padec tovrstnih asistenc v letu 2018, ko
smo jih opravili 100, leta 2019 pa se je nudenje asistenc medicinskemu osebju povečalo na 124
asistenc. Število asistenc sodiščem in inšpekcijskim službam je v zadnjih letih v manjšem
upadu, teh asistenc pa je praviloma malo. Asistenc centrom za socialno delo je v povprečju
med 2 do 5 na leto, izpostaviti pa je potrebno leto 2017, ko smo tem službam nudili asistenco v
11 primerih.

2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa
Varnost v cestnem prometu v letu 2019 je bila, z vidika obravnavanih najhujših prometnih
nesreč, najslabša v zadnjih desetih letih. Skupno število obravnavanih vseh prometnih nesreč je
sicer višji zgolj za slabe 3 odstotke, kar je, glede na vsakoleten porast števila registriranih vozil,
še bolj pa glede na vsakoletno rast prometa, ugodno. Smo pa v preteklem letu obravnavali
bistveno več prometnih nesreč s smrtnim izidom, in kar je še najbolj zaskrbljujoče, pa je to, da
smo obravnavali kar 4 prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih sta umrla po dva
udeleženca. V lanskem letu se je trend huje poškodovanih oseb v prometnih nesrečah
zmanjšal, kar je pozitivno. Število lažje poškodovanih oseb ostaja podobno kot v predpreteklem
letu. Prometne nesreče s smrtnim izidom so se zgodile na različno kategoriranih cestah [vse 4
prometne nesreče s po dvema umrlima udeležencema so se zgodile na regionalnih cestah].
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Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom [10] se je zgodilo zaradi nepravilne strani oz. smeri
vožnje, 7 pa se jih je pripetilo zaradi neprilagojene hitrosti. Med smrtnimi žrtvami je polovičen
delež voznikov osebnih avtomobilov.
Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je bil v letu sicer
nekoliko nižji kot v letu 2018, kljub temu pa je presegel 30 %, tako da dosega skoraj tretjinski
delež. Obenem se je močno povišala povprečna stopnja alkoholiziranosti tako povzročiteljev
prometnih nesreč s smrtnim izidom, kot tudi s telesnimi poškodbami, medtem ko se je
povprečna stopnja med povzročitelji prometnih nesreč z materialno škodo nekoliko zmanjšala.
Zaradi slabe varnosti cestnega prometa smo v preteklem letu še dosledneje in pogosteje kot v
preteklosti, poleg vseh obdobnih načrtov NPVCP in državnih poostrenih nadzorov cestnega
prometa, izvajali tudi regijske poostrene nadzore cestnega prometa, v katerih so sodelovale vse
policijske postaje z območja PU Celje. Poostreni nadzori so bili prioritetno usmerjeni v
ugotavljanje tistih kršitev cestno-prometnih predpisov, ki so poglavitni vzrok za nastanek
prometnih nesreč oziroma njihovih posledic. Še večji poudarek kot v preteklosti smo namenili
tudi ad hoc nadzorom, ki so usmerjeni v trenutno problematiko [pešci, vozniki enoslednih vozil,
hitrost, uporabo mobilnega telefona, varnostni pas]. Slednje se odraža tudi v številu ugotovljenih
kršitev in njihovi strukturi, saj so policisti ugotovili največje število kršitev cestnoprometnih
predpisov v zadnjem desetletju.
Z nadaljevanjem ugodnih kazalnikov gospodarskega razvoja in rasti, se nadaljuje tudi povečana
frekvenca tranzitnega, predvsem tovornega prometa. Kljub kadrovskemu primanjkljaju
poskušamo zagotavljati optimalen nadzor cestnega prometa, kjer je največ pozornosti
namenjene pretočnosti prometa na slovenskem cestnem križu vzhod-zahod in t.i. celjskem
cestnem križu. Zaradi povečanega tranzita tovornih vozil in ostale cestno prometne varnosti še
vedno izvajamo nadzor prometa tovornih vozil na G1-5, kjer je s prometno signalizacijo
prepovedan tranzit tovornih in priklopnih vozil nad 7.5 t. S spremembami prometne signalizacije
koncem prve polovice preteklega leta, pa dodatno nadzirano tudi promet tovornih vozil na G2107 ter mejnih prehodih Dobovec, Rogatec ter Bistrica ob Sotli. Na avtocesti A1 mesečno
izvajamo načrtovane poostrene nadzore po sistemu Pegaz in tehtanje tovornih vozil.
Še vedno ostajajo težave zaradi preobremenjene avtocestne povezave vzhod-zahod ob vsaki
malo večji prometni nesreči, ko zastane prometni tok, tako na avtocesti kot na vseh vzporednih
državnih cestah, ki trajajo tudi po več ur, kar predstavlja veliko prometno obremenitev, nastaja
pa tudi gospodarska in okoljska škoda. Največje težave so bile v letu 2019 na avtocestnem
priključku Žalec, kjer je prihajalo do zastojev zaradi širitve industrijske cone Arnovski gozd, saj
se je izredno povečal promet tovornih vozil, ki so zapuščala oz. se vključevala na avtocesto na
tem priključku. Tu sta bila interventno zgrajena dva prometna pasova in semaforizacija križišča,
ki trenutno zagotavljata dobro pretočnost, s tem, da naj bi bil celoten priključek prenovljen v
naslednjih letih, z začetkom v letu 2020.
Na podlagi izdelanih analiz stanja varnosti cestnega prometa za daljše časovno obdobje in na
njih temelječih prognozah dela, smo načrtovali delo policijskih enot. Poleg tega smo sodelovali
pri izvajanju nalog po obdobnih načrtih dela. Inšpektorji za promet SUP PU Celje so veliko časa
namenili tudi neposrednemu delu na terenu in nudenju strokovne pomoči pri vseh vrstah in
oblikah policijskega nadzora v cestnem prometu. Tako kot v preteklosti so se dosledno
udeleževali komisijskih ogledov prometne infrastrukture, kjer s konstruktivnimi pripombami
učvrščujemo vlogo policije pri delu komisij, obenem pa zagotavljamo optimalne pogoje za vse
udeležence cestnega prometa, ki uporabljajo prenovljeno, rekonstruirano ali novozgrajeno
cestno-prometno infrastrukturo.

2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih
Državno mejo s Hrvaško je v letu 2019 prestopilo 3.481.987 potnikov. Število potnikov, ki
prestopijo državno mejo na našem območju, se vsako leto nekoliko povečuje. K temu
prispevajo lastne preusmeritve potnikov na manj obremenjene mejne prehode v največjih
prometnih konicah in v času turistične sezone. Glede na strukturo potnikov največ potnikov
predstavljajo državljani Evropske unije in Slovenije, v manjšem delu državljani tretjih držav,
predvsem z območja Zahodnega Balkana. Državno mejo je prevozilo 1.793.397 vozil, največ
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osebnih vozil [1.677.173]. Tudi promet vozil se vsako leto povečuje, skladno s številom
potnikov.
PMP Rogatec je na MP za mednarodni železniški promet Rogatec beležila 2.394 vlakov.
Promet potniških vlakov so zagotavljale slovenske železnice. Število potnikov na vlakih [11.639]
je bilo primerljivo s preteklimi leti.
Na mejnih prehodih je bilo zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev za vstop v Slovenijo
zavrnjenih 77 tujcev kar je primerljivo s preteklimi leti. Največ je bilo zavrnjenih državljanov
Bosne in Hercegovine, Srbije, Turčije in Kosova. Obravnavanih je bilo 10 kršitev Zakona o
orožju. V 19 primerih so bili odkriti poskusi prenosa prepovedanih drog. Zaradi zlorabe
dokumentov so bile obravnavane 4 osebe. Vozil na mejnih prehodih ni bilo zaseženih.
Obravnavanih je bilo 113 zadetkov v schengenskem informacijskem sistemu, največ na PMP
Rogatec.
Skupna mejna kontrola s hrvaškimi varnostnimi organi se je izvajala na vseh mejnih prehodih
PU Celje. Posebnosti v zvezi z izvajanjem skupne mejne kontrole nismo beležili. Na regionalni
in lokalni ravni smo sodelovali s hrvaškimi varnostnimi organi.
Obravnavanih je bilo 63 primerov nedovoljenih prehodov čez državno mejo v katerih je bilo
odkrito 314 oseb. Po državljanstvu so izstopali državljani Afganistana, Iraka, Turčije in Maroka.
Največ nedovoljenih prehodov čez državno mejo [46,2 % vseh nedovoljenih prehodov čez
državno mejo oz. 52,2 % nedovoljenih prehodov čez državno mejo, ki so bili na PU Celje] je bilo
ugotovljeno na območju PP Rogaška Slatina, na relaciji od Rogatca do meje s PU Maribor. Od
skupnega števila je bilo obravnavano 11,4 % nedovoljenih prehodov čez državno mejo, ki so bili
storjeni na drugih PU [PU Maribor in PU Novo mesto]. Delež obravnavanih oseb je v primerjavi
z območjem celotne države znašal 1,95 %.
Zaradi izmikanja mejni kontroli na mejnih prehodih je bilo obravnavanih 58 oseb, največ od teh
je bilo državljanov Afganistana. Delež obravnavanih oseb je v primerjavi z območjem celotne
države znašal 8,0 %. Največ zadev je bilo ugotovljenih na PMP Rogatec - MP Dobovec, ostale
pa na drugih PU [PU Maribor in PU Novo mesto]. Večino primerov sta obravnavali PP IU Celje
in PMP Rogatec. Pri skupni mejni kontroli so policisti obravnavali še 17 tujcev. Nadaljnji
postopek so prevzeli hrvaški varnostni organi.
V zvezi z nedovoljenimi prehodi čez državno mejo in izmikanju mejni kontroli na območju PU
Celje so bili s strani ODMT SUP PU Celje podvzeti dodatni ukrepi in sicer je bila nudena
strokovna pomoč vodstvom PMP ter PP Rogaška Slatina in PP Šmarje pri Jelšah, vodstvo PP
se je vključevalo v delo na MP, sodelovanje s FURS - Carino ter konkretno izvajanje aktivnost
SKP PU Celje, PP VSP in PP IU Celje na mejnih prehodih oz. zeleni meji, kar je verjetno tudi
pripomoglo k manjšemu številu nedovoljenih prehodov čez državno mejo in izmikanj mejni
kontroli. Pri varovanju državne meje so se uporabljale vse oblike policijskega dela, razpoložljiva
tehnična oprema, dodatne opozorilne table na prehodnih točkah ter začasne tehnične ovire.
Policisti na zeleni meji so sodelovali s policisti na mejnih prehodih in obratno. Pri širšem
varovanju državne meje je sodelovala Slovenska vojska in rezervni policisti. Izvajale so se
aktivnosti glede vzpostavitve videonadzornega sistema na državni meji. Na regionalnem in
lokalnem nivoju je potekalo sodelovanje s hrvaškimi varnostnimi organi. Mejnih incidentov na
državni meji ni bilo, prav tako tudi ne poškodovanj zapornic.
Zaradi učinkovitega varovanja schengenske meje, v primeru ponovitve množičnih migracij in
celovitega izvajanja varovanja ljudi in njihovega premoženja [nujen in začasen ukrep], so na PU
Celje postavljene začasne tehnične ovire. Na mejnih prehodih in določenih prehodnih mestih so
postavljena panelna vrata, ki se v nočnem času zapirajo na mestih kjer ni upravičencev za
prestop državne meje oz. so mejni prehodi za obmejni promet zaprti.
Za nedovoljene vstope na notranji meji je bilo obravnavanih 18 oseb [državljani Moldavije,
Kosova, Maroka Srbije,…]. Podatki so primerljivi s preteklimi leti. V zvezi nedovoljenih vstopov
poteka usklajeno in skupno delo policijskih enot na t. i. slovenskem cestnem križu, izvajajo se
ukrepi in sodelovanje z drugimi službami na in ob avtocesti A1 ter uporabljajo vse oblike
policijskega dela in opreme.
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Na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb je bilo tujim varnostnim organom
izročenih 182 oseb, od tega 179 hrvaškim varnostnim organom. V največ primerih so bili vrnjeni
državljani Afganistana, Iraka, Turčije in Pakistana. Od avstrijskih varnostnih organov je bil
sprejet en državljan Bosne in Hercegovine. Odstranjenih je bilo 11 tujcev, v nekaterih primerih
je bila nudena pomoč policistom SMPS UKP GPU oz. so bili izvedeni postopki s tujci, ki so bili
prevzeti s strani Zaporov Celje.
V zvezi s problematiko odkrivanja in preprečevanja čezmejne kriminalitete in nedovoljenih
migracij na t. i. slovenskem cestnem križu se je nadaljevalo z aktivnostmi in ukrepi policije na
avtocesti A1. Največ ukrepov na avtocesti so ugotovili policisti PP IU Celje, PPP Celje in
SENDM SMP UUP GPU. Izravnalni ukrepi so se izvajali v skladu z zakonskimi pooblastili.
V notranjosti območja PU Celje je bila pozornost usmerjena nadzoru nad zakonitostjo
prebivanja tujcev. Ugotovljenih je bilo 941 kršitev Zakona o tujcih. Število ugotovljenih kršitev se
letno povečuje, kar je posledica vsebinsko naravnanih in usklajenih nadzorov na področju tujske
problematike. Zaradi nedovoljenega prebivanja je bilo obravnavanih 343 tujcev. Največ
nedovoljenih prebivanj je bilo ugotovljeno s strani državljanov Moldavije, Srbije, Bosne in
Hercegovine, Ukrajine in Severne Makedonije. Kršitve so bile večinoma ugotovljene na
področju gradbeništva, kovinske industrije, gostinstva in pekarn.
Na policijski upravi je bilo po Zakonu o tujcih izdanih 45 odločb o vrnitvi, od tega 7 za takojšnjo
vrnitev in 38 za prostovoljno vrnitev. Največ odločb je bilo izdanih državljanom Bosne in
Hercegovine [23]. PP IU Celje je izdala 51 % vseh izdanih odločb na PU. Na izdane odločbe so
bile podane 3 pritožbe. Drugostopenjski organ je odločbe policije potrdil. Je pa zadeva še na
upravnem sodišču [v 1 primeru je bila odločba policije potrjena, v 2 primerih postopek še
poteka]. Največ nezakonitih prebivanj je bilo ugotovljeno zaradi zlorabe vstopnega naslova.
Zaznaval se je trend prihoda tujcev na kratkotrajno delo in prihod tujcev, ki imajo dovoljenje za
prebivanje v drugih državah Evropske unije.
Na podlagi Zakona o nadzoru državne meje je bilo ugotovljeno 74 kršitev. Kršitve so
sorazmerne preteklim letom.
V schengenskem informacijskem sistemu je bilo zabeleženo 211 zadetkov, največ ji je bilo
zabeleženih na osebah.
Za mednarodno zaščito je zaprosilo 146 tujcev, največ državljanov Afganistana, Iraka, Maroka,
Alžirije in Irana. Povečanje števila primerov je posledica obravnavane migrantske problematike
na območju PU. V Center za tujce je bilo nastanjenih 35 tujcev.
Na notranji meji z Avstrijo ni bilo večjih varnostnih dogodkov, ki bi bili povezani z nedovoljenimi
vstopi.

2.2 Druge dejavnosti
2.2.1 Policijsko delo v skupnosti in preventivna dejavnost
V letu 2019 je bilo evidentiranih 2.045 (1892) aktivnosti, kar predstavlja porast za 8,1 %.
Policijske enote so največ aktivnosti opravile na področju zagotavljanja prometne varnosti ter
zagotavljanja javnega reda in mira. Tudi v tem letu je pri izvajanju preventivnih aktivnosti
primanjkoval preventivni material.
Policijske postaje pred izdelavo letnih programov dela pisno zaprosijo lokalne skupnosti, da
posredujejo pobude za delo policije v njihovem okolju. Poročila o delu komandirji redno
predstavljajo občinskim svetnikom. Na območju PU Celje deluje 23 posvetovalnih teles. V vseh
občinah imajo sprejete občinske programe varnosti, na njihovih območjih delujejo tudi
medobčinska redarstva.
Vodstva postaj in medobčinska redarstva so se samostojno dogovarjala o sodelovanju in
skupnih patruljah. Delo z mešanimi patruljami se je najpogosteje izvajalo na področju
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kontroliranja prometa in vzdrževanja javnega reda. Dobro je tudi sodelovanje z zasebno
varnostnimi subjekti. PU je organizirala en skupni delovni posvet z vsemi zasebno varnostnimi
subjekti, ki opravljajo naloge na območju PU.
Pred vsakim pričakovanim povečanjem varnostne problematike v zvezi z varovanjem življenja in
zdravja ljudi ter njihovega premoženja, so bili pripravljeni preventivni nasveti za medije. Poleg
samozaščitnih nasvetov in nasvetov za varno udeležbo v cestnem prometu, je bilo veliko
aktivnosti usmerjenih v preprečevanje kršitev na javnih prireditvah, preprečevanje nasilja v
družini, vandalizma, nasilja med mladimi ter zlorabe vseh vrst drog. Ob začetku sezone je bilo
veliko aktivnosti za varnost v gorah, na smučiščih, kopališčih in drugih krajih za rekreacijo.
V okviru sodelovanja policije v regijski koordinaciji inšpekcijskih služb so bili sprejeti dogovori za
skupno izvajanje poostrenih nadzorov. Izvedenih je bilo več skupnih nadzorov na različnih
področjih dela. V primeru pojava konkretne problematike, so se PE za poostrene nadzore z
inšpekcijskimi službami dogovorile same.
Policisti izvajajo različne aktivnosti v lokalnih skupnostih in drugih subjektih ter se vključujejo v
njihove aktivnosti. Zelo dobro je sodelovanje s šolami in vrtci na področju izobraževanja otrok in
samozaščitnega osveščanja odraslih. Pogosta so neformalna in formalna srečanja in druženja z
različnimi društvi in njihovimi predstavniki. Aktivnosti VPO-jev so bile usmerjene v izvajanje
metod in oblik policijskega dela v skupnosti na podlagi analiz varnostnih pojavov na vseh
področjih policijskega dela. Zelo dobro je delo potekalo na področju preprečevanja nasilja v
družini, kjer so se vodje policijskih okolišev aktivno vključevali v reševanje konkretnih primerov.
Na tem področju dobro poteka tudi sodelovanje s centri za socialno delo. Izvedenih je bilo tudi
več aktivnosti za varnost starejših občanov. Nadaljevalo se je z načrtnim in metodološkim
pristopom reševanja medvrstniškega nasilja na območju PP Celje in slabe varnosti pešcev, kot
udeležencev v prometu.

2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost
V letu 2019 je bilo na telefonsko številko 113 sprejetih 69.029. Obravnavanih je bilo 25.322
interventnih dogodkov, od tega je bilo 724 nujnih klicev. Na interventne dogodke je bilo
napotenih 24.609 policijskih patrulj. Povprečen čas sprejema klicev na številko 113 je bil 5,8
sekunde. Število neodgovorjenih klicev na telefonski številki 113 od leta 2015 konstantno pada
in se konstantno giblje v okviru cilja, ki je sprejeti 95% klicev na telefonsko številko 113. V
primerjalnem obdobju zadnjih petih let se število vseh prejetih klicev na številko 113 povečuje.
Nujni interventni dogodki so se v zadnjih štirih letih povečevali, zadnje leto pa je beležen upad,
vendar je bilo več interventnih dogodkov, ki se prav tako v zadnjih petih letih povečujejo.
V letu 2019 je bilo 3.282 neodgovorjenih klicev. Čas pogovora s klicatelji je bil 98,3 sekunde. V
Dnevnik dogodkov OKC PU Celje je bilo opravljenih 95.482 zapisov. Povprečni reakcijski čas
pri nujnih interventnih dogodkih je bil 9:36 minute. Reakcijski časi so pod povprečjem Slovenije.
Opravljenih je bilo skupno 26.938 obveščanj predstojnikov policijskih enot, pristojnih služb in
posameznikov. V primerjalnem obdobju zadnjih petih let se je število neodgovorjenih klicev
zmanjšalo, časi pogovorov pa so v zadnjih letih na enaki ravni, vendar so odvisni od vsebinske
prijave dogodkov. Število zapisov v dnevnik dogodkov se je v zadnjih petih letih povečalo,
povprečni reakcijski časi pa so se zmanjšali in so pod povprečjem v Sloveniji.
Iz opisanega izhaja, da se že štiri leta kaže trend dviganja sprejetih klicev na telefonsko številko
113. S povečanjem števila klicev na 113 se je v obdobju petih let povečalo število obravnavanih
interventnih dogodkov. Že več let je zaznan trend povečanja števila zapisov v DDOKC, kar
nakazuje na doslednost pri vpisovanju dogodkov v DDOKC. Še posebej smo zadovoljni z zelo
kratkim povprečnim časom sprejetja klica na 113, ki je že dve leti v zastavljenih okvirjih 6
sekund, v letu 2019 pa je najkrajši v 10 letih. Na podlagi ocen opravljenega dela, statističnih
podatkov, ugotovitev analiz, predvsem pa celovite realizacije načrtovanih aktivnosti, je mogoče
oceniti, da je bilo delo na področju operativno komunikacijske dejavnosti opravljeno zelo dobro.
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2.2.3 Forenzična in kriminalistično-tehnična dejavnost
V letu 2019 je bilo na območju PU Celje opravljenih 2.434 ogledov krajev kaznivih dejanj in
drugih dogodkov. Pri 362 ogledih so sodelovali kriminalistični tehniki SKP PU Celje, pri čemer
so opravili 236 ogledov krajev kaznivih dejanj in 126 ogledov krajev dogodkov.
Na območju PU Celje, so bili v letu 2019 209 osebam odvzeti prstni odtisi, 204 osebam brisi
ustnih sluznic za analize DNK, 219 osebe pa so bile fotografirane.
Na podlagi zavarovanih sledov je bilo v letu 2019 identificiranih 129 storilcev kaznivih dejanj, od
tega na podlagi analiz DNK 104, na podlagi zavarovanih sledi obuval 7, na podlagi zavarovanih
sledi papilarnih linij 14 in na podlagi zavarovanih stekel 3.
Upad zadev beležimo na področju zavarovanih sledi obuval 169 in zavarovanih sledi papilarnih
linij 136. Porast pa na področju zavarovanih bioloških sledi 290 prepovedanih drogah 558 in
zaseženih obuval 29.
Na Oddelku kriminalistične tehnike SKP PU Celje potekajo trimesečna usposabljanja za
policiste in policiste kriminaliste s policijskih postaj. V letu 2019 se je usposabljanj udeležilo 7
policistov, ki so ga tudi uspešno zaključili.

2.2.4 Raziskovalna, analitska in kriminalistično-obveščevalna dejavnost
V letu 2019 je bilo v okviru OKOD SKP PU Celje pripravljeno 84 analitičnih informacij, 66
analitičnih poročil in več analitičnih uradnih zaznamkov oz. kriminalistično obveščevalnih
izdelkov, ki so povezane z 125 varnostno zanimivimi pojavi na območju PU Celje ter 39 analiz
izpisov telefonskega prometa v obliki analitičnih poročil, analitičnih informacij in analitičnih
uradnih zaznamkov v različnih zadevah za preko 67 različnih telefonskih številk. Pripravljenih je
bilo tudi 38 analitičnih izdelkov v zvezi pridobljenih podatkov transakcijskih računov.
Večina analitičnih izdelkov v OKOD je bila pripravljenih za potrebe SKP PU Celje, skupno 94,3
% od tega 21 % izdelkov za potrebe delovne skupine v OGK SKP PU Celje, ostalo pa za
policijske enote iz območja PU Celje. Tudi v letu 2019 so bile vsem enotam mesečno
posredovane analitične informacije oz. ugotovitve o stanju na področju operativnih informacij, za
potrebe delovanja mobilnih operativnih skupin pa so bile izdelane analize za pripravo konkretnih
načrtov njihovega dela.
Na področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih so bile izdelane trimesečne
analize tveganja na področju nedovoljenih migracij in nezakonitega prebivanja tujcev. Izdelane
so bile 4 analize izvedbe nalog v poostrenih nadzorih po Akciji Migrant ter sprotne analize
izvedenih poostrenih nadzorov po Akciji Prehod in zlorabah listin na mejnih prehodih. Mesečno
so se spremljali izvedeni ukrepi na področju državne meje in tujcev. Izdelana je bila polletna in
letna analiza mešanega patruljiranja na državni meji s Hrvaško.

2.2.5 Nadzorna dejavnost
Realizirana je bila večina nadzorov, zajetih v načrtu dela PU Celje za 2019 in letnem načrtu
nadzorov. Ocena obeh splošnih nadzorov nad delom [PP Mozirje v mesecu marcu in PP
Rogaška Slatina v mesecu oktobru] je bila, da nadzirani enoti delo opravljata zakonito,
strokovno in učinkovito. Namesto strokovnega nadzora na področju prekrškovnih zadev, je
pristojni inšpektor v vseh enotah nudil strokovno pomoč. Ponovna nadzora na področju
odkrivanja in preiskovanja kriminalitete sta bila izvedena na PP Celje in PP Slovenske Konjice,
na PP Laško pa je bil zaradi smotrnosti [daljšega obdobja, ki bo relevantno za odpravo
pomanjkljivosti] ponovni nadzor prestavljen v leto 2020.
NOE PU Celje so izvedle 53 (36) strokovnih nadzorov na različnih delovnih področjih. Večinoma
nadzorniki niso ugotovili takšnih nepravilnosti ali pomanjkljivosti, da bi terjale takojšnje ali
posebne ukrepe.
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V 4 enotah smo v dveh različnih terminih izvedli nadzor nad delom uslužbencev policije v
katerem se je nadzorovalo dosledno izvajanje Pravil policije kot so napotitev in vrnitev z dela,
osebna urejenost, opremljenost policistov idr. V letu 2018 je bilo v 15-ih enotah skupaj
izvedenih 26 nadzorov nad delom, pri čemer je potrebno upoštevati, da je bilo izvedenih več
strokovnih nadzorov. Pomembnih odstopanj ni bilo, za odpravo posameznih pomanjkljivosti so
bile vodstvom enot podane določene usmeritve.

2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov
Policisti PU Celje so v obdobju med leti 2010 in 2014 na leto ugotavljali identiteto oseb v 6500
do 8.300 primerih. Med leti 2015 in 2019 so identiteto ugotavljali med 4.300 in 5.000 primeri. V
obdobju zadnjih pet let je bilo največ ugotavljanj identitete oseb v letu 2017, ko so policisti le to
ugotavljali v 5.014 primerih. V letu 2019 so policisti identiteto ugotavljali v 4.745 primerih.
Največ kršiteljev je bilo zaradi storitve prekrškov privedenih na sodišče v takojšnji postopek v
letu 2010, ko so policisti izvedli 20 tovrstnih postopkov. Najmanj tovrstnih privodov beležimo
ravno v letu 2019, ko je bilo le-teh zgolj 5.
Policisti so v PU Celje največ oseb po vseh predpisih pridržali v letu 2012, ko je bilo pridržanih
skupno 1.258 oseb. Od tega je bilo največ pridržanj odrejenih po 24 čl. ZPrCP in 157. čl. ZKP. V
letu 2019 je bilo skupaj po vseh predpisih pridržanih 846 oseb, medtem, ko je bilo po 24. čl.
ZPrCP pridržanih 81 in 157/2 čl. ZKP pridržanih 154 oseb, je bilo v letu 2019 največ oseb
pridržanih po 32. čl. ZNDM in sicer je bilo izvedenih 342 tovrstnih pridržanj. Na račun povečanih
migracij je bilo v desetletnem obdobju ravno v lanskem letu na podlagi 64/1 č. ZNPPol odrejenih
največ pridržanj do 48 ur, zaradi izročitve tujim varnostnim organom. Tovrstnih pridržanj je bilo v
letu 2019 79, medtem, ko le teh ne beležimo v letih 2010, 2011 in 2012.
Uporaba prisilnih sredstev se je v devetletnem obdobju postopoma zmanjševala, vse do leta
2018, medtem, ko je bilo v letu 2019 zaznati rahel porast uporabe prisilnih sredstev. V letu 2019
so policisti uporabili 946 prisilnih sredstev, kar je 51 prisilnih sredstev več, kot v letu 2018.
Zoper kršitelje so največkrat uporabili najmilejša prisilna sredstva, in sicer telesno silo ter
sredstva za vklepanje in vezanje, kar pomeni, da sta bili pri uporabi policijskih pooblastil
spoštovani načeli postopnosti in sorazmernosti. Strelno orožje in službeni pes v letu 2019 nista
bila uporabljena. Sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev so policisti uporabili v 7
primerih. V letu 2019 je bilo prvič v desetletnem obdobju uporabljeno plinsko sredstvo in drugo z
zakonom določeno sredstvo za pasivizacijo [1].
V letu 2019 je bilo zabeleženih 616 primerov posledic uporabe prisilnih sredstev pri policistih in
373 posledic uporabe pri kršiteljih. Glede na nekoliko povečano uporabo prisilnih sredstev v letu
2019 se je premosorazmerno povečalo število posledic uporabe prisilnih sredstev pri policistih
in pri kršiteljih.
SKP PU Celje je v letu 2019 podal 21 kazenskih ovadb po 299. členu KZ-1 [preprečitev
uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi] ter 3 kazenske ovadbe po 300. členu KZ-1
[napad na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti]. Ugotovljena stopnja ogroženosti
policistov PU Celje je bila v 10 primerih nizka, v 1 primeru pa srednja stopnja ogroženosti.
Delovna skupina PU Celje se je sestajala enkrat mesečno, kjer je obravnavala in analizirala
posamezni primer ogroženih delavcev ter izdelala oceno izvajanja ukrepov. Delovna skupina je
na podlagi mesečnega poročanja s strani policijskih postaj ali ugotovljenih novih dejstev in
okoliščin, za vsak primer posebej, proučila ali je bila določena ustrezna stopnja ogroženosti.
Prav tako je na podlagi teh podatkov proučila ali je potrebno za posamezne primere dopolniti
oz. pričeti izvajati kakšne dodatne ukrepe za zaščito ogroženih delavcev, glede na stopnjo
ogroženosti. Na podlagi podatkov in informacij je delovna skupina v sodelovanju s posamezno
policijsko postajo proučila oceno stopnje ogroženosti, določila potrebne ukrepe, spremljala
stanje in koordinirala ukrepe glede varovanja.
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2.2.7 Reševanje pritožb
V zadnjih letih je število podanih pritožb skoraj nespremenjeno in se giblje okoli 50 podanih
pritožb na leto. V letu 2019, je bilo na območju PU Celje, obravnavanih 47 pritožb, kar je za
približno 4 % manj kot v letu 2018, trend manjšega števila podanih pritožb je zaznati tudi na
nivoju celotne države. V pomiritvenih postopkih je bila obravnavana tretjina pritožbenih zadev,
od tega je bila v dveh primerih podana ocena, da je bilo ravnanje policista neskladno s predpisi.
Zaznali smo 64,71 % upad števila senatov za pritožbe in sicer iz 17 senatov v letu 2018 na 6 v
letu 2019. V primerjavi z letom 2018 je bilo v letu 2019 za 73,33 % več zadev zaključenih brez
obravnave [primeri, ko pritožbe ne izpolnjujejo zakonsko določenih pogojev za obravnavo in
primeri, ko se pritožbeni postopek prične, nato se zaradi predpisanih okoliščin ustavi, se pa tudi
v teh primerih preveri strokovnost in zakonitost dela policistov] in sicer je bilo v letu 2019 takšnih
zadev 26. Med obravnavanimi pritožbami na senatu je bilo za 2 pritožbi odločeno, da sta
utemeljeni, kar je primerljivo s predhodnimi leti.
Neposredno pred senatom je bilo obravnavanih 5 pritožb, od tega 1, ker je bil v postopku
udeležen otrok, ostale 4 pa, ker se pritožbe nanašajo na druge očitke hudega posega v
človekove pravice in temeljne svoboščine.
Ena izmed prejetih pritožb v letu 2019 še ni zaključena, ker pritožba še ni bila obravnavana pred
senatom.
V letu 2019, v 3 primerih po neuspelem pomiritvenem postopku, ni bilo obravnave pred
senatom, v 2 primerih pa pritožniki kljub nestrinjanju z ugotovitvami, niso želeli nadaljevati
postopka na senatu.
Pritožniki so najpogosteje podajali očitke v povezavi s področjem t.i. drugih dogodkov, po številu
zabeleženih očitkov sta sledili delovno področje cestnega prometa in kriminalitete, nato pa
področje javnega reda in miru, ter področje državne meje in tujcev.
Največ pritožbenih razlogov se je nanašalo na komunikacijo, sledili so pritožbeni razlogi, ki se
nanašajo na uporabo pooblastil in na neukrepanje, najmanj očitkov pa je bilo podanih na porabo
prisilnih sredstev.
V zvezi pritožb, za katere je bilo ugotovljeno, da so upravičene, oz. da ravnanje policistov ni bilo
skladno s predpisi, je bilo v letu 2019 opravljenih 5 razgovorov.

2.2.8 Notranje preiskave
V letu 2019 smo bili obveščeni o 24 primerih kaznivih dejanj, ki so jih bili osumljeni policisti.
Prevladovala so kazniva dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila. V 16-ih primerih so
bile zadeve sprejete na PP oz. PU, ter evidentirane v evidencah kaznivih dejanj. V ostalih 8-ih
primerih pa zadeve iz različnih razlogov [kazniva dejanja niso bila storjena v tekočem letu, iz
pisnega zaprosila SDT ni bilo mogoče razbrati podatkov za evidentiranje kaznivega dejanja
ipd…] niso bile evidentirane oz. zabeležene v FIO evidenci. Vse zadeve so bile na podlagi
določil 158.a člena Zakona o kazenskem postopku odstopljene v reševanje Posebnemu
oddelku Specializiranega državnega tožilstva.
Zaradi suma storitve kaznivega dejanja je bilo izrečenih 5 pisnih opozoril pred redno odpovedjo
pogodbe o zaposlitvi.
Poleg kaznivih dejanj smo obravnavali 33 primerov različnih pisanj in sumov nezakonitega ali
neetičnega ravnanja uslužbencev policije ter 5 primerov suma nezakonite obdelave osebnih
podatkov. V nobenem primeru nismo potrdili oz. ugotovili kršitev, ki bi bile podlaga za uvedbo
prekrškovnega postopka ali delovnopravnega ukrepa. V skladu z določili 9. člena Pravilnika o
notranji varnosti v policiji so bili v 5-ih primerih opravljeni razgovori s policisti.
Na podlagi poizvedb SGDP ter v sodelovanju s področnimi PP in SKP PU Celje smo opravili
varnostna preverjanja za 139 oseb.
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2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost
V letu 2019 smo poleg rednega vzdrževanja informacijsko-telekomunikacijskega sistema,
pomoči uporabnikom in njihova selitev med enotami, kakor tudi dodeljevanje pravic novim
uporabnikom, postavili nekaj namiznih računalnikov z dodatno opremo [kamera, čitalec prstnih
odtisov, čitalec dokumentov] za obdelovanje migrantov po enotah. Razdelili smo nove naprave
za branje dokumentov [Grabba] in poučili uporabnike z načinom dela. Za projekt beležka
policista in dela z zaseženimi predmeti smo namestili 50 tiskalnikov Zebra in čitalce QR kod na
vse enote. Instalirali in razdelili smo nove prenosnike Yoga za delo na terenu za vse enote,
kakor tudi tablične računalnike Samsung s pripadajočimi tiskalniki za delo z e-policistom.
Instalirali smo kar nekaj novih delovnih postaj za potrebe novo zaposlenih na policijski upravi.
Poleg rednega odpravljanja napak na komunikacijskih napravah in videonadzoru smo
demontirali in ponovno montirali videonadzor na PP Šmarje ob izdelavi nove fasade. Na PP
Velenje smo montirali nov govorni sistem GNP6 z vso instalacijo in govornimi enotami.
Demontirali smo zveze in naprave za zvočno in vizualno opozarjanje iz avtomobilov za odpis.
Prav tako smo vzdrževali daljinske upravljalnike za potrebe policijske uprave. Uredili smo SQL
baze [za potrebe tetra dispečerja] za razporeditev avtomobilov med enotami. Na nogometnih
tekmah so bili postavljeni videonadzorni sistemi. Na določenih enotah je bila opravljena
zamenjava električnih ključavnic. Na meji s Hrvaško je bila opravljena montaža videonadzornih
točk, na PP Rogaška Slatina pa montaža centra. Na MP Imeno je bila izvedena demontaža in
montaža celotnega sistema, kakor tudi celotni nadzor nad delom obnove na področju
informacijske in telekomunikacijske dejavnosti. Na podlagi odredbe direktorja je bila nudena
pomoč pri vpogledu v videonadzorni sistem.
Poleg rednih testiranj in kalibriranj alkoskopov je bil izveden redni letni pregled vseh agregatov
in sistemov za brezprekinitveno napajanje. Opravljena je bila menjava iztrošenih baterij in redni
letni servis telefonskih central. Izdelani so bili izpisi in arhiviranje podatkov iz laserskih
merilnikov hitrosti in alkotestov. Zamenjali smo čitalce za registracijo delovnega časa na PU
Celje, izvedena pa je bila tudi montaža novih plinskih senzorjev priključenih na požarno centralo
za kontrolo plina v kuhinji in kotlovnici.

2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve
Na dan 31. 12. 2019 je bilo sistemiziranih 1.162 delovnih mest, od tega 835 delovnih mest
uniformiranih policistov, 176 delovnih mest neuniformiranih policistov in 151 delovnih mest
delavcev brez statusa policista. Delovna mesta je na ta dan zasedalo 897 delavcev, od tega
622 uniformiranih policistov, 148 neuniformiranih policistov in 127 delavcev brez statusa
policista.
Okrnjenost zasedbe policijskih enot se je v letu 2019 nadaljevala, tako še vedno manjka
precejšnje število delavcev, izključno policistov. Iz enot PU Celje je v letu 2019, enako kot leto
prej, odšlo 28 delavcev, od tega jih je bilo 7 premeščenih na Generalno policijsko upravo
oziroma na drugo policijsko upravo, 11 delavcev je odšlo na lastno željo, 10 delavcev se je
upokojilo, izredne odpovedi delovnega razmerja v letu 2019 na PU Celje ni bilo, prav tako ni bilo
poteka začasne zaposlitve. V letu 2019 na PU Celje ne beležimo smrti med zaposlenimi. Novih
sklenitev delovnega razmerja je bilo 30, od tega 22 premestitev iz drugih uprav, 7 zaposlitev za
nedoločen čas, 1 zaposlitev za določen čas, ponovnih zaposlitev pa v letu 2019 nismo imeli.
Odškodninskih zahtevkov delavcev na PU Celje je bilo 14. Zabeležili smo 46 dogodkov, kjer je
58 delavcev utrpelo poškodbo pri delu. Zaradi bolezni je bilo skupno 9.941 dni odsotnosti,
zaradi poškodb izven dela in poškodb po tretji osebi 2.949 dni odsotnosti, zaradi poškodb pri
delu so bili delavci odsotni 1.389 dni, zaradi nege oziroma porodniške 2.258 dni in zaradi
spremstva 151 dni, kar skupno predstavlja 16.679 (17.365) delovnih dni ali 132.674 (137.600)
delovnih ur. Zaradi daljše bolniške odsotnosti je bil za 7 delavcev uveden postopek za
ugotovitev invalidnosti.
Prejeli smo 1 vlogo za pravno pomoč, katera je bila odstopljena v obravnavanje Generalnemu
direktorju policije. Omenjena vloga za pravno pomoč je bila policistu odobrena. Uvedenega
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disciplinskega postopka ne beležimo, rešili pa smo en disciplinski postopek iz druge PU. S
strani generalnega direktorja policije je bilo izrečeno 5 pisnih opozoril pred odpovedjo pogodbe
o zaposlitvi, izredne odpovedi delovnega razmerja pa nismo beležili.

2.2.11 Finančno-materialne zadeve
Finančno poslovanje PU Celje, s sredstvi proračuna Policije, se je izvajalo po Internem
finančnem načrtu Policije za leto 2019 z dodeljenimi sredstvi na naslednjih proračunskih
postavkah:
- redni materialni stroški [PP 5572] - 1.779.252,53 EUR [111,76 % porabe glede na odobritev],
- sredstva za mejne prehode na zunanji meji Evropske unije [PP 5861] - sredstva za mejne
prehode na zunanji meji Evropske unije, 122.142,87 EUR [120,93 % porabe glede na
odobritev]
- sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti [PP 1226] - sredstva za izvajanje temeljne
policijske dejavnosti, 288.466,62 EUR [187,32 % porabe glede na odobritev],
- posebna sredstva za izvajanje kriminalističnih dejavnosti [PP 1236] - posebna sredstva za
izvajanje kriminalističnih dejavnosti, 56.856,64 EUR [142,14 % porabe glede na odobritev],
- sredstev za investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev [PP 1228] v leu 2019 ni bilo
odobrenih.
IFN smo presegli na vseh postavkah. Na postavki PP 5572 smo imeli prvotno odobrenih
1.700.000,00 EUR, kar nam je bilo potem zmanjšano na 1.592.000,00 EUR. Na postavki PP
5861 smo morali, zaradi varnosti, na mejnem prehodu Rogatec opraviti vzdrževanje parkirišča.
Zaradi dotrajanosti je bilo nujno potrebno izvesti pleskanje na PMP Rogatec. Nepredvideno smo
morali konec leta prilagoditi pisarniško opremo v novem kontejnerju na MP Imeno.
Porabe na postavki PP 1226 in PP1236 ni mogoče predvideti, saj je odvisna od operativnega
dela policistov in kriminalistov. Zavarovalnice so nam povrnile škodo nastalo na službenih
vozilih v višini 38.735,35 EUR [postavka PP 8683].
Izdanih računov v letu 2019 je bilo na PU Celje 425, v skupni vrednosti 187.574,97 EUR. Glede
na pretekla leta skupna vrednost izdanih računov iz leta v leto narašča [leta 2018 je bilo izdanih
468 računov v skupni vrednosti 178.064,28, leta 2017 431 računov v skupni vrednosti
166.057,13 EUR ter leta 2016 455 računov v skupni vrednosti 173.464,92 EUR].
Prihodki od izdanih računov se razporedijo za odvod v MNZ, nižanje materialnih stroškov in
prihodke lastne dejavnosti po navodilih MNZ.
Obrat prehrane v Domu policije je v letu 2019 ustvaril 105.605,80 EUR prihodkov. Stroški za
pripravo obrokov hrane in del stroškov, ki odpade na pokrivanje obratovalnih stroškov ter
vzdrževanja, so znašali 95.638,25 EUR. Iz leta 2018 smo kot sklad lastne dejavnosti prenesli
sredstva v višini 30.522,30 EUR.
V letu 2019 smo ustvarili sklad lastne dejavnosti za leto 2020 v višini 40.489,85 EUR. Sredstva
bomo namenili za obnovo opreme in prostorov kuhinje.
Iz razvida stroškov in prihodkov v zadnjih štirih letih je opazno zmanjševanje stroškov, kar je
odraz doseženih nižjih cen vhodnih surovin pri javnih razpisih.

2.2.12 Mednarodno sodelovanje
Mednarodno sodelovanje je v letu 2019 na področju mejnih zadev in tujcev potekalo v skladu s
Sporazumom o policijskem sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi [Deželno policijsko
direkcijo za Koroško iz Celovca in Deželno policijsko direkcijo za Štajersko iz Gradca območnim poveljstvom iz Deutschlandsberga] ter hrvaškimi varnostnimi organi [PU Krapinskozagorska].
Sodelovanje je potekalo v obliki delovnih sestankov in načrtovanja skupnega operativnega dela.
Poleg 10 regionalnih srečanj, od tega 5 z avstrijskimi in 5 s hrvaškimi varnostnimi organi, so bila
18

Poročilo o delu Policijske uprave Celje za leto 2019

mesečno izvedena lokalna srečanja s hrvaškimi varnostnimi organi, glede na konkretno
problematiko pa tudi z avstrijskimi varnostnimi organi. Na regionalni ravni so bile izmenjane
informacije glede operativnega dela, varovanja državne meje, mejne kontrole in mešanega
patruljiranja. Izmenjani so bili tudi podatki o nedovoljenih migracijah in čezmejni kriminaliteti.
Kot dobro ocenjujemo mešano patruljiranje s hrvaškimi varnostnimi organi. S skupnim
patruljiranjem se namreč izboljšuje medsebojno poznavanje, zaupanje in sodelovanje. Skupno
je bilo na območju PU Celje in PU Krapinsko-zagorska planiranih 96 mešanih patrulj.
Opravičeno niso bile realizirane 4 mešane patrulje. Število patrulj je enakomerno razdeljeno
med PP Šmarje pri Jelšah in PP Rogaška Slatina.
Z avstrijskimi varnostnimi organi sta bili, po predhodnem dogovoru, izvedeni dve mešani patrulji
[PP Radlje ob Dravi]. Na drugih PP ni bilo konkretne operativne problematike.
Na meji z Avstrijo je bila izvedena ena skupno ciljno usmerjena aktivnost [SCUA]. Z avstrijskimi
varnostnimi organi so sodelovali tudi policisti PP IU Celje, ki so se udeležili skupnega
usposabljanja s področja izravnalnih ukrepov in čezmejne kriminalitete s PP IU Kranj in AGM
službo avstrijskih varnostnih organov.
Policijske enote so se posluževale mednarodnega sodelovanja preko Centra za policijsko
sodelovanje v Vratih Megvarje in Centra za sodelovanje varnostnih organov Dolga vas.
Na operativne aktivnosti in usposabljanja agencije Frontex so bili v letu 2019 napoteni 3
policisti.
V okviru pomoči Slovenije pri upravljanju s povečanimi migracijskimi tokovi je bilo v tujino
napoteno 8 policistov [5 v Severno Makedonija ter 3 v Srbijo].

2.2.13 Dejavnost specializiranih policijskih enot
PPE PU Celje je bil v letu 2019 aktiviran 70 krat od tega je bil sestav I aktiviran v 32 primerih, od
tega 10 krat za pomoč drugi PU [3 x PU Maribor in PU Novo mesto, 2 x PU Ljubljana ter po 1 x
PU Murska Sobota in PU Koper]. Sestav II je bil aktiviran v 4 primerih, od tega 2 krat za pomoč
drugi PU [PU Maribor in PU Ljubljana], sestav III pa je bil aktiviran v 34 primerih, od tega 3 krat
za pomoč drugi PU [po enkrat za pomoč PU Maribor, PU Kranj in PU Novo mesto].
Glede na to, da je v določenih primerih aktiviranja PPE PU šlo za večdnevna aktiviranja, so bili
policisti sestava I aktivirani skupno 36 dni [1 x 2 dni za varovanje državne meje in 1 x 2 oz. 1 x 3
dni za varovanje javnih prireditev], policisti sestava II 4 dni in policisti sestava III 45 dni [enkrat
po 2 za opravljanje nalog na smučiščih, enkrat 6 dni za izvajanje nalog za zagotavljanje splošne
varnosti ljudi v gorah in enkrat 6 dni za opravljanje nalog policistov na smučiščih v času zimskih
počitnic].
Večje število aktiviranj sestava I je posledica aktiviranj za varovanje državne meje in opravljanje
nekaterih drugih nalog, sestava III pa zaradi večjega števila dežurstev policistov Gorske enote v
ekipi za helikoptersko reševanje na Brniku.
Skupaj so v letu 2019 policisti PPE PU naloge v PPE opravljali 85 dni.
Ob aktiviranjih je bila povprečna prisotnost policistov PPE boljša kot leto pred tem in znaša
skupaj za vse tri sestave 88,4 %, od tega sestav I 82,4 %, sestav II 84,6 % in sestav III 98,1 %.
Pri sestavu I je odstotek nekoliko slabši, saj se za varovanje nogometnih tekem in opravljanje
nekaterih drugih nalog na območju PU, ni popolnjeval iz drugih sestavov.
Policisti PPE PU sestav I in II so bili v letu 2019 aktivirani za izvajanje različnih nalog in sicer so
v 21 primerih sodelovali v varovanju nogometnih tekem, v 4 primerih so sodelovali pri varovanju
državne meje, v 3 primerih so sodelovali v varovanju dovoljenih javnih prireditev, v 3 primerih so
nudili pomoč SKP pri zaključni akciji za realizacijo operativne kombinacije, v 1 primeru so
sodelovali pri izvedbi hišnih preiskav, v 1 primeru so izvedli prijetje in privedbo osumljenca na
sodišče, v 1 primeru so sodelovali pri poostrenem nadzoru na mejnem prehodu, v 1 primeru so
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spremljali navijače »Celjske grofe« na tekmo v Maribor in v 1 primeru so zavarovali kraj
samomora.
Policisti PPE PU – Gorske enote pa so bili aktivirani 16 krat za dežurstvo v ekipi za
helikoptersko reševanje, 4 krat za izvajanje preventivnih aktivnosti, 3 krat za iskanje pogrešanih
oseb, 3 krat za sodelovanje pri ogledu kraja dogodka, 2 krat za varovanje udeležencev pohoda
[na Peco in na Okrešelj] ter v 6 primerih za izvajanje ostalih nalog.
Sestav PPE IV za opravljanje nalog v PU Celje v letu 2019 ni bil aktiviran oz. ni izvajal nalog s
policisti PPE.
V zadnjih desetih letih je bil PPE PU največkrat aktiviran v lanskem letu in sicer 70 krat, sledi
leto 2018 (61), leto 2012 (52), leti 2010 in 2013 [po 50 aktiviranj] itd.
Ker so policisti PPE v času določenih aktiviranj naloge opravljali več dni, so bili največ dni
angažirani v letu 2015 in sicer skupaj 89 dni [zaradi begunskega vala], sledi leto 2019 - 85 dni
[predvsem zaradi dežurstva policistov Gorske enote v ekipi za helikoptersko reševanje in zaradi
izvajanja nalog na južni meji], leta 2018 so naloge opravljali 76 dni, ostala leta je število
aktiviranj bilo med 45 in 61 dni.

Niko Kolar
direktor
višji policijski svetnik
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