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Priloga 1: Statistični podatki
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Metodološka pojasnila
V letnem poročilu o delu PU Celje za 2021 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, prav tako nekateri podatki niso neposredno primerljivi zaradi sprememb
zakonodaje. Prenovljena metodologija priprave letnih poročil, ki se letos uporablja četrtič, vpliva,
da 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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Značilnosti dela PU Celje

Policijska uprava Celje se je tudi v letu 2021 znašla pred številnimi že znanimi pa tudi novimi
izzivi, ki jih je s svojim delom uspešno obvladala. Še vedno je imel na vsa področja dela velik
vpliv pojav koronavirusa [SARS-CoV-2] oziroma koronavirusne bolezni [covid-19]. Sodelovali
smo pri aktivnostih policije pri predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije. Pri operativnih
nalogah ugotavljamo, da je bilo število obravnavanih kaznivih dejanj v upadu. Preiskanih je bilo
več kot dve tretjini kaznivih dejanj, preiskanost pa je ponovno najvišja v zadnjih 10 letih –
skupno je preiskanih 3.681 kaznivih dejanj, obravnavanih pa jih je bilo 5.498, kar predstavlja 67
odstotno preiskanost. Škoda povzročena s kaznivimi dejanji je manjša kot je povprečje, še
vedno pa je v primerljivih okvirjih in povprečju zadnjih nekaj let, ocenjena je na 24.893.000,00
evrov. Zaznali smo večji trend upadanja števila obravnavanih zadev s področja gospodarske
kriminalitete. Z dobro načrtovanim delom ter kljub nekaterim zaostrenim razmeram oz. oviram,
dosegamo visok nivo varnosti in preiskanosti, zlasti pri kaznivih dejanjih zoper premoženje, kjer
je tudi preiskanost relativno visoka. Dosegamo tudi visoko odzivnost na kazniva dejanja zoper
zakonsko zvezo, družino in otroke. Na mejnih prehodih in zeleni meji je trend kaznivih dejanj
ugoden, kljub temu, da je bilo obravnavanih več tovrstnih kaznivih dejanj kot v preteklem letu,
vsa takšna dejanja so bila preiskana v 100 odstotkih.
Na vzdrževanje javnega reda ter zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja so še vedno
bistveno vplivali številni vladni ukrepi za preprečevanje širjenja covid-19, saj smo ponovno
zabeležili velik delež postopkov ter ukrepov v tej zvezi. Pri varnosti cestnega prometa pa se je
ugoden trend obrnil in smo zaznali bistveno poslabšanje stanja. Dogajanje na državni meji s
Hrvaško lahko ocenimo kot ugodno, saj smo beležili zmanjšanje nedovoljenih prehodov čez
državno mejo glede na preteklo leto. 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, videonadzor,
lovske kamere, 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. 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. 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 notranjosti območja PU Celje
je bila pozornost usmerjena nadzoru nad zakonitostjo prebivanja tujcev.
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2 Delo na posameznih delovnih področjih
2.1 Temeljne dejavnosti
2.1.1 Odkrivanje in preiskovanje kriminalitete
Pri problematiki splošne kriminalitete je bilo v letu 2021 število obravnavanih zadev malo pod
večletnim trendom, še vedno pa predstavljajo ta dejanja večinski delež vseh obravnavanih
kaznivih dejanj. Številčno izstopajo tatvine in velike tatvine, pri čemer so tatvine glede na
petletno povprečje v upadu, preiskanost pa je nadpovprečna. Tudi velike tatvine so v upadu, kar
pripisujemo intenzivnejšemu izvajanju nalog za preprečevanje vlomov v stanovanjske hiše in
stanovanja, preiskanost le-teh je nad povprečjem zadnjih petih let. V tej zvezi je bilo
obravnavano tudi več skupin oseb, ki so izvrševale vlome v stanovanjske hiše in so prihajale z
območij drugih policijskih uprav. Kazniva dejanja goljufij in poškodovanja tuje stvari so v rahlem
porastu glede na petleten trend, dočim so ostala dejanja s tega področja v povprečju oz. v
okviru trendov zadnjih pet let.
Pri problematiki mladoletniške kriminalitete je bilo število obravnavanih zadev rahlo pod
petletnim povprečjem, med njimi številčno izstopajo kaznivo dejanje napad na osebo mlajšo od
petnajst let, pri čemer sta bila obravnavana dva storilca, ki sta dejanje izvrševala na škodo
svojih otrok, sočasno pa sta bila dva od teh storilcev obravnavana tudi za kaznivo dejanje
prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva.
Pri nasilju v družini, se zadnja leta zasleduje ničelna toleranca, število obravnavanih dejanj pa je
bilo v okviru petletnega povprečja. Ob tem velja omeniti, da je bil zaznan rahel porast
obravnavanih kaznivih dejanj zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje ter odvzem
mladoletne osebe.
Zaznali smo upad števila kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter smo na tem področju
obravnavali poskus uboja, dva umora in poskus umora ter manj kaznivih dejanj lahka telesna
poškodba, kot je petletno povprečje in manj kaznivih dejanj hude telesne poškodbe. Med umori
izstopata primer umora iz območja Žalca, kjer je storilec z nožem umoril svojo mamo in
poskušal umoriti še svojega očeta ter primer umora na območju Šentjurja, kjer je osumljenec
poskušal umoril svojo partnerko, po dejanju pa je storil samomor.
Izpostavljamo veliko problematiko obremenjevanja okolja z najdenimi črnimi odlagališči »blata«
iz čistilnih naprav. Zaznana so bila štiri odlagališča, kazensko pa je bilo v tej zvezi ovadenih več
fizičnih in pravnih oseb, ki so odpadke odvažali iz območja Ptuja in Rogaške Slatine.
Pri problematiki vlomov je bilo obravnavanih več primerov organiziranih kriminalnih skupin.
Tako je bilo v zvezi s temi primeri vlomov obravnavanih 5 storilcev iz območja Novega mesta, ki
so konec januarja 2021 izvršili vlome na območju Rogaške Slatine. V marcu je bila na območja
Žalca obravnavana velika tatvina večje količine bakra [skupna vrednost 26.000,00 evrov] iz
podjetja na območju PP Žalec. Obravnavan je bil storilec iz območja Dobruške vasi. V mesecu
aprilu so bile zaradi izvršitve ropa in dveh goljufij štiri osebe z območja Kočevja privedene k
preiskovalnemu sodniku ter zaradi tega ostale v priporu. Zaradi vloma v skladišče in odvzema
tovornega vozila oz. velike tatvine na območju Šentjurja [skupna škoda 12.000,00 evrov] so bile
v sodelovanju s policisti z območja PU Novo mesto, obravnavane štiri osebe z območja
Kočevja, Škocjana in Semiča, zoper katere smo v nadaljevanju podali kazensko ovadbo. V
decembru je bilo obravnavanih pet oseb z območja Krškega in Novega mesta, zaradi suma
storitve več kaznivih dejanj velika tatvina, na podlagi rezultatov poostrenih nadzorov na
območju PP Šmarje pri Jelšah.
Pri problematiki organizirane kriminalitete je bilo v letu 2021 zaključenih več obsežnih preiskav.
V mesecu aprilu sta bili zaključeni obsežni preiskavi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in
prometa s prepovedanimi drogami, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, izdaje
tajnih podatkov ter dajanja podkupnin, v katerih je bilo ugotovljeno, da je na širšem celjskem
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območju delovala organizirana hudodelska združba, v kateri je sodelovalo več državljanov
Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije. Združba je delovala tako, da je na
območju celotne Slovenije organizirala nakup, hrambo in prodajo prepovedanih drog kokaina in
konoplje. Posamezni člani kriminalne združbe pa so organizirali tudi prevoze ilegalnih
migrantov. Ugotovljeno je bilo, da so tako v štirih primerih organizirali prevoze ilegalnih
migrantov, državljanov Pakistana, Afganistana in Bangladeša, pot je potekala iz Hrvaške preko
Slovenije v Italijo. Dvakrat so policisti na območju Slovenije posamezne člane združbe s skupno
58. migranti in dvema voznikoma ustavili, v dveh primerih pa so ilegalne migrante uspeli
uspešno prepeljati čez ozemlje Slovenije v Italijo. Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da
kriminalna združba, oziroma posamezni njeni člani, razpolagajo z občutljivimi podatki o
aktivnostih policije, v nadaljevanju pa še, da s posameznimi člani kriminalne združbe sodeluje
uslužbenec sodišča, in sicer uslužbenec Okrožnega sodišča v Celju. Uslužbenec sodišča je v
nasprotju s svojimi dolžnostmi varovanja tajnih podatkov in iz koristoljubja, sporočal tajne
podatke članom kriminalne združbe. Kriminalno združbo je obveščal o kriminalističnih
aktivnostih zoper njih ter tudi o izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov, s čimer je neupravičeno
razkril večje število kriminalističnih preiskav, katerih uspešnost je bila zaradi razkritja najmanj
300 zaupnih dokumentov sodišča, okrnjena. Skupno je bilo ovadenih 15 oseb za 49 različnih
kaznivih dejanj [šest kaznivih dejanj izdaja tajnih podatkov, eno kaznivo dejanje dajanje daril,
štiri kazniva dejanja nedovoljeno prehajanje državne meje in 38 kaznivih dejanj neupravičena
proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami], sedem osumljencev je bilo privedenih k
preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju.
V maju je bila zaključena obsežna preiskava kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in
prometa s prepovedanimi drogami. Ovadeno je bilo 13 oseb v starosti od 22 do 48 let, šlo je za
državljane Slovenije ter enega državljana Bosne in Hercegovine, za skupno 140 kaznivih dejanj.
V preiskavi je bilo ugotovljeno, da so osumljeni sodelovali v dveh kriminalnih skupinah ter
organizirali nakupe, hrambe in prodaje prepovedane droge heroin in kokain. Pri tem so
vsakodnevno oskrbovali odvisnike iz širšega območja PU Celje. Mesečno so osumljeni prodali
najmanj pol kilograma heroina in kokaina. Na hišnih preiskavah so bile med drugim zasežene
prepovedana droga heroin in kokain pripravljena za nadaljnjo ulično prodajo ter snov za
mešanje in večanje volumna. Sedem osumljenih je ostalo v sodnem priporu. Omenjene
kriminalistične preiskave so vplivale na povečanje števila obravnavanih kaznivih dejanj s
področja prepovedanih drog.
V mesecu novembru je bila zaključena obsežnejša preiskava v kateri je bilo ugotovljeno, da je
osumljena uslužbenka Specializiranega državnega tožilstva RS med letoma 2020 in 2021
izvršila več istovrstnih kaznivih dejanj izdaja tajnih podatkov. Osumljenka je imela v okviru
svojega delovnega procesa dostop do dokumentov, ki so vsebovali najbolj občutljive podatke,
take, ki so v skladu z Zakonom o tajnih podatkih razglašeni za tajne podatke, o aktualnih
kriminalističnih preiskavah oz. predkazenskih postopkih, ki so jih usmerjali pristojni državni
tožilci SDT. Z vsebino dokumentov se je seznanjala in v nasprotju s pravili službe ter
zakonodajo, le-to posredovala osebam, ki do teh podatkov niso bile upravičene. Osumljena je
pri izvrševanju kaznivih dejanj sodelovala s tremi osebami z območja Ljubljane, podatki pa so
bili preko njih posredovani osumljencem – članom kriminalnih združb, ki jih je preiskovala
kriminalistična policija. Motiv za izvrševanje kaznivih dejanj osumljene uslužbenke, je bilo
koristoljubje. S kriminalistično preiskavo je bilo potrjeno, da so bili na ta način kriminalnim
združbam tajni podatki posredovani najmanj v štirih zadevah. Uslužbenka SDT je bila privedena
k preiskovalnemu sodniku.
V letu 2021 je bilo obravnavanih 15 primerov kaznivih dejanj prepovedano prehajanje meje ali
ozemlja države, kar je v okviru petletnih trendov, pri katerih je bilo obravnavanih 14
osumljencev, med njimi dva državljana Slovenije, ki so z različnimi vozili hoteli pretihotapiti 95
ilegalnih pribežnikov preko Slovenije v druge države EU.
Za kaznivo dejanje zloraba prostitucije je bil obravnavan osumljenec, ki je na območju Celja
organiziral mrežo t.i. blokovske prostitucije, v katero so bila vključena najmanj tri dekleta, ki so
proti plačilu nudile spolne storitve. Zoper osumljenca je bila podana kazenska ovadba za 5
kaznivih dejanj.
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Obravnava kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete na območju PU Celje se je
zmanjšala pod trend obravnavanih zadev s tega področja v zadnjih 10 letih, saj je bilo
obravnavanih 731 kaznivih dejanj [desetletno povprečje znaša 1.179]. Med zaznanimi kaznivimi
dejanji največji delež zavzemajo kazniva dejanja ponareditev ali uničenje poslovnih listin,
poslovne goljufije, poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja, kršitve temeljnih
pravic delavcev, poslovne goljufije in ponarejanje denarja. Skupna škoda povzročena z
gospodarskimi kaznivimi dejanji, je bila ocenjena na 19,2 milijonov evrov, kar je manj kot znaša
petletno povprečje [29.3 milijonov evrov]. Število opravljenih finančnih preiskav je ostalo na
približni ravni petletnega povprečja, prav tako število podanih pobud za začasno zavarovanje
zahtevka za odvzem protipravne premoženjske koristi, katere vrednost je v letu 2021 znašala
6,5 milijonov evrov. V Oddelku za gospodarsko kriminaliteto sta bili v obravnavi dve seriji
korupcijskih kaznivih dejanj s področja t.i. sistemske korupcije, izvršenih pri razpisih manjših
vrednostih. Prav tako smo pričeli s predkazenskim postopkom s področja lažnih covidnih potrdil,
katerega bistvena značilnost je, da vključuje veliko [skoraj 700] osumljenih, ki so s pomočjo
posrednika proti plačilu pridobili covidna potrdila kljub dejstvu, da se niso cepili.
Na področju računalniške kriminalitete je bilo obravnavanih 41 kaznivih dejanj, kar je 20% nad
petletnim povprečjem. Obravnavanih je bilo več primerov napadov na informacijski sistem
gospodarskih družb, s t.i. šifriranjem podatkov, ter vdorov v uporabniške račune, kjer so se v
nadaljevanju izvršile tatvine t.i. »kriptovalut« v skupni vrednosti cca. 950.000,00 evrov. Velik del
t.i. kibernetskih kaznivih dejanj je bil obravnavan kot pripravljalna dejanja pri obravnavi kaznivih
s področja kibernetske kriminalitete, kot so zloraba osebnih podatkov, uporaba ponarejenih
negotovinskih plačilnih sredstev, spletnih naložbenih goljufij, spletnih izsiljevanj ter tatvine
sredstev v povezavi sodobnimi oblikami plačevanja v kibernetskem prostoru. Prav tako je bil,
predvsem v času izvajanja ukrepov povezanih s covid-19, z digitalizacijo poslovanja družbe
zabeležen porast spletnih goljufij kot so direktorske goljufije, naložbene goljufije, nakup in
prodaja kriptovalut in drugih oblik brezgotovinskega poslovanja.
V tem obdobju je bilo opravljeno 1354 zavarovanj in preiskav podatkov iz elektronskih naprav,
kar je 25% več kot v predhodnem obdobju, pri čemer je bilo opravljenih največ preiskav s
področja mobilnih elektronskih naprav ter spletnih storitev. Poudariti je potrebno, da se z
razvojem aplikacij ter spletnih storitev pojavljajo težave z zajemom in zavarovanjem
elektronskih dokazov, ki se velikokrat ne ohranijo na napravah oziroma se v aplikacijah ohranijo
zgolj kratek čas, določen del podatkov pa se hrani pri tujih spletnih ponudnikih storitev
informacijskih družb.
2.1.2 Vzdrževanje javnega reda ter zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja
Na področju vzdrževanja javnega reda ter zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja so
policisti PU Celje obravnavali 10.403 kršitve. Število kršitev predpisov o javnem redu in miru v
obdobju zadnjih deset let upada, z izjemo leta 2017 in leta 2020, ko je število kršitev naraslo za
več kot enkrat več, v letu 2021 pa nekoliko upadlo. Razlog je bil v razglasitvi epidemije ter
ukrepih za njeno obvladovanje v letu 2020, ko so policisti intenzivneje opravljali naloge za
obvladovanje bolezni covid-19 in posledično zaznali ali bili obveščeni o več kršitvah. Tako smo
v letu 2020 obravnavali 6.074, v letu 2021 pa 6.054 kršitev določil Zakona o nalezljivih bolezni,
v preteklih obdobjih pa tovrstnih kršitev nismo obravnavali. Končno število kršitev v letu 2021
se bo še nekoliko spremenilo, zaradi statističnega beleženja vodenja prekrškovnih postopkov in
odločanja z odločbo v hitrem postopku.
Tudi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru v desetletnem obdobju vse od leta 2012
padajo. Tako se je število teh kršitev postopoma zmanjševalo iz 4.453 kršitev v letu 2012, na
vsega 2.886 v letu 2016. Sledil je rahel porast števila kršitev v letu 2017, nato pa zopet zmeren
padec v letih 2018 in 2019. Nakar pa, kljub temu da je bilo leto 2020 zaznamovano z epidemijo,
ko so bila prepovedana javna zbiranja in ko je je pouk potekal na daljavo, beležimo zopet porast
števila kršitev v letu 2020 na 2.775, v letu 2021 pa padec na 2.486, kar je najmanj ugotovljenih
kršitev v zadnjih 10 letih. V letu 2021 je delo potekalo ob prioriteti zagotavljanja zdravja in
preprečevanja nadaljnjega širjenja nalezljive bolezni, eden od razlogov za porast števila kršitev
na področju javnega reda v letu 2017 je tudi ugotavljanje prekrškov na podlagi
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samoiniciativnega dela; tovrstnih kršitev pa je bilo v prvi polovici leta 2016, zaradi stavke
ugotovljenih manj, prav tako je bil padec ugotovljenih tovrstnih kršitev tudi zaradi posledice
stavke v letu 2018.
Med kršitvami Zakona o varstvu javnega reda in miru je še vedno največ nasilnega in drznega
vedenja po 1. odstavku 6. člena, in sicer 656 (753). Zmanjšalo se je število kršitev zaradi
neupoštevanja odredbe uradne osebe. Tako smo leta 2021 obravnavali 251 (366) kršitev.
Stanje je nekje primerljivo z letom 2019, v desetletnem obdobju pa tovrstne kršitve upadajo.
Kljub temu, da so tudi v letu 2021 občani, zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni in s tem
povezanimi ukrepi, več časa preživljali z ostalimi člani družine, se je število tovrstnih kršitev
med bližnjimi znatno zmanjšalo, saj smo obravnavali 270 (372) kršitev po 4. odstavku 6. člena
ZJRM. Ob tem je število kršitev zaradi nasilja v družini od leta 2012, ko smo obravnavali 686
kršitev, konstantno padalo. V letu 2021 smo izrekli 260 ukrepov prepovedi približevanja, v
desetletnem obdobju pa smo največ tovrstnih ukrepov izrekli v letu 2019, in sicer 313. Razlog
za razkorak med obravnavanimi prekrški, padcem kršitev in približno enakim številom izrečenih
ukrepi prepovedi približevanja je najti v tem, da se večino prijavljenega nasilja v družini, ko
obstajajo tudi razlogi za izrek ukrepa prepovedi približevanja obravnava kot kaznivo dejanje.
Preteklo obdobje so tudi na področju obravnave nasilja v družini zaznamovali ukrepi povezani s
preprečevanjem covid-19. Pričakovati je sicer bilo več obravnav primerov nasilja v družini,
podatki o izrečenih ukrepih pa kažejo, da temu ni bilo tako. Razloge za to lahko najdemo v
nemoči žrtev, ker se le-te ob prijavah še vedno pogosto znajdejo same s storilcem, nato pa je
nasilje še hujše. Zato izjemno pozornost usmerjamo k temu, da se vsaka prijava nasilja v
družini temeljito obravnava in izvedejo vsi ukrepi za zaščito žrtev. Je pa bilo ob spremljanju
pojavnih oblik nasilja v družini zaznati, da je bilo obravnavanih nekaj primerov nasilja v družini,
kjer šlo za kršitelje povratnike. Tudi izrečene grožnje storilcev zoper življenje in telo
oškodovancev so vse pogostejše.
Največji padec kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru v desetletnem obdobju
beležimo zaradi kršitev 1. odstavka 7. člena [prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje], ki smo jih
v letu 2012 obravnavali 646, to število upada, tako smo v letu 2021 obravnavali le še 201
tovrstno kršitev. Razloge za upad je iskati v teku prekrškovnega postopka oz. dokazovanju, 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, v več primerih postopek o prekršku brez
njihovega sodelovanja ni več možen.
Največ kršitev so v letu 2021 storile osebe stare od 35 do 44 let, in sicer 646 (1.107) kršitev,
sledijo kršitelji v starosti od 25 do 34 let, ki so storili 575 (1.197) kršitev ter kršitelji med 18 do
24 let, ki so storili 574 (1.110) kršitev. V 10 letnem obdobju je zaznati največji padec kršitev pri
osebah starih med 25 in 34 let, saj smo leta 2012 obravnavali 885 kršitev, v 2021 obravnavali
pa le še 575 kršiteljev v tej starostni skupini, kar predstavlja občuten padec. Izjema je bilo leto
2020, ko je izstopal izrazit porast kršiteljev, kar pa je bila posledica obravnave kršitev določil
Zakona o nalezljivih bolezni. Glede na kraj storitve je bilo največ kršitev Zakona o varstvu
javnega reda in miru na cesti, ulici ali trgu. Takšnih kršitev je bilo v letu 989, druge
najpogostejše kršitve so se zgodile v stanovanju [v 787 primerih], sledili so drugi kraji, kjer je
bilo 539 kršitev, v gostinskih objektih se je zgodilo 160 kršitev, medtem ko smo na javnih shodih
in prireditvah obravnavali 11 kršitev. Enak vrstni red krajev storitve je tudi v desetletnem
obdobju. Pri spremljanju statističnih podatkov je največji padec od leta 2012, ko smo
obravnavali 1.257 kršitev, zaznan na drugih krajih, saj smo v letu 2021 obravnavali le še 539
tovrstnih kršitev. Razlogi za to so 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 skupen padec kršitev
določil Zakona o varstvu javnega reda in miru med leti 2012 in 2021, je pri prekrških na javnih
shodih in prireditvah zaznano še večje odstopanje od povprečja. Dober pokazatelj je tudi, da se
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.
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Med kršitvami drugih predpisov o javnem redu je bilo v letu 2021 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, Zakona nalogah in pooblastilih
policije in Zakona o zasebnem varovanju.
Nadaljeval se je padec ugotovljenih kršitev na področju orožja, na območju PU je bilo
ugotovljenih 75 (86) kršitev Zakona o orožju ter 30 (30) kršitev Zakona o eksplozivih in
pirotehničnih izdelkih. Pri pregledu desetletnega obdobja ugotavljamo, da je v povprečju
obravnavanih okoli 100 kršitev Zakona o orožju, z odstopanjem v določenih letih [med 10 manj
do 20 več prekrškov], pri čemer pa izrazito izstopa leto 2015, ko smo obravnavali 131 tovrstnih
kršitev, in leti 2020 ter 2021, ko je zaznan bistven padec števila kršitev.
V policijskih enotah so pridobili in policijske evidence vnesli 188 (193) operativnih informacij, ki
se nanašajo na akcijo Iskalec ali na linijo dela orožje/strelivo. V zvezi z nekaterimi, enote še
zbirajo obvestila. Opravljenih je bilo 35 (30) hišnih preiskav, od tega je bilo 25 (24) uspešnih in
10 (6) neuspešnih. Obravnavali smo 3 (5) tatvine orožja, orožje je bilo v vseh primerih odtujeno
ob vlomih v stanovanjske hiše. V okviru obravnavanja posameznih dogodkov, v katerih je bilo
uporabljeno orožje ter na podlagi zbranih obvestil, so PP na območju PU Celje podale 9 (14)
pobud za odvzem orožja in orožnih listin v upravnem postopku na podlagi 63. člena Zakona o
orožju [tri PP Dravograd, po dve PP Šentjur in PP Šmarje pri Jelšah, po eno pa PP Slovenj
Gradec in PPP Celje]. Obravnavali smo 6 (3) samomorov storjenih s strelnim orožjem, od tega
sta bila dva storjena s puškama, ki sta ju osebi legalno posedovali, dva s pištolama, ki sta ju
osebi legalno posedovali, en s pištolo, ki jo je oseba posedovala nelegalno in en z doma
narejeno strelno napravo. Najdenih je bilo 220 (154) neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki so jih
nato prevzeli bombni tehniki CZ. Skupno število je bilo večje na račun ene večje najdbe na
območju PP Slovenske Konjice in najdbe 91 detonatorjev na območju PP Mozirje.
V desetletni primerjavi ugotovljenih drugih prekrškov s področja javnega reda, se število teh
prekrškov z izjemo leta 2017 [ugotovljenih 2.149 prekrškov] in leta 2020 [ugotovljeni 2.250
takšnih kršitev 2.250] giblje med 1.700 in 1.900 ugotovljenimi prekrški letno. V letih 2020 in
2021 pa se je število tovrstnih kršitev izjemno povečalo, in sicer v letu 2020 na 8.254, v letu
2021 pa na 7.917. Gre za povečanje na račun kršitev Zakona o nalezljivih boleznih, saj če le-te
odštejemo, je število ugotovljenih drugih kršitev 2.180 v letu 2020 in 1.863 v letu 2021, kar pa 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 ali bodisi povsem z načrtnim delom.
Zabeležilo smo 383 kršitev določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami,
vendar je potrebno ravno pri teh kršitvah poudariti, da se bo zaradi prekrškov storjenih v l. 2021,
končno število še spremenilo, ob zaključku vseh prekrškovnih postopkov oz. ukrepov, zaradi
preliminarnih testiranj drog. V desetletnem primerjalnem obdobju po številu tovrstnih kršitev,
negativno izstopa leto 2017, ko je bilo ugotovljeno 584 kršitev, pozitivno pa izstopata leti 2018 in
2019, v letu 2021 pa je bilo ugotovljenih nekoliko manj kršitev na tem področju, a je stanje
primerljivo z ostalimi leti v desetletnem povprečju. Vsekakor podatki s terena kažejo na
prisotnost drog in ponudbo različnih substanc na trgu, saj prodaja prinaša velike zaslužke, zato
je načrtno usmerjanje policistov za odkrivanje tovrstnih kršitev prioritetna naloga PU Celje v tem
segmentu dela. Tudi v bodoče je potrebno delo policistov, zaradi kršitev mladoletnikov in
preprečevanje medvrstniškega nasilja usmerjati v obliko dela mobilinih operativnih skupin, kjer
bodo policisti in kriminalisti zaradi večje prisotnosti v okolici kriminalnih žarišč in lokacij, kjer se
mladi zadržujejo, odkrili tudi več kršitev.
Število obravnavanih dogodkov v zadnjih 10 letih je primerljivo s siceršnjim številom obravnav,
vendar se gledano v celoti število dogodkov povečuje. Do manjšega odstopanja prihaja v
zadnjem letu pri obravnavi delovnih nesreč, katerih smo obravnavali nekoliko več, in sicer 176
(133). V času epidemije je bilo veliko podjetij zaprtih ali so zmanjšali delovne procese, nekje so
delavci delali od doma, zaradi česar manjša prisotnost delavcev na delovnem mestu pojasnjuje
manjše število obravnavanih delovnih nesreč v letu 2020. Pri obravnavah ostalih dogodkov,
večjih odstopanj ni – med njimi je bilo največ požarov, in sicer 185 (171), sledijo delovne
nesreče, poskusi samomora, samomor, iskalne akcije, nesreče na smučišču.
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V preteklem letu smo izvajali naloge na 162 (115) javnih prireditvah in shodih. Ob tem smo
obravnavali 42 (27) kršitev določil Zakona o javnih zbiranjih, poleg tega pa je bilo na javnih
prireditvah obravnavanih 21 (25) kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru. Policisti
niso izrekli nobenega ukrepa prepovedi udeležbe na športnih prireditvah, kar ni bistveno
drugače od zadnjih let, z izjemo leta 2014, ko smo izrekli 19 takih prepovedi [razlog je bil napad
navijačev Viol na navijače španskega kluba Sevilla]. Za desetletno obdobje zaznavamo padec
števila kršitev Zakona o javnih zbiranjih [159 v letu 2012, 42 v letu 2021], kar je posledica
doslednih kontrol in ukrepanja policije ob ugotovljenih kršitvah v preteklih letih, svoj vpliv pa so
imeli tudi ukrepi za obvladovanje bolezni covid-19, kar se je odrazilo predvsem v letu 2020,
zaradi dejstva, da javnih zbiranj skoraj ni bilo ali pa so bila zelo omejena. 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. Kljub omejitvam in
prepovedi ogledov tekem [za gledalce »zaprte tekme«], saj so namreč navijači v zmanjšanem
številu na tekme vseeno prišli in so se nahajali v okolici stadiona, kjer so navijali. Na
nogometnih tekmah večjega števila kršitev nismo obravnavali. Uspešno smo izvedli tudi 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, kljub temu, da
sta bila dogodka izvedena ob ukrepih za preprečevanje nalezljivih bolezni [brez gledalcev].
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 2012 [77 asistenc] dalje povečevalo vse
do leta 2017 [154 asistenc], v letu 2018 pa je bilo teh asistenc manj [110], nato se je število
asistenc ponovno povečalo, do 140 v letu 2021. Med asistencami daleč prevladujejo asistence
zdravstvenim ustanovam. Število le-teh se je v obdobju od leta 2012 [58 asistenc] do leta 2017
[130 asistenc] iz leta v leto konstantno povečevalo. Opazen je padec tovrstnih asistenc v letu
2018, ko smo jih opravili 100, kar pripisujemo aktivnostim policijskih postaj. Konec leta 2017 so
namreč iz vodstev PP opravili razgovore na večini zdravstvenih enot, v katerih so pojasnili
pogoje za nudenje asistence oz. se pogovorili o t.i. »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 in v letu 2020 na 144. Zaradi tega
smo konec l. 2019 že začeli ponovne razgovore z zdravstvom, in sicer z vodjo NMP Celje in
vodjo travmatološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje, z aktivnostmi pa smo nadaljevali tudi
v letu 2021, ko smo zdravstvo ponovno seznanili z institutom policijske asistence. Dejansko je v
letu 2021 število asistenc zdravstvenemu osebju padlo na 129 (144). Število asistenc sodiščem
in inšpekcijskim službam je v zadnjih letih v manjšem upadu [v letu 2020 nismo nudili nobene
tovrstne asistence], število asistenc centrom za socialno delo pa konstantno med 2 do 4 v letu,
izstopa pa le leto 2017, ko smo tem službam nudili asistenco v 11 primerih.
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa
Stanje varnosti v cestnem prometu v letu 2021 ocenjujemo kot slabo in se je bistveno
poslabšalo v primerjavi z letom prej. Upoštevaje, da je imela na celotno delovanje družbe še
vedno močan vpliv virusna okužba SARS-Cov-2, lahko ugotovimo, da je stanje varnosti v
cestnem prometu še vedno pereč problem naše družbe.
Skupno število obravnavanih vseh prometnih nesreč je naraslo za 13 odstotkov. Najslabši
rezultat beležimo ravno pri najhujših prometnih nesrečah s smrtnim izidom, saj se je delež leteh povečal za kar 162,5 %, ostaja pa velika razpršenost najhujših prometne nesreče. Prav tako
ostaja nespremenjen najpogostejši vzrok prometnih nesreč s smrtnim izidom hitrost [11
prometnih nesreč]. Delež alkoholiziranih povzročiteljev vseh prometnih nesreč je bil v lanskem
letu višji kot leto poprej, še najbolj izrazit porast je zabeležen pri prometnih nesrečah s smrtnim
izidom, kjer je delež znašal kar 28,6 % [porast za 3,6 %]. Pri prometnih nesrečah s telesnimi
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poškodbami se je povišal manj [za 0,09 ‰], medtem ko se je povprečna stopnja med
povzročitelji prometnih nesreč z materialno škodo povišala le za odtenek [za 0,01 ‰].
Policiste smo usmerjali v izvajanje obdobnih načrtov Nacionalnega programa varnosti cestnega
prometa 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). Pri tem
smo skušali slediti usmeritvam, da se za minorne prekrške izreka več opozoril kot v preteklosti.
Število izvedenih ukrepov za ugotovljene kršitve se odraža tudi v številu ugotovljenih kršitev in
njihovi strukturi, saj so policisti ugotovili bistveno več kršitev cestnoprometnih predpisov v
zadnjem desetletju [porast v primerjavi s predpreteklim letom za 19,4 %].
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. Veliko večji poudarek je namenjen nadzoru tovornega prometa, kjer mesečno
izvedemo vsaj 6 poostrenih nadzorov. 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. Prav tako sta sodelovala pri
varovanju večjih športnih prireditev na cestah [v vseh primerih, ko prireditve potekajo na
območju dveh ali več območnih PE]. Dosledno smo se udeleževali komisijskih ogledov
prometne infrastrukture, kjer smo s konstruktivnimi pripombami učvrščevali vlogo policije pri
delu komisij, obenem pa zagotavljali 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 2021 prestopilo 2.328.125 potnikov, največ na mejnih
prehodih PMP Rogatec. Število potnikov se je glede na preteklo leto povečalo. Promet potnikov
je bil še vedno povezan z ukrepi za preprečevanje 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 1.273.744
vozil, največ osebnih vozil [1.127.387]. PMP Rogatec je na MP za mednarodni železniški
promet Rogatec beležila 2.405 vlakov in 6.631 potnikov. Promet potniških vlakov so
zagotavljale Slovenske železnice.
Na mejnih prehodih je bilo zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev za vstop v Slovenijo
zavrnjenih 95 oseb [Bosna in Hercegovine, Srbija,…], število je primerljivo s preteklim letom.
Orožje [hladno orožje, ostro strelivo] je bilo zaseženo v 4 primerih. Kršitev povezanih s
prepovedanimi drogami ni bilo ugotovljenih, prav tako ni bilo zaseženih vozil. Zaradi zlorabe
dokumentov je bilo obravnavanih 8 oseb [večinoma potrdila covid-19]. Obravnavanih je bilo 127
zadetkov v schengenskem informacijskem sistemu, največ na PMP Rogatec. Na podlagi
Zakona o nadzoru državne meje je bilo ugotovljenih 32 kršitev.
Obravnavanih je bilo 41 primerov nedovoljenih prehodov čez državno mejo v katerih je bilo
odkritih 162 oseb [državljani Pakistana, Bangladeša, Kosova, Afganistana, Egipta,…]. Delež
obravnavanih oseb je v primerjavi z območjem celotne države znašal 1,6 %. Zaradi izmikanja
mejni kontroli na mejnih prehodih je bilo obravnavanih 36 oseb [državljani Afganistana,…].
Največkrat so bile osebe skrite v tovornih vozilih. Delež obravnavanih oseb je v primerjavi z
območjem celotne države znašal 5,4 %.
11

Poročilo o delu Policijske uprave Celje za leto 2021
Za nedovoljene vstope na notranji meji je bilo obravnavanih 63 (15) oseb [državljani
Afganistana, Maroka, Ukrajine, Sirije, Turčije,…]. Povečanje je posledica spremembe poti
nedovoljenih migracij, predvsem iz Madžarske proti Italiji in Avstriji. V zvezi s problematiko
odkrivanja in preprečevanja čezmejne kriminalitete in nedovoljenih migracij na t. i. slovenskem
cestnem križu, so se nadaljevale aktivnosti 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.
Na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb je bilo tujim varnostnim organom
izročenih 90 oseb, največ, 87, hrvaškim varnostnim organom [državljani Bangladeša, Pakistana,
Kosova, Maroka,…]. Od hrvaških varnostnih organov je bil sprejet državljan Velike Britanije.
Odstranjenih je bilo 7 oseb [državljani Romunije, Hrvaške, Albanije, Srbije, Ukrajine, Litve].
V notranjosti območja PU Celje je bila pozornost usmerjena nadzoru nad zakonitostjo
prebivanja tujcev, ugotovljene so bile 1.102 kršitve Zakona o tujcih. Zaradi nedovoljenega
prebivanja je bilo obravnavanih 440 oseb [državljani Moldavije, Ukrajine, Bosne in Hercegovine,
Srbije,…]. PP na območju PU Celje [največ PP IU Celje] so na podlagi Zakona o tujcih izdale 37
odločb o vrnitvi [8 za takojšnjo vrnitev in 29 za prostovoljno vrnitev], največ državljanom Bosne
in Hercegovine ter Srbije. Kršitve so bile večinoma ugotovljene na področju gradbeništva,
kovinske industrije in gostinstva.
V schengenskem informacijskem sistemu je bilo skupaj zabeleženih 240 zadetkov, največ na
osebah.
Za mednarodno zaščito je zaprosilo 132 oseb [državljani Afganistana, Pakistana, Egipta,
Maroka,…]. V Center za tujce je bilo nastanjenih 8 oseb [Kosovo, Tunizija, Turčija, Kuba,
Palestina].
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 2021 je bilo evidentiranih 2.006 (1.790) aktivnosti, kar predstavlja 12,1 % porast.
Policijske enote so največ aktivnosti opravile na področju zagotavljanja prometne varnosti ter
zagotavljanja javnega reda in miru. Tudi v letu 2021 je pri izvajanju preventivnih aktivnosti
primanjkovalo preventivnega materiala. Kljub epidemiji in ukrepov za zajezitev širjenja virusa
covid-19, smo izvedli več preventivnih aktivnosti, kot prejšnje leto in se približali nivoju iz leta
2019.
Policijske postaje pred izdelavo letnih programov dela pisno zaprosijo lokalne skupnosti, da
posredujejo pobude za delo policije v njihovem okolju. Poročila o delu vodje redno predstavljajo
občinskim svetom. Na območju PU Celje deluje 23 posvetovalnih teles. V vseh občinah imajo
sprejete občinske programe varnosti, na njihovih območjih delujejo tudi medobčinska redarstva.
Vodstva policijskih 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. Kljub ukrepom za zajezitev širjenja
okužb s covid-19 je bilo sodelovanje z zasebno varnostnimi subjekti dobro. V sklopu regijske
koordinacije inšpekcijskih služb smo v lanskem letu sodelovali z vsemi inšpektorati, ki delujejo
na našem območju. Izveden je bil skupni posvet v mesecu septembru. 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. Na omenjenem posvetu smo sodelovali tudi skupaj z
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vodji Medobčinskih redarstev občin, ki delujejo na območju PU Celje, kjer smo izmenjali nove
izkušnje in okrepili sodelovanje.
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.
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 ter druženja z različnimi društvi in njihovimi predstavniki. Aktivnosti policistov vodij
policijskih okolišev 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
Na interventno telefonsko številko 113 je bilo sprejetih 67.952 klicev, obravnavanih je bilo
24.413 interventnih dogodkov, od tega je bilo 565 nujnih klicev. V primerjalnem obdobju petih let
se je število sprejetih klicev na številko 113 prva tri leta povečevalo, v zadnjih dveh letih pa je
zaznan minimalen upad, enako je tudi pri nujnih interventnih dogodkih. Število vseh interventnih
dogodkov je po rahlem upadanju v letih 2019 in 2020, v letu 2021 ponovno začelo naraščati.
Povprečen čas sprejema klicev na številko 113 je bil 5,9 sekunde in je v okviru načrtovanega. V
letu 2021 je bilo 2.892 nedogovorjenih klicev, se pa število neodgovorjenih klicev konstantno
zmanjšujejo od leta 2018. Na interventne dogodke je bilo napotenih 24.601 policijskih patrulj.
V Dnevnik dogodkov OKC PU Celje je bilo opravljenih 96.793 zapisov. Največ zapisov je s
področja prometne varnosti [9.947], sledita javni red in mir [5.214] ter kriminaliteta [4.366].
Število zapisov v dnevnik dogodkov se je v zadnjih letih povečevalo, v letu 2020 je bil zaznan
minimalen upad, v letu 2021 pa je ponovno zaznan rahel porast zapisov.
Povprečni reakcijski čas za vse interventne dogodke se je nekoliko zmanjšal in znaša 19:29
minute, kar pod povprečjem v Sloveniji. Povprečni reakcijski čas pri nujnih interventnih dogodkih
je bil nekoliko daljši kot v letu 2020 in je 10:59 minute ter je tudi ta pod povprečjem Slovenije.
Opravljenih je bilo skupno 25.648 obveščanj pristojnih služb in posameznikov.
Na podlagi ocen opravljenega dela, statističnih podatkov, ugotovitev analiz, predvsem pa
celovite realizacije načrtovanih aktivnosti, ocenjujemo, da je bilo delo na področju operativno
komunikacijske dejavnosti opravljeno zelo dobro.
2.2.3 Forenzična in kriminalistično-tehnična dejavnost
Iz podatkov s področja kriminalistične tehnike in ogledne dejavnosti je razvidno, da je trend
opravljenih ogledov krajev kaznivih dejanj in drugih dogodkov na območju PU Celje v obdobju
zadnjih desetih letih v upadanju. Ta trend se je nadaljeval tudi v letu 2021, ko sta bila opravljena
2 ogleda manj kot v letu 2020, ki je bilo primerljivo z letom 2017, zmanjšuje se tudi število
ogledov pri katerih so nudili strokovno pomoč kriminalistični tehniki.
Zaradi teže kaznivih dejanj in zahtevnosti ogledov so v Oddelku za kriminalistično tehniko SKP
zabeležili 5,7 % upad zaprosil za preiskave v primerjavi z lanskim letom oz. 1 % upad glede na
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desetletno povprečju. Konkretno je bilo največ sledi zavarovanih po področju bioloških sledi,
zaseženega orožja in streliva, sumljivih dokumentov, vlaken in las. Trend kriminalistično
tehnično obdelanih oseb skozi obdobje niha in je trenutno nekaj malega nad povprečjem, je pa
dejansko odvisen od števila obravnavanih osumljencev.
Posledica manjšega števila opravljenih ogledov in zavarovanih uporabnih sledi, je manjše
število identificiranih oseb na območju PU Celje, saj je bilo v lanskem letu za deset odstotkov
manj pozitivnih identifikacij glede na 10 letno povprečje.
V oddelku za kriminalistično tehniko so bila v sodelovanju z GPU PA, izvedena trimesečna
strokovna usposabljanja policistov za izvajanje kriminalistično tehničnih opravil na PU, katera je
zaključilo pet policistov, kar je v primerjavi s prejšnjimi leti nekoliko manj, razlog za zmanjšanje
so bili ukrepi za preprečevanje okužb s covid-19.
2.2.4 Raziskovalna, analitska in kriminalistično-obveščevalna dejavnost
Na tem področju je bila v l. 2021 prioriteta priprava kriminalistično analitičnih izdelkov, katerih
število je bilo primerljivo glede na pretekla leta. Analizirani so bili posamezni primeri s
poudarkom na analizah obširnega gradiva, telefonskega prometa in izpisov transakcijskih
računov. Večina analitičnih izdelkov je bila pripravljena za potrebe SKP PU Celje, ostalo pa za
policijske enote iz območja PU Celje. Tradicionalno so bile tudi v l. 2021 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.
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
Realizirana je bila večina nadzorov, zajetih v načrtu dela PU Celje za 2021 in letnem načrtu
nadzorov. Ocena obeh splošnih nadzorov nad delom [PP Slovenj Gradec v mesecu marcu in
PPP Celje v mesecu oktobru] je bila, da nadzirani enoti delo opravljata skladno s predpisi,
strokovno in učinkovito.
NOE PU Celje so izvedle 37 strokovnih nadzorov na različnih delovnih področjih. Večinoma
nadzorniki niso ugotovili takšnih nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki bi terjale takojšnje ali
posebne ukrepe. Ugotovljene pa so bile določene pomanjkljivosti, na katere so bile enote
opozorjene, vodstvo pa je poskrbelo za odpravo le-teh.
Izvedli smo tudi nadzor nad delom uslužbencev policije v vseh policijskih postajah PU Celje
[18]. Pri tem se je nadzorovalo dosledno izvajanje Pravil policije kot so napotitev in vrnitev z
dela, osebna urejenost, opremljenost policistov, vzdrževanje orožja in opreme… Pomembnih
odstopanj ni bilo, za odpravo posameznih pomanjkljivosti so bile vodstvom enot podane
usmeritve.
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2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov
Policisti na PU Celje so v obdobju med leti 2012 in 2021 v povprečju letno ugotavljali identiteto
oseb v 5384 primerih. V preteklem letu so policisti ugotavljali identiteto 4186 oseb, kar je
številčno nekaj manj kot v letu poprej, ko so ugotavljali identiteto 4733 oseb. V desetletnem
obdobju so v povprečju pridržali 777 kršiteljev po vseh zakonskih podlagah, pri tem izstopa le
leto 2012 [pred spremembo zakonodaje – odprava obligatornega pridržanja po ZPrCP]. V l.
2021 so policisti pridržali 683 oseb, kar je malenkost pod povprečjem. Največ pridržanj je bilo
odrejenih po 157. čl. Zakona o kazenskem postopku, od tega v zadnjem letu 175 pridržanih. Po
Zakonu o nadzoru državne meje, po 32. členu, je bilo pridržanih 198 oseb, leto poprej je bilo teh
zadržanj nekoliko več [284], zaradi povečanja ilegalnih prehodov državne meje. Na račun
povečanih migracij je bilo pridržanih še 65 (108) oseb na podlagi četrte alineje 1. odstavka 64.
člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije zaradi izročitve tujim varnostnim organom.
Število tovrstnih pridržanj se je sicer zmanjšalo, je pa glede na povprečje 35 v desetletnem
obdobju še vedno visoko. V obdobju zadnjih deset let je bilo po Zakonu o prekrških v povprečju
pridržanih skupaj 230 kršiteljev, v preteklem letu pa je bilo po 2. odstavku 109. člena ZP-1
pridržanih 161 (229), po 2. odstavku 110. člena ZP-1 pa 12 (16) oseb.
Število uporabljenih prisilnih sredstev v primerjalnem obdobju je povprečno 1019. Uporaba se je
postopoma zmanjševala nekje do leta 2018, nato pa se je trend obrnil. V preteklem letu
beležimo, da so policisti uporabili 1022 prisilnih sredstev, kar je nekoliko manj od leta pred tem,
ampak v nivoju povprečja. Zoper kršitelje so največkrat uporabili najmilejša prisilna sredstva, in
sicer telesno silo [v povprečju 609 krat] ter sredstva za vklepanje in vezanje [v povprečju 381
krat]. Iz tega izhaja, da sta bili pri uporabi policijskih pooblastil spoštovani načeli postopnosti in
sorazmernosti. V primerjalnem obdobju beležimo povprečno 20 uporab plinskega razpršilca, od
tega v preteklem letu 6 uporab, nadalje povprečno 4 uporabe palice, od tega v letu 2021 3
uporabe. Prav tako v povprečju je bil 4 krat uporabljen službeni pes, v letu 2021 le 1 krat. V
desetletnem obdobju so povprečno 5 krat uporabili sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih
sredstev, v letu 2021 pa sploh ne, kakor tudi ne strelnega orožja. Zabeležene posledice
uporabe prisilnih sredstev ne odstopajo od desetletnega povprečja, policisti so bili v 613 (762)
primerih brez posledic, v 13 (22) primerih so utrpeli lahko telesno poškodbo, v 1 primeru pa
hudo telesno poškodbo. Na drugi strani je bilo pri kršiteljih manj nastalih posledic, in sicer je bilo
262 (333) oseb brez posledic, pri 86 (113) so bili vidni zunanjih znaki uporabe prisilnih sredstev
in 1 (4) lahka telesna poškodba.
2.2.7 Reševanje pritožb
V zadnjih petih letih je število podanih pritožb skoraj nespremenjeno. V letu 2021 je bilo na
območju PU Celje vloženih 65 (66), kar je nekoliko nad petletnim povprečjem. Tudi na nivoju
celotne države je razviden trend rahlega porasta števila pritožb. Skupaj z pritožbami iz leta
2020, ki so bile rešene v letu 2021, je na območju PU Celje bilo rešenih 70 pritožb, kar je 4 več
kot v letu 2020.
V pomiritvenih postopkih je bila obravnavana približno tretjina pritožbenih zadev [24 zadev oz.
33,3 %], pri tem pa je bilo v 2 primerih ugotovljeno, da je bilo ravnanje policistov neskladno s
predpisi, kar je v skladu z vsakoletnimi nihanji. Število obravnav na senatu je bilo enako kot v
letu 2020, ko je bilo slednjih 6. Neposredno pred senatom sta bili obravnavani 2 pritožbi, od
tega 1 pritožba, ker je bil v postopku udeležen otrok ter 1 pritožba iz razloga, ker je bil v
postopku udeležen tujec, ki nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Na
senatu so bile tudi 4 zadeve, ko pomiritveni postopek ni uspel, medtem ko v 11 primerih kljub
neuspelem pomiritvenem postopku, ni bilo obravnave pred senatom. Med obravnavanimi
pritožbami na senatu je bilo za eno pritožbo odločeno, da je utemeljena, kar ni bistveno
odstopanje glede na prejšnja leta.
Povečuje pa se število 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 takšnih zadev 40.
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Pritožniki so enako kot v zadnjih letih najpogosteje zoper policiste 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
komunikacijo, sledili so pritožbeni razlogi, ki se nanašajo na uporabo pooblastil ter na
neukrepanje, najmanj očitkov pa je bilo podanih na uporabo prisilnih sredstev.
Skupno je bilo tako 3 obravnavane pritožbe v postopku reševanja ugotovljeno, da so bili očitki
upravičeni, kar se ujema s stanjem v obdobju zadnjih petih let.
2.2.8 Notranje preiskave
Naznanjeno je bilo 32 kaznivih dejanj, ki so jih bili osumljeni policisti. V 23. 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 izrečeno eno pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.
Poleg kaznivih dejanj smo obravnavali 72 primerov različnih pisanj in sumov odklonskega ali
neetičnega ravnanja uslužbencev policije. V 3. primerih smo ugotovili kršitev obveznosti iz
delovnega razmerja, naše ugotovitve so bile podlaga za izrek delovnopravnega ukrepa, in sicer
1 izredna 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 15. primerih
opravljeni razgovori s policisti.
Na podlagi lastnih zaznav ter zaprosil drugih enot smo v 8. primerih preverjali sume nezakonite
obdelave osebnih podatkov. V 1. primeru smo takšen sum potrdili in podali predlog za uvedbo
postopka pri Informacijskem pooblaščencu. V sodelovanju z območnimi PP in SKP PU Celje
smo opravili varnostna preverjanja za 137 oseb.
2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost
Poleg opravil rednega vzdrževanja informacijsko-telekomunikacijskega sistema, nudenja
pomoči uporabnikom in podpore ob selitvah med enotami ter dodeljevanja pravic novim
uporabnikom, smo zamenjali vse računalnike in tiskalnike na mejnih enotah [PMP Rogatec in
PMP Bistrica ob Sotli], namestili smo nekaj na novo dodeljenih računalnikov, ukvarjali pa smo
se še vedno s pripravo prenosnikov za delo od doma. Na PP Rogaška Slatina in PP Šmarje
smo zamenjali strežnike, zamenjali smo tudi veliko zastaranih stikal na enotah, začeli pa smo
tudi z menjavo vseh tiskalnikov v NOE PU.
Poleg rednega odpravljanja napak na komunikacijskih napravah in napravah za videonadzor,
smo pripravili vse za postavitev novega videonadzornega sistema na PP Slovenj Gradec, PP
Laško in PP Rogaška Slatina. Potekal je večji servis videonadzornega sistema na MP Dobovec
[menjava iztrošenih kamer in ohišij], opravili pa smo tudi oglede in ocenitev primernosti novih
lokacij za postavitev videonadzorov za nadzorovanje državne meje. Nudila se je tudi pomoč pri
vpogledu v videonadzorne sistem na podlagi odredbe direktorja. Pripravljali smo infrastrukturo
za delovanje TETRA, kakor tudi telefonije in brezžičnega dostopa do svetovnega spleta.
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. Izvajali so se izpisi in arhiviranje podatkov iz laserskih merilnikov
hitrosti in alkoskopov. Vključeni smo bili tudi v letno inventuro in v varovanja v času
predsedovanja EU. Izvedli smo tudi večji letni odpis opreme.
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2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve
Na dan 31. 12. 2021 je bilo na PU Celje sistemiziranih 1.184 delovnih mest, od tega 882
delovnih mest uniformiranih policistov, 151 delovnih mest neuniformiranih policistov in 151
delovnih mest delavcev brez statusa policista. Delovna mesta je na ta dan zasedalo 898
delavcev, od tega 644 uniformiranih policistov, 124 neuniformiranih policistov in 130 delavcev
brez statusa policista, povedano drugače vsa delovna mesta so 75,84 % zasedena, delovna
mesta s statusom policista so zasedena 74,35 %, ostala [strokovno tehnična] delovna mesta pa
so zasedena 86,09 %.
Kadrovska zasedba ostaja slaba, predvsem na delovnih mestih policistov. Iz enot PU Celje je
odšlo 39 (17) delavcev, od tega je bilo 18 (6) premeščenih v različne enote generalne policijske
uprave in v druge policijske uprave, 6 (2) delavcev je odšlo na lastno željo, za 1 (1) je bila
realizirana izredna odpoved delovnega razmerja, 14 (8) se jih je upokojilo, umrl ni noben aktiven
delavec, pogodb o zaposlitvi za določen čas ni bilo. Novih zaposlitev je bilo 37 (19), od tega 18
(9) premestitev iz drugih uprav ter 19 (10) novih zaposlitev.
Zabeleženih je bilo 46 (56) dogodkov, kjer je 48 (78) delavcev utrpelo poškodbo pri delu.
Bolniške odsotnosti so zlasti na račun okužb s covid-19 močno porasle. Tako je bilo zaradi
bolezni 13.210 (10.717) dni odsotnosti, 494 (1324) dni odsotnosti zaradi karanten, zaradi nege
oziroma porodniške 1.675 (1.580) dni, zaradi spremstva 130 (237) dni, zaradi poškodb pri delu
985 (1.633) dni, zaradi poškodb izven dela in poškodb po tretji osebi pa 2.354 (2.087) dni
odsotnosti ter zaradi sobivanja [nova pravica v času epidemije] 5 dni. Uvedenih je bilo 8 (9)
postopkov ugotavljanja invalidnosti.
Odškodninskih zahtevkov delavcev je bilo 29 (21). Obravnavali smo 1 (1) vlogo za pravno
pomoč, v kateri je bila naloga policista ocenjena kot skladna s predpisi, posledično pa policistu
odobrena pravna pomoč. Uveden in zaključen je bil 1 (4) disciplinski postopek, v katerem je bil
javnemu uslužbencu izrečen opomin. S strani generalnega direktorja policije sta bili izrečeni 2
(7) pisni opozorili 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 2021 z dodeljenimi sredstvi na naslednjih proračunskih
postavkah: redni materialni stroški [PP 5572 – odobritev 1.487.600,00 evrov, 115,64% porabe
glede na odobritev], sredstva za mejne prehode na zunanji meji Evropske unije [PP 5861 –
odobritev 90.400,00 evrov, 102,45% porabe glede na odobritev], sredstva za izvajanje temeljne
policijske dejavnosti [PP 1226 - odobritev 166.200,00 evrov, 131,05% porabe glede na
odobritev], posebna sredstva za izvajanje kriminalističnih dejavnosti [PP 1236 - odobritev
43.900,00 evrov, 149,63% porabe glede na odobritev], stroški prevajanj [na PP 1226 so znašali
20.958,61 evrov in PP 1236 so znašali 36.474,20 evrov]. Izplačani so bili tudi stroški refundacij
izgubljenega zaslužka pomožnim policistom v višini 156.884,35 evrov.
Ob razglasitvi epidemije je bila vzpostavljena analitika P2020 namenjena evidentiranju stroškov
povezanih s zdravstveno preventivo glede zajezitve okužb s covid-19. Za te namene smo v
proračunskem letu 2021 porabili 28.735,24 evrov sredstev. Zavarovalnice so nam povrnile
škodo nastalo na službenih vozilih v višini 14.381,41 evrov.
Izdanih je bilo 258 računov v skupni vrednosti 41.294,16 evrov. Prihodki od izdanih računov se
razporedijo za odvod v MNZ, nižanje materialnih stroškov in prihodke lastne dejavnosti po
navodilih MNZ.
Kuhinja je v letu 2021 ustvarila za 87.567,39 evrov prihodkov. Stroški za pripravo obrokov
hrane in del stroškov, ki odpade na pokrivanje obratovalnih stroškov ter vzdrževanja, nabava
drobnega inventarja in osnovnega sredstva (pomivalni stroj) so znašali 88.321,21 evrov. Iz leta
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2020 smo kot sklad lastne dejavnosti prenesli sredstva v višini 29.839,80 evrov, letu 2021 pa v
višini 29.085,98 EUR, tako se je sklad za 753,82 EUR zmanjšal.
Zaradi manjše dodelitve finančnih sredstev za vzdrževanje objektov in druge opreme v letu
2021 [v višini 26%], načrtovane naloge niso bile v celoti 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]. Izvedena je bil odprava poškodb po potresu v objektu PP Rogaška
Slatina, sanacija kanalete za odvodnjavanje meteornih voda na PP Ravne na Koroškem,
ureditev kanalizacijskih jaškov v kletnih prostorih PP Velenje, obnova pisarn SUP in SKP PU
Celje, zamenjava arhivskih omar na PP Celje, SKP PU Celje ter menjava notranjih dvokrilnih
vrat v prostorih PP Šentjur. Uspešno je bila izvedena nabava pisarniške opreme [stoli za
dežurne policiste, pisarniški stoli].
Realiziran je bil odpis in komisijsko uničenje opreme za označevanje in identifikacijo, plinska
sredstva, posebna tehnična oprema in posebna zaščitna oprema enot PU Celje [čelade,
balistični jopiči, ščitniki in druga oprema]. Zaradi dotrajanosti smo iz uporabe izločili 22 vozil,
dodeljenih pa nam je bilo 26 novih vozil.
Skladno z organizacijskimi ukrepi za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19 smo še
naprej zagotavljali vsa potrebna zaščitna sredstva in opremo za zaposlene na PU Celje.
2.2.12 Mednarodno sodelovanje
Mednarodno sodelovanje je v letu 2021 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 pojava 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 tudi v letu 2021 vplivala epidemija bolezni covid-19, zaradi česar so bile od januarja do
avgusta mešane patrulje preklicane. V nadaljevanju je bilo od septembra do decembra
planiranih 16 mešanih patrulj [po 8 na območju Slovenije in Hrvaške], od katerih ena na
območju R Hrvaške ni bila realizirana zaradi bolezni hrvaškega policista. Z avstrijskimi
varnostnimi organi ni bilo izvedenih mešanih patrulj, saj ni bilo konkretne operativne
problematike.
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 napoteni 3 policisti. V okviru
pomoči Slovenije pri upravljanju s povečanimi migracijskimi tokovi je bilo v tujino napotenih 6
policistov, vsi v Severno Makedonijo.
2.2.13 Dejavnost specializiranih policijskih enot
Posebna policijska enota PU Celje je bila v letu 2021 aktivirana v 86 (65) primerih, od tega
sestav I v 47 (28) primerih, pri čemer so v 12 (14) primerih opravljali naloge na območju PU
Celje, v 35 (14) primerih pa so nudili pomoč drugim PU [22 krat PU Ljubljana, 4 krat PU
Maribor, 3 krat PU Koper, po 2 krat PU Kranj in PU Novo mesto, po 1 krat PU Murska Sobota in
PU Nova Gorica]. Sestav II je bil aktiviran v 3 (5) primerih, pri čemer so v 2 (4) primerih nudili
pomoč drugi PU [PU Ljubljana], sestav III [gorska enota] pa v 36 (32) primerih, pri čemer so vse
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naloge opravljali na območju PU. Sicer so policisti gorske enote 21 (28) krat dežurali v ekipi za
helikoptersko reševanje na Brniku in v 5 primerih na podlagi načrta GPU, opravljali naloge za
zagotavljanje splošne varnosti ljudi v gorah na območju PU Kranj, vendar se navedena
aktiviranja v skladu z usmeritvami štejejo kot aktiviranja za opravljanje nalog v matični PU.
Večje število aktiviranj je posledica bistveno več varovanj neprijavljenih javnih shodov in
varovanj nogometnih tekem, kot v letu 2020. Policisti PPE PU sestav I in II so bili aktivirani za
opravljanje naslednjih nalog: v 24 (7) primerih za varovanje protestnega shoda, v 11 (6)
primerih za varovanje nogometnih tekem, v 6 (4) primerih za pomoč SKP PU pri realizaciji
operativne kombinacije, v 4 (10) primerih za sodelovanje v poostrenem nadzoru državne meje,
v 2 (0) primerih za pomoč PU Kranj pri varovanju dogodkov v okviru predsedovanja Slovenije
Svetu EU, v 1 (0) primeru za varovanje rokometne tekme, v 1 (1) primeru za zagotavljanje
varnosti na območju romskih naselij na območju PU Novo mesto in v 1 (1) primeru za
zagotavljanje javnega reda na območju PU na silvestrovo. Policisti PPE PU – gorske enote pa
so bili aktivirani za opravljanje naslednjih nalog: 18 krat aktiviranje v okviru dežurstva v ekipi za
helikoptersko reševanje [21 služb], 8 krat izvajanje preventivnih aktivnosti [6 krat na območju
PU in 2 krat po načrtu GPU], 3 krat za sodelovanje v iskalni akciji, 3 krat pri varovanje pohoda
[na Okrešelj in 2 krat na Triglav], 2 krat za ogled kraja gorske nesreče [v Mali Rinki in pod
slapom Rinka], izvajanje nalog na smučiščih [skupaj 6 dni] ter pri varovanju tekem svetovnega
pokala v deskanju na snegu na Rogli [3 dni].
PPE je bila v zadnjih desetih letih največkrat aktivirana prav v letu 2021 – 86 krat, sledi l. 2019 s
70 aktiviranji, v l. 2020 je bila aktivirana 65krat, nato je bilo v l. 2018 61 aktiviranj, v l. 2012 52
aktiviranj in l. 2013 50 aktiviranj, v ostalih letih je bilo aktiviranj manj. Ker so policisti PPE v času
določenih aktiviranj naloge opravljali več dni, so bili tudi po številu dni največ angažirani v letu
2021, in sicer 100 dni [največ nalog je bilo v zvezi varovanj protestov v Ljubljani], sledi leto 2020
z 98 dnevi [največ nalog so policisti izvajali v poostrenih nadzorih na južni meji], nato leto 2015
z 89 dnevi zaradi begunskega vala, leto 2019 - 82 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 pa med 45 in 61 dni.
Niko Kolar
direktor uprave
višji policijski svetnik
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