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Metodološka pojasnila 
 
V letnem poročilu o delu PU Celje za 2020 so statistični podatki pridobljeni iz intranetne  
aplikacije »Statistika - Dinamična poročila [novi STAI] - Letno poročilo – nova metodologija. 
Podatki so bili zajeti in policijskim enotam dostopni 9. 2. 2021. 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 tretjič pripravlja po prenovljeni metodologiji, zaradi česar podatki 
niso v celoti primerljivi s preteklimi letnimi poročili o delu. 
 
Statistični podatki za letna poročila se več ne zamrzujejo, ampak so zajeti na določen dan. To 
pomeni, da se bodo podatki lahko kasneje [če bodo objavljeni na drug dan], spreminjali, 
predvsem pa se bodo spremenili za predhodna leta [zaradi morebitnih kasnejših vnosov in 
popravkov vnesenih podatkov]. 
  
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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1 Značilnosti dela PU Celje 
 
Leto 2020 je zaznamovalo obdobje Covid-19, kar je verjetno vplivalo tudi na število 
obravnavanih kaznivih dejanj, saj je obravnavanih zadev, glede na 10 letno povprečje, manj, 
vendar je zaznati, da se trend obravnavanih zadev glede na zadnja leta dviguje. Preiskanih je 
bilo praktično dve tretjine kaznivih dejanj. Preiskanost kaznivih dejanj je najvišja v zadnjih 
desetih letih, saj je bilo skupno preiskanih 4.149 kaznivih dejanj, obravnavanih pa je bilo 6.621 
kaznivih dejanj. Škoda, povzročena s kaznivimi dejanji, je manjša od povprečno nastale škode, 
vendar še vedno v primerljivih okvirjih ter v povprečju zadnjih nekaj let in je ocenjena na 
43.003.700,00 eur. V letu 2020 je tako, kljub epidemiji Covid-19, zaznan rahel trend rasti 
obravnavanih kaznivih dejanj, kar pa ni značilno za celotno območje RS, saj na celotnem 
območju še vedno zaznavamo trend padanja obravnavanih kaznivih dejanj. Glede na pretekla 
leta, je v letu 2020 na območju PU Celje opazen trend rasti na področju gospodarskih kaznivih 
dejanj, saj je bilo obravnavanih 15,5 % več tovrstnih kaznivih dejanj, torej 1.137 kaznivih dejanj 
s področja gospodarske kriminalitete. 
 
Z dobro strategijo dela, kljub nekaterim zaostrenim varnostnim razmeram, dosegamo visok nivo 
varnosti in preiskanosti. Hkrati še naprej beležimo nivo kaznivih dejanj zoper premoženje, pri 
čemer je raziskanost nad petletnim povprečjem in znaša 44,7 odstotkov. Kazniva dejanja zoper 
življenje in telo, pri katerih je raziskanost tradicionalno visoka, nad 90 %, prav tako kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, kjer je prav tako raziskanih več kot 90 % zadev. Glede na 
zastavljene cilje, dosegamo tudi visoko odzivnost na kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, 
družino in otroke. 
 
Na mejnih prehodih in na zeleni meji je bilo v letu 2020 na območju PU Celja zaznati trend, ki se 
umirja, obravnavanih je bistveno manj tovrstnih kaznivih dejanj kot v preteklih letih. Vsa kazniva 
dejanja s tega področja so bila preiskana. 
 
Stanje varnosti v cestnem prometu v letu 2020, upoštevaje le statistične podatke, lahko 
ocenimo kot izredno dobro. Nikoli v zgodovini nismo zabeležili tako nizkega števila najhujših 
prometnih nesreč in posledic. Če upoštevamo vse dejavnike, ki so vplivali na odvijanje cestnega 
prometa, predvsem na pojav virusne okužbe SARS-Cov-2, [ki je povzročila pandemične 
razsežnosti po vsem svetu, pri nas pa dvakratno razglasitev epidemije in z njo povezanimi 
omejevalnimi ukrepi, ki so za več kot 5 mesecev močno omejili gibanje prebivalstva in s tem 
osebnega cestnega prometa], pa številke niti niso več tako ugodne. 

Dogajanje na državni meji s Hrvaško lahko v letu 2020 ocenimo kot ugodno, saj na PU Celje 
nismo beležili povečanja nedovoljenih migracij glede na preteklo leto. Območji PP Rogaška 
Slatina in PP Šmarje pri Jelšah sta bili glede na število obravnavanih oseb za nedovoljene 
prehode čez državno mejo približno enako obremenjeni. 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, začasne tehnične ovire ter panelna vrata na mejnih 
prehodih in določenih prehodnih mestih. Policisti na zeleni meji so sodelovali s policisti na 
mejnih prehodih in obratno. V letu 2020 je bil na državni meji vzpostavljen videonadzorni 
sistem. Za pomoč pri varovanju državne meje smo prejeli lovske kamere. 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 na zeleni meji, kljub različnim oblikam dela, niso odkrili večjega števila 
primerov tihotapstva [ljudi, mamil, orožja, vozil] ali zlorab listin. Posebnosti niso beležili niti 
hrvaški varnostni organi. 
 
Skupna mejna kontrola s hrvaškimi varnostnimi organi se je izvajala na vseh mejnih prehodih 
PU Celje na meji s Hrvaško. Posebnosti v zvezi z izvajanjem skupne mejne kontrole nismo 
beležili.  
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Na notranji meji z Avstrijo ni bilo večjih varnostnih dogodkov, ki bi bili povezani z nedovoljenimi 
vstopi oz. izstopi državljanov tretjih držav. Na regionalnem in lokalnem nivoju je potekalo 
sodelovanje z avstrijskimi varnostnimi organi.   
 
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 notranjosti območja PU Celje je bila pozornost usmerjena nadzoru nad zakonitostjo 
prebivanja tujcev.  
 
Na delo po področju državne meje in tujcev je vplivala epidemija bolezni Covid-19 in ukrepi 
povezani z njo. 
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2 Delo na posameznih delovnih področjih 

2.1  Temeljne dejavnosti 

2.1.1 Odkrivanje in preiskovanje kriminalitete  
 
Po problematiki splošne kriminalitete je bilo v letu 2020 število obravnavanih zadev v večletnem 
trendu in je predstavljalo večinski delež vseh obravnavanih kaznivih dejanj s področja 
kriminalitete. Pri teh kaznivih dejanjih številčno izstopajo kazniva dejanja tatvine in velike 
tatvine, pri čemer je število kaznivih dejanj tatvine v 5-letnem povprečju, preiskanost pa je 
nadpovprečna. Velike tatvine so v rahlem porastu, kar bi lahko pripisali pojavu kriminalne 
združbe iz Gruzije, ki je izvršila večje število vlomov v stanovanja. Storilcem je bila v letu 2020 
odvzeta prostost in so bili privedeni k preiskovalnemu sodniku [v nadaljevanju je bilo 
ugotovljeno, da je organizirana skupina izvrševala kazniva dejanja v drugih krajih RS in v tujini]. 
Obravnavanih je bilo tudi več skupin vlomilcev iz območij drugih policijskih uprav in sosednjih 
držav, katera so izvrševala vlome v stanovanjske hiše na območju PU Celje. Preiskanost velikih 
tatvin je visoko nad petletnim povprečjem. V letu 2020 je bilo obravnavanih podobno število 
ropov kot v preteklih letih. V začetku leta 2020 sta bila realizirana storilca, ki sta utemeljeno 
osumljena, da sta izvršila 17 ropov na območju PU Celje, PU Maribor in PU Ljubljana [oba 
storilca sta bila privedena k preiskovalnemu sodniku]. Tudi druga kazniva dejanja s tega 
področja so v povprečju oz. v okviru pet-letnih trendov. Po številu obravnavanih zadev izstopajo 
še kazniva dejanja goljufije, poškodovanje tuje stvari in zatajitve.  
 
Po problematiki mladoletniške kriminalitete je število obravnavanih zadev v 5-letnem povprečju. 
Izstopa kaznivo dejanje napad na osebo mlajšo od petnajst let, kjer smo obravnavali tri storilce, 
ki so dejanja izvrševali na škodo svojih otrok. Dva od omenjenih storilcev sta bila sočasno 
obravnavana za kaznivo dejanje prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega 
gradiva. Pri nadaljnji preiskavi slednjega kaznivega dejanja, je bil obravnavan še osumljenec, ki 
je bil v preteklosti že obravnavan za takšna dejanja, ugotovljene pa so bile še štiri nove 
oškodovanke.  
 
Tudi v letu 2020 je PU Celje zavzemala stališče ničelne tolerance do nasilja v družini. Kljub 
temu je bilo, enako kot v preteklih letih, obravnavanih več kaznivih dejanj s tega področja. Ob 
nasilju v družini je bilo obravnavanih še več kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in 
surovo ravnanje. V tem obdobju je zaznan rahel porast kaznivih dejanj zoper življenje in telo in 
sicer smo obravnavali dva kazniva dejanja uboja, tri kazniva dejanja umora ter več kaznivih 
dejanj lahke telesne poškodbe in hude telesne poškodbe. Med kaznivimi dejanji umora izstopa 
umor iz območja Žalca, ko je storilec s sekiro umoril znanca in s kraja pobegnil v tujino, kjer je 
bil prijet. Izpostaviti moramo tudi dva poskusa umora z uporabo tablet [osumljenec je v 
preteklosti že bil obravnavan za poskus uboja] ter poskus uboja na območju Žalca, kjer je 
osumljenec, v času trajanja ukrepa prepovedi približevanja, poskušal umoriti svojo partnerko, po 
dejanju pa je storil samomor.  
 
Po problematiki organizirane kriminalitete sta bili v letu 2020 zaključeni obširni preiskavi s 
področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi 
v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, ki sta se preiskovali s 
pomočjo prikritih preiskovalnih ukrepov. Podana je bila ovadba za 10 kaznivih dejanj zoper 3 
osumljence, ki so ostali v priporu. V zadevi je bilo skupno zaseženih 2353,48 g konoplje, 18516 
kosov MDMA [ekstazi], 1038,44 g kokaina in 899,88 g amfetaminov, pripomočki za 
razpečevanje drog, komunikacijska sredstva ter premoženje za katerega se sumu, da je bilo 
pridobljeno na protipraven način [v skupni vrednosti 103.180,00 eur]. Sproženi so bili postopki 
za odvzem nezakonito pridobljenega premoženja.   
  
V sodelovanju z Avstrijskimi varnostnimi organi [podan Evropski preiskovalni nalog] je bila 
odvzeta prostost več osumljencem na območju R Avstrije, tudi dvema slovenskima 
državljanoma. Tekom obravnave je bila zasežena večja količina prepovedane droge rastline 
konoplje na območju Republike Avstrije. Ugotovljeno je bilo, da je kriminalna združba delovala 
na način, da so slovenski državljani, drogo prodajali preko poštnih storitev na območje Avstrije. 
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V letu 2020 je bilo obravnavanih manj kaznivih dejanj prepovedano prehajanje meje ali ozemlja 
države po členu 308/KZ-1 kot pretekla leta. Padec kaznivih dejanj je tudi posledica tega, da v 
letu 2020 na tem področju ni bilo obsežnejših preiskav. 
 
Na področju ponarejanja denarja je še vedno aktualna t.i. nabava ponaredkov preko internetnih 
strani in temnega spleta. Tako je bila obravnavana obsežna zadeva, ko je oseba iz območja 
Šmarja pri Jelšah na svojem domu, s pomočjo tiskalnika, ponaredila večje število evrskih 
bankovcev v apoenih od 5,00 evrov do 500,00 evrov, jenov in rubljev, katere je unovčeval na 
območju celotne Slovenije. Konkretno je v drugi polovici leta 2020 osumljeni doma tiskal 
bankovce za 10 evrov, katere je v petih primerih vnovčil po različnih prodajalnah, za kar je bil 
priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. 
 
V prvi polovici leta je bila zaključena obsežna preiskava v zvezi kaznivih dejanj trgovine z 
ljudmi, po členu 113 KZ-1, v kateri so bile kazensko ovadene štiri fizične in ena pravna oseba, 
za skupno 25 kaznivih dejanj. V preiskavi je bilo ugotovljeno, da so akterji kriminalne združbe 
na območju Ukrajine preko oglasov in z osebnimi kontakti vzpostavljali stike z dekleti in 
poskrbeli za njihovo namestitev v enem izmed hotelov na območju Celja. Dekleta, iz socialno in 
ekonomsko šibkih okolij, so po nastanitvi v hotelske sobe izvajale spolne usluge, polovico 
zaslužka pa so morale izročati osumljencem, ki so vršili nadzor nad njimi. Plačilo iz naslova 
spolnih dejanj je bil njihov edini vir zaslužka, dekleta pa so morale vračati mesečna nakazila iz 
naslova osebnega dohodka, s čimer so jih spravljali v ekonomsko podrejeni položaj. Svoj del 
nezakonito pridobljene premoženjske koristi so osumljeni prikrivali v okviru dejavnosti podjetja. 
V času preiskave je bilo identificiranih skupno 28 žrtev trgovine z ljudmi od tega po ena 
državljanka Romunije in Moldavije ostale pa so bile državljanke Ukrajine.  
 
V drugi polovici leta je bila zaključena obsežna preiskava v zvezi kaznivega dejanja tihotapstva, 
po 4. odstavku v zvezi z 2. odstavkom 250. člena KZ-1. V hudodelski združbi so sodelovale 
najmanj štiri osebe, ki so od marca 2019, skupaj z neznanimi sostorilci iz Litve, organizirali 
tihotapstvo tobačnih izdelkov [cigaret beloruske tobačne znamke] iz Ruske federacije na 
carinsko območje Evropske unije in se pri tem izogibali ukrepom carinskega nadzora. Cigareti 
so bili največkrat z ladijskim tovornim prometom pripeljani do pristanišč v Belgijo in Nizozemsko, 
kjer se je tovor naložil na vozila slovenskih avtoprevoznikov in pripeljal v Slovenijo. Osumljenci 
so v Sloveniji ustanovili štiri podjetja, organizirali preklad, izpolnili novo tovorno dokumentacijo 
[CMR], ki je prikrila dejanski izvor blaga. Nato so cigarete, skrite med drugim tovorom, odpeljali 
na ciljno destinacijo, v Veliko Britanijo. V času preiskave je bilo opravljenih pet večjih zasegov 
cigaret. Tržna vrednost cigaret pri prodaji na ilegalnem tržišču Velike Britanije bi znašala okoli 6 
milijonov eur. Pri enem izmed osumljencev je bil, na hišni preiskavi na podlagi odredbe sodišča, 
zaradi očitnega nesorazmerja med obsegom premoženja in dohodkom osumljenca, opravljen 
zaseg dela premoženja v višini koli 100.000,00 evrov, za katerega se sumi, da je nezakonitega 
izvora. Prav tako je bilo zaseženih pet ton pralnih sredstev, katere je osumljeni pakiral v 
ponarejeno embalažo znanih blagovnih znamk in prodajal, za kar je osumljen storitve kaznivega 
dejanja preslepitve kupcev po 232 členu KZ-1. Za namen učinkovitejšega zbiranja dokaznih 
dejstev o kaznivem dejanju je bila ustanovljena specializirana preiskovalna skupina v sestavi 
Specializiranega državnega tožilstva, Finančne uprave RS, Urada za preprečevanje pranja 
denarja in Policije. Prav tako je potekalo intenzivno sodelovanje in izdaja evropskih 
preiskovalnih nalogov varnostnim organom Velike Britanije, Litve, Francije in Madžarske. 
Osumljenec je bil ovaden še za kaznivo dejanje neupravičene uporabe tuje oznake ali modela 
po 1. odstavku 233. člena KZ-1. 
 
V letu 2020 so bile obravnavane nekoliko hujše izvršitvene oblike kaznivih dejanj napadov na 
policiste, kot je napad z nožem, napad z zračno puško in namerno trčenje z večjim avtomobilom 
v službena vozila policije. V tej zvezi je bilo obravnavanih osem kaznivih dejanj grožnje najvišjim 
predstavnikom države. V dveh primerih je bilo podano poročilo [oškodovanec ni podal predloga 
za pregon], v petih primerih je bila podana kazenska ovadba zoper znanega storilca, ena 
zadeva pa je še v teku preiskave, saj storilec še ni ugotovljen. Gre za večji porast kaznivih 
dejanj glede na pretekla leta, kar se pripisuje dejstvu, da so najvišji državni predstavniki 
dosledno podajali kazenske ovadbe zoper storilce, ki so jim grozili in dejstvu, da na območju PU 
Celje stalno bivata predsednik vlade in direktor SOVE. 
 
V letu 2020 se je obravnava zaznanih kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete na 
območju PU Celje povečala na najvišjo raven v zadnjih petih letih oz. presegla številko 1000 
zaznanih tovrstnih kaznivih dejanj, kar se odraža tudi v trendu, ki je v letu 2020 doživel močan 
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porast. Med zaznanimi kaznivimi dejanji največji delež zavzemajo kazniva dejanja poneverba in 
neupravičena uporaba tujega premoženja, sledijo kazniva dejanja uporaba ponarejenega 
negotovinskega plačilnega sredstva, ponarejanje denarja, ponareditev ali uničenje poslovnih 
listin, poslovne goljufije itd. Skupna škoda, povzročena z gospodarskimi kaznivimi dejanji, je bila 
ocenjena na 32,7 milijonov evrov, in v pet letnem povprečju [31,34 milijonov eur] dosega 
najvišjo raven oz. je v korelaciji rasti trenda zaznanih kaznivih dejanj. Ob tem je potrebno 
omeniti, da del povzročene škode v letu 2020 sodi k sklopoma preiskanih kaznivih dejanj 
poslovnih goljufij, zlorabe položaja in jemanja ter dajanja podkupnine. Število opravljenih 
finančnih preiskav v letu 2020 je ostalo na približni ravni 5-letnega povprečja, prav tako število 
podanih pobud za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem protipravne premoženjske koristi, 
katere vrednost v letu 2020 znaša 19,8 mio evrov. 
 
Po ZOPNI je bilo v letu 2020 izvedena tudi hišna preiskava po določilih ZKP in ZOPNI in pri tem 
zaseženo premoženje velike vrednosti. V letu 2020 sta bili na OGK zaključeni tudi ločeni 
preiskavi serije kaznivih dejanj s področja stanovanjskega upravljanja [poneverbe in uporabe 
tujega premoženja ter zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti], katere 
posebnost, ob veliki premoženjski koristi, je bilo število oškodovanih fizičnih in pravnih oseb 
[več kot 5.000 subjektov] ter serije korupcijskih kaznivih dejanj s področja t. i. sistemske 
korupcije izvršenih pri razpisih manjših vrednostih. 
 
V letu 2020 je bilo obravnavanih 34 kaznivih dejanj s področja računalniške kriminalitete, ki je 
na ravni petletnega povprečja. Obravnavanih je bilo več primerov napadov na informacijski 
sistem gospodarskih družb s t. i. šifriranjem podatkov, kjer je zaradi izgube le-teh ali izpada 
proizvodnje bila povzročena skupna škoda okrog 1.000.000,00 eur. 
 
Določen del tovrstnih kaznivih dejanj je bil obravnavan kot pripravljalna dejanja pri obravnavi 
kaznivih dejanj s področja kibernetske kriminalitete, kot so zloraba osebnih podatkov, uporaba 
ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, spletnih goljufij, spletnih izsiljevanj ter 
tatvine sredstev v povezavi s sodobnimi oblikami plačevanja v kibernetskem prostoru.  
 
Z uvajanjem novih informacijskih rešitev ter digitalizacijo poslovanja v času ukrepov Covid-19, je 
bil zabeležen porast spletnih goljufij in sicer t. i. direktorske goljufije, naložbe v vrednostne 
papirje, nakup in prodaja kripto valute in drugih oblik brezgotovinskega poslovanja. 
 
V letu 2020 je bilo opravljenih 1054 zavarovanj in preiskav podatkov iz elektronskih naprav. 
Največ, 560 preiskav, je bilo opravljenih na področju mobilnih elektronskih naprav ter spletnih 
storitev. Poudariti je potrebno, da se z razvojem aplikacij ter spletnih storitev pojavljajo težave z 
zajemanjem in zavarovanjem elektronskih dokazov. Ti se velikokrat ne ohranijo na napravah 
oziroma se v aplikacijah ohranijo zgolj kratek čas, medtem ko se določen del podatkov hrani pri 
tujih ponudnik storitev informacijskih družb. 
 

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 10.874 kršitev. Če primerjamo gibanje števila kršitev predpisov o 
javnem redu in miru v obdobju zadnjih desetih let, število kršitev ves čas pada. Izjema je leto 
2017, ko je bilo kršitev več in sicer 5.236 ter leto 2020, ko je število kršitev naraslo za več kot 
enkrat. Razlog je seveda v razglašenih epidemijah v letu 2020, kjer so policisti intenzivneje 
opravljali naloge za preprečevanje Covid-19 in posledično zaznali, ali bili obveščeni, o več 
kršitvah. Tako smo v letu 2020 obravnavali 6.059 kršitev določil Zakona o nalezljivih bolezni. 
Tovrstnih kršitev v preteklih obdobjih nismo obravnavali. Potrebno je poudariti, da se bo končno 
število kršitev v letu 2020 še nekoliko spremenilo zaradi statističnega vodenja prekrškovnih 
postopkov in odločanja z odločbo v hitrem postopku.  
  
Tudi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru v 10-letnem obdobju, vse od leta 2011 
padajo. Tako se je število teh kršitev postopoma zmanjšalo iz 4.398 kršitev [iz leta 2011] na 
vsega 2.886 [v letu 2016], nato pa v letu 2017 rahel porast števila kršitev, kateremu ponovno 
sledi zmeren padec v letih 2018 in 2019. V letu 2020, kljub temu, da je bilo zaznamovano z 
epidemijo [prepoved javnih zbiranj, pouk na daljavo,…] zopet beležimo porast števila kršitev 
Zakona o varstvu javnega reda in miru v letu 2020, vendar pa je število kršitev še vedno 
manjše, kot je bilo leta 2018. V letu 2020 je bilo delo prioritetno usmerjeno v zagotavljanje 
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zdravja in preprečevanja nadaljnjega širjenja nalezljive bolezni, medtem ko je eden od razlogov 
za porast števila kršitev na področju javnega reda v letu 2017 tudi v ugotovljenih prekrških  na 
podlagi samoiniciativnega dela. Padec omenjenih kršitev v prvi polovici leta 2016 in leta 2016 je 
posledica manjšega števila ugotovljenih tovrstnih kršitev zaradi stavke. 
  
Med kršitvami Zakona o varstvu javnega reda in miru je še vedno največ nasilnega in drznega 
vedenja po 1. odstavku 6. člena, in sicer 720 (691). Izrazito se je povečalo število kršitev zaradi 
neupoštevanja odredbe uradne osebe. Tako smo leta 2020 obravnavali 366 (251) kršitev. 
Stanje je primerljivo z letom 2013. Razlog za povečanje števila tovrstnih kršitev je v tem, da so 
policisti z nadziranjem predpisov ugotavljali tudi kršitve v zasebnih in drugih prostorih. Prav tako 
so se občani, kljub prepovedi, zbirali na protestih in drugih krajih. Zaradi preprečevanja širjenja 
nalezljivih bolezni, so policisti izrekali tudi več ukazov. Kljub temu, da so bili v letu 2020 občani 
več časa prisiljeni preživeti z ostalimi člani družine, znatnega povečanja kršitev na tem področju 
nismo beležili. Obravnavali smo 359 (358) kršitev po 4. odstavku 6. člena ZJRM. Medtem, ko je 
število kršitev zaradi nasilja v družini od leta 2011, ko smo obravnavali 725 kršitev, konstantno 
padalo. V letu 2020 smo izrekli tudi največ ukrepov prepovedi približevanja in sicer 313, 
medtem ko smo se temu številu, kljub največji razliki med obravnavnimi prekrški, najbolj 
približali v letu 2011, ko sta bila v PU Celje izrečena 302 ukrepa prepovedi približevanja. Razlog 
za takšen razkorak med obravnavanimi prekrški, padcem kršitev in približno enakim številom 
izrečenih ukrepov prepovedi približevanja je v tem, da se večino prijavljenega nasilja v družini, 
ko obstajajo razlogi za izrek ukrepa prepovedi približevanja, obravnava kot kaznivo dejanje. 
Preteklo obdobje so, tudi področje obravnave nasilja v družini, zaznamovali ukrepi v zvezi 
preprečevanja Covid-19. V tej zvezi je bilo pričakovati, da bo obravnavanih več primerov nasilja 
v družini, vendar ni bilo tako. Razloge za to je moč iskati v nemoči žrtev, ker se ob prijavah še 
vedno znajdejo pogosto same s storilcem in je nato nasilje še hujše. Zato je zelo pomembno, da 
se vsaka prijava nasilja v družini temeljito obravnava in izvedejo vsi ukrepi za zaščito žrtev. Ob 
spremljanju pojavnih oblik nasilja v družini je bilo zaznati, da je bilo obravnavanih nekaj 
primerov nasilja v družini, kjer je šlo za nasilje s hudimi posledicami. Tako smo obravnavali tudi 
poskus umora, pogostejše pa so tudi izrečene grožnje storilcev zoper življenje in telo 
oškodovancev. Povečano število tovrstnih prijav pričakujemo ob sproščanju ukrepov in zajezitvi 
epidemije. 
 
Največji padec določil Zakona o varstvu javnega reda in miru beležimo v 10-letnem obdobju 
zaradi kršitev določil 7/1 [prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje]. Teh kršitev smo v letu 2011 
obravnavali 722, do leta 2020 pa so te kršitve ves čas v upadanju in smo jih v letu 2020 v PU 
Celje obravnavali le še 240. Največji razlog za upad tovrstnih kršitev je v dokazovanju 
prekrškovnega postopka, saj prijavitelji ob izvedeni intervenciji in vzpostavljenem redu, niso več 
pripravljeni nastopiti kot priče v prekrškovnih postopkih. Glede na to, da gre za posredno 
ugotovljene 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 2020 storile osebe stare od 25 do 34 let in sicer 1.180 (520) kršitev. Pri 
spremljanju 10-letnega obdobja je največji padec kršitev pri osebah starih med 25 in 34 let, in 
sicer smo leta 2011 obravnavali 896 kršitev, medtem ko smo v letu 2019 obravnavali le še 520 
kršiteljev starih med 25 in 34 let, kar predstavlja občuten padec. Seveda je izrazit porast 
kršiteljev v tej starosti v letu 2020 posledica obravnave kršitev določil Zakona o nalezljivih 
bolezni.  
 
Največ kršitev [1.092] Zakona o varstvu javnega reda in miru v letu 2020, glede na kraj, je bilo 
na cesti, ulici ali trgu. Sledijo kršitve, ki so se zgodile v stanovanju [891]. Na drugih krajih je bilo 
504 kršitev, v gostinskih objektih se je zgodilo 204 kršitev, medtem ko smo na javnih shodih in 
prireditvah obravnavali 23 kršitev. Pri spremljanju 10-letnega obdobja je delež storjenih kršitev 
razporejen po enakem vrstnem redu, z izjemo v letu 2011, ko je bilo največ kršitev storjenih na 
drugih krajih ter v letu 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 2011, ko smo obravnavali 1.363 kršitev, zaznan na drugih 
krajih, saj smo v letu 2020 obravnavali le še 504 tovrstnih kršitev. 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 2011 in 2020, gre za še večje odstopanje od povprečja v zastopanosti 
prekrškov na javnih shodih in prireditvah. Sicer je to dober pokazatelj, da se tudi v sodelovanju 
z organizatorji, v smislu zagotavljanja večje varnosti, pogostost tovrstnih kršitev zmanjšuje 
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hitreje kot delež skupnih kršitev. Enak trend upadanja kršitev beležimo tudi v gostinskih 
objektih.    
 
Med kršitvami drugih predpisov o javnem redu je bilo v letu 2020 največ kršitev določil Zakona o 
nalezljivih boleznih, Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, Zakona o prijavi 
prebivališča, Zakona o zaščiti živali, Zakona o osebni izkaznici in Zakona nalogah in pooblastilih 
policije. 
 
Kot v preteklih letih, se je tudi v letu 2020 zmanjševalo število ugotovljenih kršitev na področju 
orožja. Na območju PU  Celje je bilo ugotovljenih 79 (117) kršitev Zakona o orožju in 28 (31) 
kršitev Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Pri pregledu 10-letnega obdobja 
ugotavljamo, da je v povprečju obravnavanih približno 100 tovrstnih kršitev, z odstopanjem v 
določenih letih [med 10 manj do 20 več prekrškov], pri čemer izrazito odstopajo leto 2009, ko 
smo obravnavali 141 kršitev določil Zakona o orožju in leto 2015, ko smo obravnavali 131 
tovrstnih kršitev. Policijske enote PU Celje so pridobile in v FIO vnesle 192 (250) operativnih 
informacij, ki se nanašajo orožje/strelivo in v zvezi orožja opravile (32) hišnih preiskav, od 
katerih jih je bilo 24 (25) uspešnih in 6 (7) neuspešnih. Obravnavali smo 5 (3) tatvin orožja pri 
vlomih v stanovanjske hiše, ki so bile storjene med 16.00 in 20.00. Po dva vloma sta bila 
storjena na območju PP Rogaška Slatina in PP Šentjur pri Celju, 1 pa na območju PP Celje. Od 
odtujenega orožja je bila je bila kasneje 1 pištola najdena pri storilcih na območju PU Novo 
mesto. V okviru obravnavanih dogodkov, v katerih je bilo uporabljeno orožje, ter na podlagi 
zbranih obvestil, so PP na območju PU Celje v letu 2020 podale 11 (14) pobud za odvzem 
orožja in orožnih listin v upravnem postopku, na podlagi 63. člena Zakona o orožju in opravile 
613 (658) preveritev v okviru postopkov, ki jih v zvezi z orožjem vodijo upravne enote. 
 
Obravnavali smo 3 (5) samomore storjene s strelnim orožjem, in sicer sta bila dva storjena z 
orožjem, ki sta ga osebi posedovali nelegalno [pištola in MK puška], en pa s pištolo, ki jo je 
oseba posedovala legalno. 
 
V letu 2020 je bilo 154 (13) najdb NUS, ki so jih nato prevzeli bombni tehniki CZ. Veliko število 
je predvsem na račun ene najdbe 102 kosov na območju Rogle. 
 
Ob 10-letni primerjavi ugotovljenih drugih prekrškov s področja javnega reda se število teh 
prekrškov, z izjemo leta 2017, giblje med 1.700 in 1.900 ugotovljenimi prekrški letno. Leta 2017 
je bilo ugotovljenih 2.148 teh prekrškov, leta 2020 pa je bilo takšnih kršitev 8.160. Če od kršitev, 
storjenih v letu 2020 odštejemo 6.059 kršitev Zakona o nalezljivih boleznih, ugotovimo, da je 
bilo število drugih kršitev 2.101, kar je povsem primerljivo s predhodnimi obdobji. Pri tovrstnih 
kršitvah gre za prekrške, ki jih policisti zaznajo na podlagi lastnega dela, bodisi ob obravnavi 
drugih dogodkov, kaznivih dejanj ali prekrškov, bodisi z načrtnim delom. V letu 2020 so policisti 
obravnavali 464 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 2020, 
končno število ob zaključku vseh prekrškovnih postopkov še spremenilo. Porast števila tovrstnih 
kršitev je bil v letu 2017, predvsem zaradi večjega števila ugotovljenih kršitev Zakona o 
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami [584], v letu 2016 pa smo odkritih 451 tovrstnih 
kršitev. Razlog za povečanje odkritih tovrstnih kršitev je več. Eden od razlogov je vedno večja 
ponudba različnih substanc na trgu, saj prodaja prinaša velike zaslužke, drug 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 PU Celje je število obravnavanih dogodkov primerljivo s številom obravnav v zadnjih 10-letih. 
Do manjšega odstopanja prihaja v zadnjem letu pri obravnavi delovnih nesreč, katerih smo 
obravnavali nekoliko manj in sicer 127 (160). Vzrok za manjše število obravnavanih delovnih 
nesreč je manjša prisotnost delavcev na delovnih mestih, saj je v času epidemije bilo veliko 
podjetij zaprtih, nekaj podjetij je zmanjšalo delovne procese ali pa so delavci delali od doma. Pri 
obravnavah ostalih dogodkov, večjih odstopanj ni. Tudi v letu 2020 smo obravnavali največ 
požarov in sicer 169 (163), sledijo delovne nesreče, poskusi samomora, samomor, iskalne 
akcije in nesreče na smučišču.  
 
V preteklem letu smo policisti izvajali naloge na 115 (312) javnih prireditvah in shodih. Ob tem 
smo obravnavali 27 (86) kršitev določil Zakona o javnih zbiranjih. Sicer pa je bilo na javnih 
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prireditvah obravnavanih še 23 (46) kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru. V letu 
2020 policisti PU Celje niso izrekli nobenega ukrepa prepovedi udeležbe na športnih prireditvah, 
medtem ko so v  letih 2013 in 2017 izrekli po en takšen ukrep. Največ tovrstnih ukrepov je bilo 
izrečenih leta 2014, ko smo v PU Celje zaradi napada navijačev nogometnega kluba Maribor, 
Viole, na navijače španskega nogometnega kluba Sevilla izrekli 19 ukrepov prepovedi udeležbe 
na športnih prireditvah. Padec kršitev Zakona o javnih zbiranjih je posledica doslednih kontrol in 
ukrepanja policije ob ugotovljenih kršitvah v preteklih letih. Velik razlog za padec teh kršitev je v 
tem, da javnih zbiranj, zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni, Covid-19, skoraj da ni bilo, 
oziroma so bila zelo omejena. Doslednejši nadzori so bili 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. Na nogometnih tekmah kršitev nismo obravnavali. 
Tudi v letu 2020 so policisti uspešno izvedli vse načrtovane naloge varovanja na tekmah 
svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji in tekem svetovnega 
pokala v deskanju na snegu na Rogli.   
 
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 2011 [79 asistenc] dalje povečevalo vse 
do leta 2017 [154 asistenc], v letu 2018 pa je bilo teh asistenc manj [110]. V obdobju od leta 
2011 [48 asistenc], pa vse do leta 2017 [130 asistenc], se je število asistenc medicinskemu 
osebju iz leta v leto konstantno povečevalo. Opazen je padec tovrstnih asistenc v letu 2018, ko 
smo opravili 100 asistenc. Konec leta 2017 so starešine PP opravili razgovore, po večini z 
zdravstvenimi enotami, kjer so se pogovorili o »preventivnih asistencah« za katere so zaprosili 
prehitro, dejanske pomoči, pa kasneje niso potrebovali. V letu 2019 se je število asistenc 
zdravstvenemu osebju ponovno povečalo na 127, v letu 2020 pa še bolj, in sicer na 142 
tovrstnih asistenc. Prav zaradi tega, smo konec 2019 že začeli ponovne razgovore z 
zdravstvom in sicer z vodjo NMP Celje in vodjo travmatološkega oddelka Bolnišnice Celje. Za 
aktivnostmi nadaljujemo tudi v letu 2021, ko bomo zdravstvo ponovno seznanili z institutom 
policijske asistence. Število asistenc sodiščem in inšpekcijskim službam je v zadnjih letih v 
manjšem upadu. Asistenc centrom za socialno delo je nekako konstantno med 2 do 4 v letu, 
izstopa pa le leto 2017, ko smo tem službam nudili asistenco v 11 primerih [v letu 2018 so bili 3 
primeri]. Tudi iz leta 2019 [5] se je število asistenc centrom za socialno delo povečalo na 9. 
 

2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa  
 
Stanje varnosti v cestnem prometu v letu 2020, upoštevaje le statistične podatke, lahko 
ocenimo kot izredno dobro. Nikoli v zgodovini nismo zabeležili tako nizkega števila najhujših 
prometnih nesreč in posledic. Če upoštevamo vse dejavnike, ki so vplivali na odvijanje cestnega 
prometa, predvsem pojav virusne okužbe SARS-Cov-2 [ki je povzročila pandemične razsežnosti 
po vsem svetu, pri nas pa dvakratno razglasitev epidemije] in z njo povezanimi omejevalnimi 
ukrepi, ki so za več kot 5 mesecev močno omejili gibanje prebivalstva in s tem osebnega 
cestnega prometa, pa številke niti niso več tako ugodne. 

Skupno število obravnavanih vseh prometnih nesreč je sicer upadlo za 24 %, kar pomeni, da so 
upadle tudi posledice prometnih nesreč. V lanskem letu smo obravnavali eno prometno 
nesrečo, v kateri sta umrla dva udeleženca, skupno pa je lani v nesrečah umrlo 9 oseb. Prav 
tako so bile prometne nesreče zelo razpršene. Še vedno je bil najpogostejši vzrok prometnih 
nesreč s smrtnim izidom hitrost [5 prometnih nesreč]. Kar 5 od 9 umrlih oseb, so bili vozniki 
osebnih avtomobilov. Najpogostejši vzrok vseh obravnavanih prometnih nesreč je bila hitrost. 

Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je bil, glede na prejšnja 
leta, v letu 2020 nižji, pri ostalih nesrečah pa je bil nekoliko višji in je znašal 9,7 %. Stopnja 
alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je ostala enaka kot leto prej, 
pri prometnih nesrečah s telesnimi poškodbami se je nekoliko povišala [za 0,04 ‰], medtem ko 
se je povprečna stopnja med povzročitelji prometnih nesreč z materialno škodo nekoliko 
zmanjšala [za 0,03 ‰]. 
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Policiste smo usmerjali v izvajanje obdobnih načrtov NPVCP in državnih poostrenih nadzorov 
cestnega prometa, izvajali smo 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, mobilni telefon, varnostni pas]. 

Število izvedenih ukrepov za ugotovljene kršitve se odraža tudi v številu ugotovljenih kršitev in 
njihovi strukturi, saj so policisti ugotovili največje število kršitev cestnoprometnih predpisov v 
zadnjem desetletju.  

Tako kot že leto prej, se je [do razglasitve epidemije] nadaljevala povečanje frekvence 
tranzitnega, tovornega prometa. S policisti 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. Na avtocesti A1 mesečno izvajamo 
načrtovane poostrene nadzore po sistemu Pegaz in tehtanje tovornih vozil.  

Na podlagi izdelanih analiz stanja varnosti cestnega prometa za daljše časovno obdobje in na 
njih temelječih prognozah dela smo načrtovali delo policijskih enot. Hkrati s tem smo sodelovali 
pri izvajanju nalog po obdobnih načrtih dela. Veliko časa sta inšpektorja oddelka za cestni 
promet namenila tudi neposrednemu delu na terenu in nudenju strokovne pomoči pri vseh 
vrstah in oblikah policijskega nadzora v cestnem prometu. 

Tako kot v preteklosti, se dosledno udeležujemo 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 2020 prestopilo 2.052.326 potnikov, največ na mejnih 
prehodih PMP Rogatec. Število potnikov se vsako leto nekoliko povečuje, razen v letu 2020, ko 
je bilo zaznano zmanjšanje, ki je posledica ukrepov v zvezi z epidemijo bolezni Covid-19. Glede 
na strukturo potnikov so največ potnikov predstavljali državljani Evropske unije in Slovenije, v 
manjšem delu državljani tretjih držav, predvsem z območja zahodnega Balkana. Državno mejo 
je prevozilo 1.106.839 vozil, največ osebnih vozil [980.162]. PMP Rogatec je na mejnem 
prehodu za mednarodni železniški promet Rogatec beležila 2.122 vlakov in 6.183 potnikov. 
Promet potniških vlakov so zagotavljale slovenske železnice.  
 
Na mejnih prehodih je bilo, zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev za vstop v Slovenijo, 
zavrnjenih 111 tujcev [Bosna in Hercegovine, Srbija,…]. Povečanje števila zavrnjenih oseb je 
posledica ukrepov v zvezi z epidemijo bolezni Covid-19. Orožje [hladno orožje] je bilo zaseženo 
v 4 primerih. V 1 primeru je bila zasežena večja količina lovskega orožja v pravnem prometu. V 
4 primerih so bili odkriti poskusi prenosa prepovedanih drog [manjše količine konoplje in tablet, 
ki so na listi prepovedanih snovi]. Zaradi zlorabe dokumentov ni bilo obravnavanih oseb, prav 
tako ni bilo zaseženih vozil. Obravnavanih je bilo 74 zadetkov v schengenskem informacijskem 
sistemu, največ na PMP Rogatec. Na podlagi Zakona o nadzoru državne meje je bilo 
ugotovljenih 45 kršitev.  
 
Obravnavanih je bilo 57 primerov nedovoljenih prehodov čez državno mejo v katerih je bilo 
odkritih 283 oseb [državljani Afganistana, Iraka, Bangladeša, Pakistana, Sirije,…]. Delež 
obravnavanih oseb je v primerjavi z območjem celotne države znašal 1,9 %.  
 
Zaradi izmikanja mejni kontroli na mejnih prehodih je bilo obravnavanih 39 oseb [največ 
državljanov Afganistana]. Največkrat so bile osebe skrite v tovornih vozilih. Delež obravnavanih 
oseb je v primerjavi z območjem celotne države znašal 5,2 %.  
 
Za nedovoljene vstope na notranji meji je bilo obravnavanih 15 oseb [državljani Moldavije, 
Ukrajine, Maroka,…]. V zvezi s problematiko odkrivanja in preprečevanja čezmejne kriminalitete 
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in nedovoljenih migracij na t. i. slovenskem cestnem križu se je nadaljevalo z aktivnostmi in 
ukrepi policije na avtocesti A1. Največ ukrepov so ugotovili policisti PP IU Celje, PPP Celje in 
SENDM SMP UUP GPU. Izravnalni ukrepi so se izvajali v skladu z zakonskimi pooblastili. 
 
Na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb je bilo tujim varnostnim organom 
izročenih 162 oseb, največ [161] hrvaškim varnostnim organom [državljani Bangladeša, 
Afganistana, Pakistana, Iraka,…]. Od hrvaških varnostnih organov je bil sprejet državljan 
Severne Makedonije, od italijanskih varnostnih organov pa državljan Sirije. Odstranjenih je bilo 
24 oseb [državljani Hrvaške, Litve, Romunije, Turčije, Albanije, Bosne in Hercegovine, 
Srbije,…]. 
 
V notranjosti območja PU Celje je bila pozornost usmerjena nadzoru nad zakonitostjo 
prebivanja tujcev. Ugotovljenih je bilo 833 kršitev Zakona o tujcih. Zaradi nedovoljenega 
prebivanja je bilo obravnavanih 288 tujcev [državljani Moldavije, Ukrajine, Srbije,…]. Policijske 
postaje na območju PU Celje [največ PP IU] so, na podlagi Zakona o tujcih, izdale 27 odločb o 
vrnitvi [8 za takojšnjo vrnitev in 19 za prostovoljno vrnitev], največ državljanom Srbije ter Bosne 
in Hercegovine. Kršitve so bile večinoma ugotovljene na področju gradbeništva, kovinske 
industrije, gostinstva in pekarn. 
 
V schengenskem informacijskem sistemu je bilo skupaj zabeleženih 183 zadetkov, največ na 
osebah.  
 
Za mednarodno zaščito je zaprosilo 149 oseb [državljani Afganistana, Iraka, Sirije, Irana,…]. V 
Center za tujce je bilo nastanjenih 29 oseb [Irak, Kosovo, Pakistan,…].  
 
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 2020 je bilo evidentiranih 1.790 (2.045) aktivnosti, kar predstavlja 12,5 % upad. Policijske 
enote so največ aktivnosti opravile na področju zagotavljanja prometne varnosti ter 
zagotavljanja javnega reda in miru. Tudi v letu 2020 je pri izvajanju preventivnih aktivnosti 
primanjkovalo preventivnega materiala, upad števila aktivnosti pa je vsekakor povezan tudi z 
epidemijo virusa Covid-19. 
 
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 
kontroliranja prometa in vzdrževanja javnega reda. Dobro je tudi sodelovanje z zasebno 
varnostnimi subjekti. PU Celje je organizirala en skupni delovni posvet z vsemi zasebno 
varnostnimi subjekti, ki opravljajo naloge na območju PU Celje. 
 
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 policijske enote za poostrene 
nadzore z inšpekcijskimi službami dogovorile same. 
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Policisti PU Celje vsako leto 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 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 2020 je bilo na telefonsko številko 113 sprejetih 67.978 klicev, kar v 5-letnem povprečju 
pomeni porast za 1 %. Obravnavali smo 24.033 interventnih dogodkov, od katerih je bilo 554 
nujnih klicev. Število interventnih klicev se je v primerjavi s 5-letnim obdobjem zmanjšalo za 
2 %. Na interventne dogodke je bilo napotenih 23.199 policijskih patrulj. Največja zgostitev  
klicev in interventnih dogodkov je bila, glede na dan v tednu, ob petkih. Povprečen čas 
sprejema klicev na številko 113 je bil 5,8 sekunde in je v okviru evropskega standarda [6 
sekund]. V letu 2020 je bilo 2.945 neodgovorjenih klicev. Število nedogovorjenih klicev na 
telefonski številki 113 od leta 2018 pada in se konstantno giblje v okviru cilja, kateri je 95 % 
sprejetih klicev na telefonsko številko 113.   
 
V Dnevnik dogodkov OKC PU Celje je bilo opravljenih 94.008 zapisov, oziroma 4 % več kot je 
5-letno povprečje. Največ zapisov je bilo s področja prometne varnosti [8.891], sledi področje 
javnega reda in miru [5.509], nato kriminaliteta [4.558] ter dogodki in pojavi [3.762]. V letu 2020 
je bil povprečni reakcijski čas pri nujnih interventnih dogodkih 9 minut in 7 sekund in je pod 
povprečjem Slovenije. Opravljenih je bilo skupno 24.889 (26.938) obveščanj predstojnikov 
policijskih enot, pristojnih služb in posameznikov. V primerjalnem obdobju so časi pogovorov s 
prijaviteljem v zadnjih 5-letih na enaki ravni, v letu 2020 je čas pogovora s prijaviteljem 1 minuta 
in 38,8 sekund.   
 
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 se že dve leti je nahaja v zastavljenih okvirjih 6 sekund, v letu 2020 pa 
je najkrajši v zadnjih 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. 
 

2.2.3 Forenzična in kriminalistično-tehnična dejavnost  
 
Na področju kriminalistične tehnike in ogledne dejavnosti, se ugotavlja, da je trend števila 
opravljenih ogledov krajev kaznivih dejanj in dogodkov na območju PU Celje, v zadnjih 10-letih 
v upadanju. Leto 2020 je po rezultatih najbolj primerljivo z letom 2017. Konkretno se je 
zmanjšalo število opravljenih ogledov, na katerih so nudili strokovno pomoč kriminalistični 
tehniki in glede na 10-letno povprečje odstopa za 15,9 %.  
 
Zaradi teže kaznivih dejanj in zahtevnosti ogledov, je trend zavarovanih sledi v porastu. V letu 
2020 je bilo zavarovanih največ sledi v zadnjih devetih letih, kar 7 % nad 9-letnim povprečjem. 
Največ sledi je bilo zavarovanih po področjih prepovedanih drog, bioloških sledi, sledi obuval in 
papilarnih linij. Trend kriminalistično-tehnično obdelanih oseb skozi obdobje niha in je trenutno 
malo pod povprečjem, je pa odvisen od števila obravnavanih osumljencev. 
 
Posledica kvalitetno opravljenih ogledov in zavarovanih uporabnih sledi, pa je povečano število 
identificiranih oseb na območju PU Celje, saj je bilo v lanskem letu za 19 % več pozitivnih 
identifikacij glede na 9-letno povprečje.  
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V letu 2020 so v OKT SKP PU Celje, v sodelovanju z GPU PA, izvedena trimesečna strokovna 
usposabljanja policistov za izvajanje kriminalistično-tehničnih opravil na PU, katero je zaključilo 
8 policistov. V primerjavi s preteklimi leti je bilo na usposabljanju, zaradi ukrepov Covid-19, manj 
policistov.  
 

2.2.4 Raziskovalna, analitska in kriminalistično-obveščevalna dejavnost  
 
Tudi v letu 2020 so se v OKOD SKP PU Celje pripravljali kriminalistično-analitični izdelki, katerih 
je bilo primerljivo število glede na pretekla leta. Pri tem so analizirani posamezni primeri s 
poudarkom na analizi obširnega gradiva, telefonskega prometa in izpisih transakcijskih računov. 
 
V navedenem obdobju je večina analitičnih izdelkov pripravljenih za potrebe SKP PU Celje, 
ostalo pa za policijske enote iz območja PU Celje. Tudi v letu 2020, 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. Sprotno 
so bile izdelane analize izvedenih nalog v poostrenih nadzorih po Akciji Migrant in Akciji Prehod. 
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  
 
V letu 2020, zaradi razglašene epidemije Covid-19, niso bili realizirani vsi nadzori, ki so bili 
zajeti v načrtu dela PU Celje za 2020 in letnem načrtu nadzorov. Oba splošna nadzora nad 
delom [PP Slovenj Gradec in PPP Celje] sta prenesena v leto 2021.   
 
NOE PU Celje so izvedle 7 strokovnih nadzorov na različnih delovnih področjih. Večinoma 
nadzorniki niso ugotovili takšnih nepravilnosti ali pomanjkljivosti, da bi terjale takojšnje ali 
posebne ukrepe. 
 
Izvedli smo tudi 19 nadzorov nad delom uslužbencev policije. V 18 primerih se je nadzorovalo 
dosledno izvajanje Pravil policije, kot so napotitev in vrnitev z dela, osebna urejenost, 
opremljenost policistov idr., v enem primeru pa se je preverjala strokovnost izvajanja nalog 
glede prijave nasilja v družini. 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 na PU Celje so v obdobju med leti 2011 in 2020 v povprečju letno ugotavljali identiteto 
oseb v 5729 primerih. V letu 2020 so policisti ugotavljali identiteto 4733 oseb, kar je številčno le 
nekaj oseb manj kot leto prej [4746 oseb]. 
 
Policisti PU Celje so v primerjalnem obdobju, 2011 – 2020, v povprečju pridržali 831 kršiteljev 
po vseh zakonskih predpisanih pogojih. Od tega izstopata leti 2011 in 2012 pred spremembo 
zakonodaje [odprava obligatornega pridržanja po ZPrCP]. V letu 2020 so policisti pridržali 884 
oseb, kar je malenkost nad povprečjem. Od tega je bilo največ pridržanj odrejenih po 157 čl. 
ZKP, in sicer v povprečju 261 pridržanih oseb, od tega je bilo v letu 2020 165 pridržanih oseb. V 
preteklem letu je bilo po 32. členu ZNDM, glede na povprečje [112 oseb] v primerjalnem 
obdobju, pridržanih več oseb [284], leto prej je bilo teh zadržanj še nekoliko več [342], zaradi 
povečanja ilegalnih prehodov državne meje. Na račun povečanih migracij je bilo v 10-letnem 
obdobju ravno v letu 2020 na podlagi 64/1 člena ZNPPol odrejenih največ pridržanj do 48 ur, 
zaradi izročitve tujim varnostnim organom. V letu je bilo tovrstnih pridržanj 108, povprečje v 
primerjalnem obdobju pa je 30 pridržanih oseb.   
 
V obdobju zadnjih deset let je bilo na območju PU Celje, po ZP-1, v povprečju pridržanih 240 
kršiteljev. Od tega je bilo, zaradi storjenih prekrškov, v takojšnji postopek na sodišče privedenih 
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v povprečju 17 kršiteljev. V letu 2020 je bilo po členu 109/2 člena ZP-1 pridržanih 229, po členu 
110/2 ZP-1 pa 16 oseb. Oseb privedenih na sodišče, zaradi postopka o kaznivem dejanju ali 
prekrški, je [v primerjalnem obdobju] v povprečju 15 na leto, od tega 13 oseb kot storilcev 
prekrškov, ostalo pa osumljenih kaznivih dejanj. V preteklem letu je bilo privedenih storilcev 
prekrškov 10, storilcev kaznivih dejanj pa 5. 
 
Število uporabljenih prisilnih sredstev, v primerjalnem obdobju, je povprečno 1038. Sama 
uporaba se je postopoma zmanjševala nekje do leta 2018, nato pa se je trend obrnil in v letu 
2020 beležimo, da so policisti PU Celje uporabili 1225 prisilnih sredstev, kar je nekoliko več od 
leta pred tem, kakor tudi od povprečja. Zoper kršitelje so največkrat uporabili najmilejša prisilna 
sredstva, in sicer telesno silo [v povprečju 612] ter sredstva za vklepanje in vezanje [392]. To 
pomeni, da sta bili pri uporabi policijskih pooblastil spoštovani načeli postopnosti in 
sorazmernosti. V letu 2020 je bilo povprečno 732 uporab telesne sile in 459 uporab sredstev za 
vklepanje in vezanje. V primerjalnem obdobju beležimo povprečno 22 uporab plinskega 
razpršilca, v letu 2020 je bilo 15 primerov. V primerjalnem obdobju beležimo povprečno 4 
uporabe palice, v letu 2020 so bile 3 uporabe palice. Prav tako je v povprečju 4 krat uporabljen 
službeni pes [1x v letu 2020]. Policisti so v primerjalnem obdobju povprečno 3 krat uporabili 
sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev, katera pa so v letu 2020 uporabili 8 krat. 
Strelno orožje je bilo v letu 2020 uporabljeno v 1 primeru in sicer je bilo izstreljenih 5 nabojev, ki 
se po statistiki šteje za uporabo vsak posebej. Policisti so prvič v času samostojne Slovenije 
uporabili električni paralizator, in sicer prav tako v enem primeru, kjer sta bili izstreljeni dve 
kartuši.  
 
V primerjalnem obdobju desetih let je je bilo v povprečju ob uporabi prisilnih sredstev 688 
posledic uporabe pri policistih. V letu 2020 je bilo teh primerov 788. Od tega je v povprečju 661 
policistov brez posledic [v letu 2020 je bilo brez posledic v 762 primerih], v ene primeru je 
nastala materialna škoda [enako kot v letu 2019], v povprečju je vidnih 5 [v letu 2020 3] zunanji 
znaki uporabe prisilnih sredstev, nastane pa 21 [22 v letu 2020] lahkih telesnih poškodb. 
  
Pri kršiteljih je nekoliko manj nastalih posledic in sicer v povprečju letno 416 [455 v letu 2020]. 
Pri tem je brez posledic pri uporabi v povprečju 317 [333 v letu 2020] oseb, vidni zunanji znaki 
uporabe prisilni sredstev 88 [115 v letu 2020]. Nastanek lahkih telesnih poškodb je v povprečju 
10 [v letu 2020 4], huda telesna poškodba je v povprečju 1 na leto, v letu 2020 le-te ne 
beležimo. Trend nam kaže, da so policisti pri uporabi prisilnih sredstev zakoniti in strokovni, ter 
da delujejo z načelom sorazmernosti.    
 

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 2020 pa je bilo na območju PU Celje v reševanju 66 pritožb, kar je za 
40 % več kot v letu 2019. Trend povečanja števila obravnavanih pritožb je zaznati tudi na nivoju 
celotne države, kjer se je število pritožb v reševanju v letu 2020 povečalo za približno 39 % v 
primerjavi z letom 2019. 
 
V pomiritvenih postopkih je bila obravnavana približno tretjina pritožbenih zadev [23 zadev oz. 
34,8 %], pri tem pa ni bilo ugotovljenega ravnanja policistov, ki bi bilo neskladno s predpisi. 
Število obravnav na senatu je bilo enako kot v letu 2019, ko je bilo slednjih 6.  
 
V primerjavi z letom 2019 je bilo v letu 2020 za 37 % 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 2020 takšnih zadev 37. 
Med obravnavanimi pritožbami na senatu ni bilo za nobeno pritožbo odločeno, da je utemeljena, 
kar je bolje kot v letu 2019, ko je bilo za 2 pritožbi odločeno, da sta bili utemeljeni.  
 
Neposredno pred senatom so bile obravnavane 4 pritožbe, od tega 1 pritožba, ker je bil v 
postopku udeležen otrok, 1 pritožba ker je bil v postopku udeležen tujec, ki nima stalnega ali 
začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, preostali 2 pa, ker sta se pritožbi nanašali na 
druge očitke hudega posega v človekove pravice in temeljne svoboščine.  
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Pet izmed prejetih pritožb v letu 2020 še ni zaključenih [2 pritožbi še nista bili obravnavani pred 
senatom po neuspešnem pomiritvenem postopku, za 3 pritožbe pa še ni bilo izvedenih 
pomiritvenih postopkov, ker so bile prejete konec leta 2020] ter pomiritveni postopki še ni so bili 
izvedeni zaradi subjektivnih okoliščin v povezavi epidemijo Covid-19. 
 
V letu 2020, v 5 primerih po neuspelem pomiritvenem postopku, ni bilo obravnave pred 
senatom. 
 
Pritožniki so najpogosteje podajali očitke v povezavi s področjem cestnega prometa, po številu 
zabeleženih očitkov pa sta sledili delovno področje javnega reda in miru, ter področje 
kriminalitete.  
 
Največ pritožbenih razlogov se je nanašalo na uporabo pooblastil, sledili so pritožbeni razlogi, ki 
se nanašajo na komunikacijo, na neukrepanje, najmanj očitkov pa je bilo podanih na uporabo 
prisilnih sredstev.  
 
V letu 2020 ni bilo obravnavane pritožbe, za katero bi se v postopku reševanja ugotovilo, da je 
bila upravičena, oz. da ravnanje policistov ni bilo skladno s predpisi. 
 
  
2.2.8 Notranje preiskave  
 
V letu 2020 je bilo naznanjenih 35 kaznivih dejanj, ki so jih bili osumljeni policisti. V 23-ih 
primerih so bile zadeve sprejete na PP oz. PU Celje, ter evidentirane v evidencah kaznivih 
dejanj. Vse zadeve so bile na podlagi določil 158. a člena Zakona o kazenskem postopku 
odstopljene v reševanje Posebnemu oddelku Specializiranega državnega tožilstva [PO SDT]. V 
ostalih primerih so bile prijave sprejete na drugih PU ali pa neposredno na PO SDT.  
 
Zaradi suma storitve kaznivega dejanja je bilo izrečenih pet pisnih opozoril pred redno 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. 
 
Poleg kaznivih dejanj smo obravnavali 42 primerov različnih pisanj in sumov nezakonitega ali 
neetičnega ravnanja uslužbencev policije. V 3 primerih smo ugotovili kršitev obveznosti iz 
delovnega razmerja ter policistom izrekli delovno pravni ukrep, in sicer 1 izredno odpoved 
pogodbe o zaposlitvi ter 2 pisni opozorili pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. V skladu z 
določili 9. člena Pravilnika o notranji varnosti v policiji so bili v 3 primerih opravljeni razgovori s 
policisti.   
 
Na podlagi lastnih zaznav ter zaprosil drugih enot smo v 5 primerih preverjali sume nezakonite 
obdelave osebnih podatkov. V 2 primerih smo takšen sum potrdili in podali predlog za uvedbo 
postopka pri Informacijskem pooblaščencu ter predlog za vmesno varnostno preverjanje na 
MNZ DPDVN – Sektor za tajne podatke.   
 
V sodelovanju s področnimi PP in SKP PU Celje smo opravili varnostna preverjanja za 120 
oseb. 
 

2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost  
 
V letu 2020 smo opravljali rednega vzdrževanja informacijsko-telekomunikacijskega sistema, 
nudili pomoč uporabnikom in podporo ob selitvah med enotami ter dodeljevali pravice novim 
uporabnikom. Poleg navedenega smo veliko truda vložili v pripravo službenih prenosnih 
računalnikov, ki so jih zaposleni uporabljali za delo od doma in reševanjem problemov, ki so se 
pojavljali z novim načinom dela [delo od doma]. 
 
Poleg rednega odpravljanja napak na komunikacijskih napravah in videonadzoru smo postavili 
nov video nadzorni sistem na PP Šmarje pri Jelšah in PP Ravne na Koroškem. Postavil se je 
tudi nov video nadzorni center za nadzor meje za PP Šmarje pri Jelšah na PMP Bistrica ob 
Sotli. Opravljena je bila zamenjava govorne naprave na PP Celje. Zamenjali smo kodo na 
daljinskih upravljalnikih za odpiranje dvižne rampe in garažnih vrat na PU. Razporedili smo 270 
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novih ročnih zvez TETRA z vgrajenim GPS ter nudili pomoč pri vpogledu v video nadzorne 
sisteme na podlagi odredbe direktorja. 
 
Poleg rednih testiranj in kalibriranj alkoskopov je bil izveden redni letni pregled vseh agregatov 
in sistemov za brezprekinitveno napajanje s potrebnimi menjavami iztrošenih baterij in redni 
letni servis telefonskih central. Narejeni so bili izpisi in arhiviranje podatkov iz LMH in alkotestov, 
na PP PU Celje je bilo razdeljenih 6 novih merilnikov hitrosti. 
 

2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve  
 
Na dan 31. 12. 2020 je bilo na PU Celje sistemiziranih 1.163 delovnih mest, od tega 852 
delovnih mest uniformiranih policistov, 162 delovnih mest neuniformiranih policistov in 149 
delovnih mest delavcev brez statusa policista. Delovna mesta je na ta dan zasedalo 899 
delavcev, od tega 644 uniformiranih policistov, 123 neuniformiranih policistov in 132 delavcev 
brez statusa policista.  
 
Okrnjenost zasedbe policijskih enot se je v letu 2020 nadaljevala, tako še vedno manjka 
precejšnje število delavcev, izključno policistov. Iz enot PU Celje je odšlo 17 (28) delavcev, od 
tega je bilo 6 (2) premeščenih na Generalno policijsko upravo oziroma v drugo policijsko 
upravo, 2 (4) delavca sta odšla na lastno željo, za 1 (3) je bila realizirana izredna odpoved 
delovnega razmerja, 8 (16) se jih je upokojilo, umrl ni noben (2) aktiven delavec PU Celje, 
nobenemu (1) delavcu ni potekla začasna zaposlitev. Novih sklenitev delovnega razmerja je bilo 
19 (24), od tega 9 (18) premestitev iz drugih uprav ter 10 (6) novih zaposlitev. 
 
Devet delavcev si je pridobilo višjo izobrazbo od predhodne in sicer sta 2 (2) delavca  
diplomirala na VII. stopnji, 1 (6) delavec si je pridobil VI. stopnjo izobrazbe, nobeden (1) pa ni 
zaključil magistrskega študija. 
 
Odškodninskih zahtevkov delavcev je bilo 21 (12). Zabeleženih je bilo 56 (40) dogodkov, kjer je  
78 (45) delavcev utrpelo poškodbo pri delu. Zaradi bolezni je bilo skupno 10.717 (9.320) dni 
odsotnosti, 1324 (0) dni karantene, zaradi poškodb izven dela in poškodb po tretji osebi 2.087 
(3.000) dni, poškodb pri delu 1.633 (1.540) dni, nege oziroma porodniške 1.580 (3.297) dni in 
zaradi spremstva 237 (208) dni, kar skupno predstavlja 17.578 (17.365) delovnih dni ali 138.552 
(137.600) delovnih ur odsotnosti. Zaradi daljše bolniške odsotnosti je bilo za 9 (5) delavcev 
uveden postopek za ugotovitev invalidnosti. 
 
Prejeli smo 1 (0) vlogo za pravno pomoč, ki je bila odstopljena v obravnavanje Generalnemu 
direktorju policije, v 1 (0) primeru pa je bila pravna pomoč policistom odobrena. Uvedeni in 
zaključeni so bili 4 (0) disciplinski postopki. S strani generalnega direktorja policije je bilo 
izrečenih 7 (5) pisnih opozoril pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in 1 (1) izredna odpoved 
delovnega razmerja. 
 

2.2.11 Finančno-materialne zadeve  
 
Finančno poslovanje PU Celje, s sredstvi proračuna Policije, se je izvajalo po Internem 
finančnem načrtu Policije za leto 2020 z dodeljenimi sredstvi na naslednjih proračunskih 
postavkah: redni materialni stroški [PP 5572 - 1.548.656,84 eur, 102,71 % porabe glede na 
odobritev], sredstva za mejne prehode na zunanji meji Evropske unije [PP 5861 - sredstva za 
mejne prehode na zunanji meji Evropske unije, 95.875,68 eur, 89,60 % porabe glede na 
odobritev], sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti [PP 1226 - sredstva za izvajanje 
temeljne policijske dejavnosti, 342.484,99 eur, 206,07 % porabe glede na odobritev], posebna 
sredstva za izvajanje kriminalističnih dejavnosti [PP 1236 - posebna sredstva za izvajanje 
kriminalističnih dejavnosti, 77.073,27 eur, 175,57 % porabe glede na odobritev]. IFN smo 
presegli na vseh postavkah, razen na PP 5861.  
 
Zavarovalnice so nam povrnile škodo nastalo na službenih vozilih v višini 344.527,69 eur [PP 
8683].  
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Ob razglasitvi epidemije je bila vzpostavljena nova proračunska postavka za stroške povezane 
s zdravstveno preventivo [PP 200481].  Za te namene smo porabili 48.203,78 eur sredstev. 
 
Izdanih računov v letu 2020 je bilo na PU Celje 239, v skupni vrednosti 123.010,57 eur. Število 
izdanih računov je za 43 % manjše kot v letu 2019 [varovanje športnih prireditev, prehrana PPE, 
spremstva tovorov,...]. Prihodki od izdanih računov se razporedijo za odvod v MNZ, nižanje 
materialnih stroškov in prihodke lastne dejavnosti po navodilih MNZ. 
 
Obrat prehrane je v letu 2020 ustvaril 88.260,26 eur prihodkov. Stroški za pripravo obrokov 
hrane in del stroškov, ki odpade na pokrivanje obratovalnih stroškov ter vzdrževanja, nabava 
drobnega inventarja in dveh osnovnih sredstev so znašali 98.910,31 eur. Iz leta 2019 smo kot 
sklad lastne dejavnosti prenesli sredstva v višini 40.489,85 eur. 
 
V letu 2020 smo ustvarili sklad lastne dejavnosti za leto 2021 v višini 29.839,80 eur. Sklad se je 
glede na preteklo leto zmanjšal za 10.650,05 eur. V letu 2020 smo namreč obnovili drobni 
inventar v kuhinji v višini 8.938,60 eur, izvedli pleskanje v višini 2.879,75 eur. Preko nabavne 
službe MNZ smo nabavili dva štedilnika za katere smo sredstva v višini 4.367,60 eur nakazali 
MNZ.  
 
Zaradi manjše dodelitve finančnih sredstev glede na predlagani IFN potrebnih finančnih 
sredstev v letu 2020 naloge niso bile realizirane po planu tekočega in investicijskega 
vzdrževanja. Izvedena so bila vsa nujna in tekoča vzdrževalna dela po enotah [slikopleskarska 
dela, popravilo ogrevalnih instalacij, menjava talnih oblog, preureditev dotrajanih elektro 
instalacij,…].  
 
Prav tako je bila izvedena celovita sanacija prostorov za pridržanje in kletnih prostorov PP 
Celje, odprava poškodb zaradi poplav v objektu PP Laško, obnova kanalizacijskih instalacij na 
PP Slovenskih Konjicah in PP Šmarje pri Jelšah, ureditev prezračevalnega sistema v prostoru 
za tujce na PP Rogaška Slatina, montaža zunanjih žaluzij [krpank] v VII. nadstropju stavbe PU, 
na naslovu Ljubljanska 12 ter zamenjava notranjih in zunanjih dvokrilnih vrat v objektu PU. 
Uspešno je bila izvedena investicija za zamenjavo klimatske naprave v TK prostoru PU Celje ter 
nabava pisarniške opreme [stoli za dežurne policiste, pisarniški stoli in garderobne omare].   
 
V letu 2020 je bil realiziran odpis in uničenje opreme za označevanje in identifikacijo, plinska 
sredstva, posebna tehnična oprema in posebna zaščitna oprema enot PU Celje. Skladno z 
organizacijskimi ukrepi za zajezitev in obvladovanje epidemije Covid-19 smo v letu 2020 
zagotavljali vsa potrebna zaščitna sredstva in opremo za zaposlene na PU Celje. 
 
PU Celje je v letu 2020 zaradi dotrajanosti iz prometa izločilo 6 vozil, dodeljena pa so nam bila 3 
nova vozila. 
 

2.2.12 Mednarodno sodelovanje  
 
Mednarodno sodelovanje je v letu 2020, na področju državne meje 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] ter 
hrvaškimi varnostnimi organi [PU Krapinsko-zagorska]. Sodelovanje na regionalni in lokalni 
ravni je zaradi epidemije bolezni Covid-19 večinoma potekalo preko elektronske izmenjave 
podatkov in telekomunikacijskih sredstev. Na regionalni in lokalni 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 izboljšuje medsebojno poznavanje, zaupanje in sodelovanje. Na delo mešanih 
patrulj je v letu 2020 vplivala epidemija bolezni Covid-19. Tako je bilo do začetka epidemije 
izvedenih 18 mešanih patrulj [po 9 na območju Slovenije in Hrvaške]. V času epidemije so bile 
mešane patrulje preklicane. 
 
Z avstrijskimi varnostnimi organi ni bilo izvedenih mešanih patrulj [ni bilo konkretne operativne 
problematike]. Policijske enote so se posluževale mednarodnega sodelovanja preko Centra za 
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policijsko sodelovanje v Vratih Megvarje in Centra za sodelovanje varnostnih organov Dolga 
vas. 
 
Na operativne aktivnosti in usposabljanja agencije Frontex je bilo v letu 2020 napotenih 6 
policistov.  
 
V okviru pomoči Slovenije pri upravljanju s povečanimi migracijskimi tokovi je bilo v tujino 
napotenih 6 policistov [4 Severna Makedonija, 2 Srbija].   
 

2.2.13 Dejavnost specializiranih policijskih enot  
 
PPE PU Celje je bil v letu 2020 aktiviran 65 (70) krat in sicer v 28 (32) primerih sestav I, od tega 
14 (10) krat za pomoč drugi PU [7 x PU Ljubljana, 4 x PU Koper, 2 x PU Novo mesto in 1 x PU 
Maribor], v 5 (4) primerih sestav II, od tega 4 (2) krat za pomoč drugi PU [3 x PU Koper in 1 x 
PU Ljubljana] in v 32 (34) primerih sestav III, od tega 1 (3) krat za pomoč drugi PU [PU Kranj]. V 
enem primeru je bila dne 26. 11. 2020 odrejena pripravljenost za sestav I [napovedani protest v 
Ljubljani], vendar ni bilo potrebe po aktiviranju. 
 
Glede na to, da je v določenih primerih aktiviranja PPE PU šlo za večdnevna aktiviranja, so bili 
policisti sestava I aktivirani 31 (36) dni [1 x 4 dni za varovanje državne meje na območju PU 
Koper], policisti sestava II 24 (4) dni [1 x 12 dni za varovanje državne meje na območju PU, 
ostale dni pa za varovanje državne meje na območju PU Koper] in policisti sestava III – 43 (45) 
dni [1 x 2 dni za opravljanje nalog ob policijskem pohodu na Triglav, 1 x 6 dni za izvajanje nalog 
za zagotavljanje splošne varnosti ljudi v gorah in 1 x 6 dni za opravljanje nalog policistov na 
smučiščih v času zimskih počitnic]. Skupaj so policisti PPE PU Celje v letu 2020 naloge 
opravljali 98 (85) dni. 
 
Manjše število aktiviranj je posledica bistveno manj varovanj javnih [predvsem športnih] 
prireditev, zaradi virusa SARS-Cov-2. Iz istega razloga je odpadla večina usposabljanj policistov 
PPE in sta bili izvedeni samo eno usposabljanje policistov sestava II in eno usposabljanje 
policistov sestava III. 
 
Policisti PPE PU sestava I in II so bili v letu 2020 aktivirani za izvajanje različnih nalog in sicer 
so v 10 (4) primerih sodelovali v poostrenih nadzorih državne meje, v 7 (0) primerih so 
sodelovali v varovanju protestnih shodov, v 6 (21) primerih so sodelovali v varovanju 
nogometnih tekem, v 4 (3) primerih so nudili pomoč SKP PU pri realizaciji operativne 
kombinacije, v 1 (3) primeru so sodelovali v varovanju javnih prireditev, po enkrat pa so  
sodelovali pri izvedbi hišne preiskave, v poostrenem nadzoru v naravnem okolju, pri varovanju 
državne proslave, pri zagotavljanju javnega reda na območju PU na silvestrovo in pri 
zagotavljanju javnega reda na območju PU Novo mesto v času silvestrovanja. 
 
Policisti PPE PU, Gorske enote, so bili 16 (16) krat aktivirani za dežurstvo v ekipi za 
helikoptersko reševanje [skupaj 28 služb], 5 (4) krat za izvajanje preventivnih aktivnosti za 
zagotavljanje splošne varnosti ljudi v gorah [4 x na območju PU in 1 x na območju PU Kranj], 3 
(3) krat za ogled kraja dogodka [ogled kraja najdbe trupla, ogled kraja gorske nesreče na 
Ojstrici in ogled kraja snežnega plazu v Turskem žlebu], 3 (2) krat za zagotavljanje varnosti 
pohodnikov [pohodi na Peco, na Okrešelj in na Triglav], 2 krat za sodelovanje v poostrenem 
nadzoru nad vožnjo z vozili v naravnem okolju, po 1 krat pa za izvajanje nalog na smučiščih 
[skupaj so naloge opravljali 6 dni], varovanje tekem svetovnega pokala v deskanju na snegu na 
Rogli in izvedbo nadzora glede upoštevanja odlokov Vlade RS, na območju Raduhe. 
 
Sestav PPE IV za opravljanje nalog v PU Celje v letu 2020 ni bil aktiviran oz. ni izvajal nalog s 
policisti PPE. 
 
V zadnjih desetih letih je bil PPE PU največkrat aktiviran v letu 2019 in sicer 70 krat, sledi leto 
2020 [65], leto 2018 [61], leto 2012 [52], leti 2010 in 2013 [po 50 aktiviranj], itd. 

 
 
Niko Kolar 
direktor  
višji policijski svetnik 
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