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Metodološka pojasnila 
 
V letnem poročilu o delu PU Celje za 2016 so statistični podatki pridobljeni iz aplikacije na 
Intranetu: Statistika/Dinamična poročila – novi STAI/Letna poročila. Podatki so bili zamrznjeni in 
policijskim enotam dostopni 23. 2. 2017, zato ne vključujejo podatkov, ki so bili vneseni v 
računalniški sistem pozneje. 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, pri 
nekaterih kategorijah pa so podatki navedeni samo za 2016, ker se pred tem niso zbirali. 
 
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 okroglih oklepajih so primerjalni podatki za 2015, v oglatih oklepajih pa so druga 
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],  
 oznaka » … « pomeni, da izračun ni smiseln, pri čemer se upoštevajo: 

o načelo kumulative [seštevek številčnih podatkov določenega pojava v 
obravnavanem in primerjalnem obdobju mora biti enak ali večji kot 50], 

o prevelik porast: enak ali več kot 150,0 %, 
o prevelik padec: enak ali več kot 80,0 %. 
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1  Značilnosti dela PU Celje 
 
V letu 2016 je bilo obravnavanih 6.770 (6.685) kaznivih dejanj, kar je 1,3 % več kot v letu pred 
tem. Zaznan je bil upad kaznivih dejanj na področju gospodarske kriminalitete, saj je bilo 
obravnavanih 1.025 (1.266). Škoda, povzročena s kaznivimi dejanji, je bila ocenjena na 
30.914.500,00 (54.294.140,00) evrov in ostaja v primerljivih okvirjih ter povprečju zadnjih nekaj 
let. Z dobro strategijo dela dosegamo visok nivo varnosti in preiskanosti kaznivih dejanj. 
 
Obravnavanih je bilo 6,1 % manj prometnih nesreč kot leto prej, in sicer 2.903 (3.092). V 
prometnih nesrečah je umrla ena oseba več, 8,6 % manj je bilo huje in 6,7 % manj lažje telesno 
poškodovanih udeležencev. Statistični pokazatelji so primerljivi z letom 2015, poslabšal pa se je 
delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč. 
 
Na področju vzdrževanja javnega reda in zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja so 
policisti obravnavali 4.583 (4.831) kršitev, kar je 5,1% manj kot v letu 2015. Kršitev Zakona o 
varstvu javnega reda in miru je bilo 2.809 (3.077) ali 8,7% manj, kršitev drugih predpisov o 
javnem redu pa 1.774 (1.754) ali 1,1% več. Razlog za upad kršitev je v manjšem številu 
intervencij in v upadu števila ugotovljenih kršitev določil Zakona o tujcih. 
 
Dogajanje na državni meji s Hrvaško lahko ocenimo kot ugodno. Zaradi nedovoljenega prehoda 
čez državno mejo je bilo obravnavanih 106 (55) oseb. V okviru reguliranega migracijskega toka 
na zahodno-balkanski poti [17. 9. 2015 do 8. 3. 2016] je bilo na območju PU Celje obravnavanih 
18.471 oseb, vse v letu 2015. Na mejnih prehodih in zeleni meji, kljub različnim oblikam dela, ni 
bilo odkritih večjih primerov tihotapstva [ljudi, mamil, orožja in vozil] ter zlorab listin.  
 
V zvezi s problematiko odkrivanja in preprečevanja čezmejne kriminalitete ter nedovoljenih 
migracij na t. i. slovenskem cestnem križu, se je nadaljevalo z aktivnostmi in ukrepi policije na 
avtocesti A1. V aktivnosti so se vključevale tudi Policijska postaja za izravnalne ukrepe [PPIU] 
Celje, Postaja prometne policije [PPP] Celje in PP Vodnikov službenih psov [VSP]. PPIU Celje 
je opravljala dela in naloge v zvezi s čezmejno kriminaliteto tudi po planu Sektorja 
kriminalistične policije [SKP] PU Celje, in sicer na območju PP Ravne na Koroškem.   
 
V letu 2016 je bila izvedena selitev PPP Celje in PP Slovenj Gradec na novi lokaciji, ki 
omogočata boljše delovne pogoje policistov. Po preselitvi PPP Celje so se na stari lokaciji 
uredili dodatni prostori za potrebe PP Celje, SKP PU Celje in Službe za operativno podporo 
[SOP] PU Celje.   
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2  Delo na posameznih delovnih podro čjih 
 
2.1  Temeljne dejavnosti 
 
2.1.1 Odkrivanje in preiskovanje kriminalitete  
 
V letu 2016 je bilo obravnavanih 6.770 (6.685) kaznivih dejanj, kar je 1,3 % več kot v letu pred 
tem. Obravnavanih je bilo še 963 zadev iz preteklih let.  
 
Državnemu tožilstvu je bilo posredovanih 3.449 (3.180) kazenskih ovadb, kar je 8,3 % več kot v 
letu pred tem, preiskanih pa je bilo 59,0 % (57,2 %) zadev. Policisti in kriminalisti so sami odkrili 
1.088 (954) kaznivih dejanj, kar izkazuje 16,1 % (14,3 %) delež lastne dejavnosti. Zaradi 
utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj so bile vložene kazenske ovadbe zoper 2.403 
(2.262) oseb. Po oceni policije so storilci s kaznivimi dejanji povzročili za 30.914.500,00 
(54.294.140,00) evrov škode. Največja škoda je bila zabeležena na področju gospodarske 
kriminalitete, in sicer v višini 22.380.100,00 (32.518.990,00) evrov.  
 
V letu 2016 je bilo na območju PU Celje obravnavanih 5.745 (5.419) kaznivih dejanj splošne 
kriminalitete, kar je 6,0 % več kot v letu 2015. Zaključenih je bilo tudi 540 zadev iz prejšnjih let. 
Med kaznivimi dejanji se je občutno zmanjšalo število tatvin, saj je bilo obravnavanih 2.901 
(3.027), od tega je bilo 41 (72) drznih tatvin in 1.759 (1.940) drugih tatvin. Največji upad drznih 
tatvin je bil zaznan na območju PP Celje, saj je bil na začetku leta k preiskovalnemu sodniku 
priveden osumljenec večjega števila tovrstnih kaznivih dejanj. Odtujenih je bilo 45 (55) osebnih 
vozil, kar predstavlja 18,2 % upad. Upad beležimo tudi pri problematiki kaznivih dejanj zoper 
življenje in telo, saj je bilo obravnavanih 244 (287) tovrstnih zadev oz. 15,0 % manj kot leto pred 
tem. Na zmanjšanje števila je najbolj vplival 12,7 % upad kaznivih dejanj lahka telesna 
poškodba, katerih je bilo obravnavanih 192 (220). 
 
Na drugi strani je zaznan porast kaznivih dejanj vlomov, katerih je bilo obravnavanih 1.101 
(1.015) oz. 8,5 % več, goljufij je bilo 420 (332) oz. 26,5 % več. Porast slednjih je posledica 
obravnave več sklopov zavarovalniških goljufij, goljufij pri plačevanju z Moneto in goljufij, 
povezanih s preprodajo osebnih vozil. Kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti je bilo 
60 (35), med temi 10 (2) kaznivih dejanj spolnega nasilja in 20 (11) kaznivih dejanj spolnega 
napada na osebo, mlajšo od petnajst let. V zvezi s tem je bil obravnavan osumljenec več 
kaznivih dejanj z območja Koroške. Skupno je bilo obravnavanih tudi 463 (352) ali 31,5 % več 
kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. Med tovrstnimi kaznivimi dejanji je bilo 
128 (71) primerov zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja ter 276 (235) primerov 
nasilja v družini. 
 
Tudi v letu 2016 smo zasledovali cilj ničelne tolerance in dosledno preganjali storilce kaznivih 
dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. S področja navedene problematike je bilo v letu 
2016 izvedenih več izobraževanj. Obravnavanih je bilo 169 (123) kaznivih dejanj mladoletnih 
storilcev oz. 37,4 % več. Ti so bili največkrat obravnavani za kazniva dejanja tatvine - 52 (33) in 
velike tatvine - 43 (20). Porast je posledica prijetja osebe z območja Velenja, ki je bila 
osumljena večjega števila kaznivih dejanj. 
 
Obravnavanih je bilo 36 (8) kaznivih dejanj, ki so po normativih policije posledica organizirane 
kriminalitete. Med njimi je bilo največ kaznivih dejanj neupravičena proizvodnja in promet s 
prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo 
prepovedanih drog, in sicer 27. V letu 2016 je bila zaključena ena operativna kombinacija, v 
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okviru katere je bila podana kazenska ovadba zoper 11 oseb za skupno 151 kaznivih dejanj. 
Zasežena sta bila 2 kg prepovedane droge heroin ter 40 g prepovedane droge kokain. 
Zaseženih je bilo tudi 100 kg prepovedane droge kokain, ki je bil odkrit v vrečah, napolnjenih z 
granulatom aluminijevega oksida, v eni od gospodarskih družb na našem območju. Ugotovljeno 
je bilo, da je bila pošiljka pripeljana iz Brazilije.  
 
Na območju PU Celje so bili obravnavani 4 primeri predoziranja s prepovedanimi drogami, ki so 
imeli za posledico smrt osebe. Odkritih je bilo 7 nasadov prepovedane droge – rastline konoplje. 
 
V letu 2016 je bilo na območju PU Celje obravnavanih 1.010 (1.266) kaznivih dejanj s področja 
gospodarske kriminalitete, kar predstavlja 20,2 % upad. Ta trend pripisujemo upadu števila 
naznanil oškodovanih pravnih oseb in posameznikov. Teh je bilo veliko v preteklih letih, ko so 
bila povezana s propadom večjih gospodarskih družb na našem območju. Največji upad 
beležimo pri kaznivih dejanjih kršitev temeljnih pravic delavcev, katerih je bilo obravnavanih  
288 (581) oz. 50,4 % manj. Upad števila je prav tako posledica drugačnega evidentiranja. Za 
razliko od preteklih let, ko je bilo namreč za posameznega delavca evidentirano posamezno 
kaznivo dejanje, se sedaj zadeva obravnava enotno, kot eno kaznivo dejanje, ne glede na 
število oškodovancev. Upad je zaznan tudi pri kaznivih dejanjih poslovna goljufija, katerih je bilo 
obravnavanih 170 (237). Skupna škoda, povzročena z gospodarskimi kaznivimi dejanji, je bila 
ocenjena na 22.380.100,00 (32.518.990,00) evrov.  
 
Poudariti je potrebno, da so policisti in kriminalisti v letu 2016, tudi na račun manjšega pripada 
novih zadev, preiskali tudi 422 (351) gospodarskih kaznivih dejanj iz prejšnjih let, ter 139 (192) 
kaznivih dejanj brez pravne podlage za pregon. Opravljenih je bilo 20 (18) finančnih preiskav 
zoper 15 (16) pravnih in 24 (18) fizičnih oseb. V zvezi s tem je bilo podanih 11 (6) pobud za 
začasno zavarovanje zahtevka za odvzem protipravne premoženjske koristi, v skupni vrednosti 
11.767.181,00 (627.532.00) evrov. Večje število podanih pobud je bila posledica intenziviranja 
dela po tem segmentu. 
 
Od večjih zadev je bila preiskana t. i. piramidna igra, pri čemer je bila zoper osumljenca podana 
kazenska ovadba za več poslovnih goljufij, začet pa je bil tudi postopek po Zakonu o odvzemu 
premoženja nezakonitega izvora. S temi kaznivimi dejanji je bila povzročena škoda v višini 
preko 1,3 milijona evrov. Preiskani sta bili tudi kaznivo dejanje goljufije na škodo Evropske 
unije, s povzročeno škodo preko 0,5 milijona evrov, in zloraba položaja ali pravic, s povzročeno 
škodo 1,3 milijona evrov. Zaključeni sta bili 2 večji zadevi oškodovanja upnikov, s skupno 
povzročeno škodo preko 2 milijona evrov, 3 zadeve s področja kršitev temeljnih pravic 
delavcev, s povzročeno škodo preko 5,2 milijona evrov, ter primer korupcije s podano ovadbo 
za 3 korupcijska kazniva dejanja.   
 
V okviru preiskovanja računalniške kriminalitete je bilo obravnavanih 45 (23) primerov napada 
na informacijski sistem, del teh pa je bil obravnavan v sklopu drugih kaznivih dejanj, kot so 
zloraba osebnih podatkov ter uporaba ponarejenih negotovinskih plačilnih sredstev v portalih 
spletnih trgovin, elektronskem bančništvu ter pri spletnih goljufijah. Povečano število kaznivih 
dejanj napad na informacijski sistem gre pripisati pogostejši uporabi oblačnih storitev ter  
nepooblaščenim vstopom v informacijske sisteme. 
 
V okviru računalniške forenzike je bilo opravljenih 867 (899) ali 3,6 % manj forenzičnih preiskav 
in zavarovanj podatkov iz elektronskih medijev. 
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2.1.2 Vzdrževanje javnega reda ter zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja  
 
Na področju vzdrževanja javnega reda in zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja so 
policisti PU Celje obravnavali 4.583 (4.831) kršitev, kar je 5,1% manj kot v letu 2015. Kršitev 
Zakona o varstvu javnega reda in miru je bilo 2.809 (3.077) ali 8,7% manj, kršitev drugih 
predpisov o javnem redu pa 1.774 (1.754) ali 1,1% več. Razlog za upad števila kršitev je v 
manjšem številu intervencij, saj jih je bilo 4.732 (5.071), ter v upadu števila kršitev določil 
Zakona o tujcih. Podatki, ki so zajeti v tabelah, se bodo še spreminjali, saj ne zajemajo vseh 
kršitev, ki bodo v prekrškovnem postopku zaključene z odločbo. Med kršitvami drugih predpisov 
o javnem redu je bilo največ kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 
Zakona o tujcih, Zakona o prijavi prebivališča, Zakona o zaščiti živali ter Zakona o javnih 
zbiranjih.  
 
Med kršitvami Zakona o varstvu javnega reda in miru je bilo največ nasilnega in drznega 
vedenja po 1. odstavku 6. člena, in sicer 683 (809). Na drugi strani je bil zaznan 27,4% upad 
kršitev povzročanja hrupa z akustičnimi aparati, saj je bilo teh 90 (124). Posledica upada je 
manj klicev zaradi tovrstne problematike, anonimni klici, kjer se prijavitelji nočejo izpostavljati, 
ob prihodu policistov na kraj pa navedena kršitev ne traja več, ter nesodelovanje prič pri 
podajah izjav [klicatelji si ob prihodu policistov na kraj premislijo]. V porastu so beračenja na 
vsiljiv ali žaljiv način, katerih je bilo obravnavanih 48 (24). Razlog za takšen porast je vedno 
večja prisotnost državljanov Romunije in Bolgarije, ki pred večjimi trgovskimi centri na vsiljiv 
način pobirajo »prostovoljne« prispevke. V zvezi s tem smo preko medijev obveščali občane in 
jih pozivali, da tovrstne kršitve prijavljajo. Obravnavanih je bilo 419 (469) primerov nasilja v 
družini, kar je 10,7 % manj kot v letu pred tem, to pa se na drugi strani odraža v številu 
izrečenih ukrepov prepovedi približevanja, ki jih je bilo 233 (180) ali 29,4 % več. V večini 
primerov izreka ukrepa prepovedi približevanja je bila zadeva obravnavana kot kaznivo dejanje. 
Povečanje števila izrečenih ukrepov prepovedi približevanja je posledica dejstva, da policisti ob 
vsakem sumu, ko so podani razlogi za izrek ukrepa, tega tudi izrečejo in s tem posredno 
zagotavljajo večjo varnost oškodovankam in oškodovancem. 
 
Večje odstopanje v zvezi s kršitvami določil  20. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru, 
glede na leto 2015, beležimo zaradi prekrškov vzbujanja nestrpnosti, ki jih je bilo 13 (6). 
Povečanje števila tovrstnih kršitev gre pripisati doslednemu ukrepanju v primerih sovražnega 
govora, predvsem v povezavi z migrantsko problematiko, ter prekrškov v povezavi z 
nestrpnostjo zaradi drugačne veroizpovedi.  
 
Največ kršitev so storile osebe, stare od 25 do 34 let, sledijo kršitelji v starosti od 35 do 44 let 
ter kršitelji med 18 in 24 leti. Glede na kraj storitve je bilo največ kršitev storjenih na cesti, ulici in 
trgu, sledijo kršitve v stanovanju ter v gostinskih objektih.  
 
V preteklem letu je bilo na javnih prireditvah obravnavanih manj kršitev javnega reda, in sicer 52 
(74). Manj kršitev je bilo zaradi doslednega opozarjanja organizatorjev javnih prireditev na 
izvajanje vseh ukrepov za zagotovitev varnosti, ter preverjanja, če se navedeno upošteva. Je pa 
bilo na drugi strani obravnavanih več kršitev po Zakonu o javnih zbiranjih, in sicer 116 (92). 
Porast teh kršitev je posledica doslednega ukrepanja policije [izrekanja opominov in opozoril] pri 
zamudah prijav javnih zbiranj na policijskih postajah in v povečanem številu nadzorov nad 
izpolnjevanjem obveznosti organizatorjev pri zagotavljanju varnosti na prireditvah [število 
varnostnikov, rediteljev ipd.]. Doslednejši nadzori so bili tudi posledica varnostnih dogodkov v 
Evropi, ki so bili povezani s terorizmom ter z množičnimi nasilnimi dejanji na velikih javnih 
zbiranjih. Za varnost udeležencev javnih shodov in prireditev ter učinkovito ukrepanje, 
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predvsem na nogometnih in rokometnih tekmah, je bila za zavarovanje in spremljanje prevozov 
navijačev pogosto angažirana tudi posebna policijska enota. Kršitve javnega reda so bile 
obravnavane na nogometni tekmi NK Rudar – NK Olimpija.  
 
Naloge varovanja so policisti na območju PU Celje opravljali na 2.175 (2.253) javnih prireditvah 
in 5 (4) javnih shodih. Večje število policistov je pri zagotavljanju javnega reda sodelovalo tudi 
na prireditvah, ki po vsebini niso športne, to so Pivo in cvetje v Laškem, Mednarodni obrtni 
sejem v Celju, Summer fest 2016 v Radljah ob Dravi... Zlasti zahtevno je bilo zagotavljanje 
varnosti na nogometnih tekmah prve slovenske nogometne lige, kjer nastopata nogometna 
kluba Celje in Rudar. Zahtevno je bilo tudi zagotavljanje javnega reda ob potovanjih navijačev 
nogometnih klubov Olimpija in Maribor ter na mednarodnih rokometnih tekmah [RK Gorenje 
Velenje in RK Celje Pivovarna Laško] in košarkarskih tekmah klubov prve državne lige [Hopsi 
Polzela, Tajfun Šentjur in Zlatorog Laško].  
 
Obravnavani sta bili 102 (125) kršitvi Zakona o orožju, kar je 18,4% manj kot v letu pred tem. 
Upad kršitev je posledica intenziviranja dela po tej problematiki v letu 2015, ko je bilo prijavljenih 
tudi veliko prekrškov in kaznivih dejanj, kjer so storilci uporabili orožje. Zaradi storitve tovrstnih 
kršitev in suma, da posamezniki ne izpolnjujejo več pogojev za posest orožja, je bilo pristojnim 
upravnim enotam poslanih 20 (15) pobud za uvedbo upravnega postopka za odvzem orožja.  
 
Večje odstopanje je zaznano pri kršitvah Zakona o omejevanju uporabe alkohola, saj je bilo 
obravnavanih 11 (30) tovrstnih zadev. Vodstva enot so bila na strokovnih posvetih večkrat 
opozorjena na intenziviranje nalog na tem področju. Upad števila tovrstnih kršitev je posledica 
3,1 % manj kršitev v gostinskih objektih ter v izvedbi večjega števila skupnih nadzorov z 
inšpekcijskimi službami na krajih, kjer smo v preteklosti beležili tovrstne kršitve [poleg policije so 
jih tako obravnavali tudi drugi prekrškovni organi]. Delo po tej problematiki se bo v prihodnje še 
intenziviralo. 
 
Policisti so ugotovili 406 (319) kršitev določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 
drogami, kar je 27,3 % več kot v letu 2015. Delo na tem področju je bilo, zaradi velikega števila 
kršitev med mladimi in preprečevanja medvrstniškega nasilja, usmerjeno v okolice krajev, kjer 
se ti zadržujejo. Posledično je bila na teh krajih zasežena večja količina droge.  
 
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. V letu 2016 je bila pomoč nudena v 144 (104) primerih. 
 
 
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa  
 
Na območju PU Celje je bilo obravnavanih 6,1 % manj prometnih nesreč kot leto prej, in sicer 
2.903 (3.092). V prometnih nesrečah je bilo 22 (21) smrtnih žrtev, 8,6 % manj je bilo huje in 6,7 
% manj lažje telesno poškodovanih udeležencev. 
 
Med vzroki prometnih nesreč še vedno prevladujejo neprilagojena hitrost, nepravilna stran/smer 
vožnje, neupoštevanje pravil o prednosti in neustrezna varnostna razdalja. Glavne ceste so 
terjale 3 smrtne žrtve, regionalne ceste 9, lokalne ceste 4, avtocesta 1, naselja z uličnim 
sistemom 2, naselja brez uličnega sistema pa 3. 
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Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je bil v letu 2016 višji in je znašal 11,9 % 
(9,7 %). Delež alkoholiziranih voznikov, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom, je 
znašal 26,1 % (22,7 %). 
  
Kontinuirano so se izvajali regijski poostreni nadzori cestnega prometa, v katerih so sodelovale 
vse policijske postaje z območja PU Celje. Poostreni nadzori so bili usmerjeni v ugotavljanje 
tistih kršitev cestno-prometnih predpisov, ki so poglavitni vzrok nastanek prometnih nesreč oz. 
njihovih posledic.  
 
Splošne ugotovitve so, da je bilo 6,6 % manj ugotovljenih kršitev cestnoprometnih predpisov, in 
sicer 41.805 (44.762). Večji upad kršitev je bil zaznan v času stavke policistov, v nadaljevanju 
pa so se ukrepi stopnjevali in se, posebej pri ključnih prometno-varnostnih problemih, približali 
povprečju zadnjih petih let. 
 
Pri urejanju cestnega prometa je bil dan poudarek na pretočnost prometa na slovenskem 
cestnem križu vzhod-zahod in t.i. celjskem cestnem križu. Na teh cestah, razen na R2-430 in 
447, predstavlja poseben problem tranzitni promet tovornih vozil, ki se zadnja leta ponovno in 
konstantno povečuje. Na avtocesti je bilo izvedenih več poostrenih nadzorov po sistemu Pegaz. 
Zaradi milejše zime ni bilo težav v smislu izločanja in urejanja prometa tovornih vozil. 
 
Izdelovale so se analize stanja varnosti cestnega prometa za daljše časovno obdobje in na 
podlagi tega tudi prognoze dela, ki so bile podlaga za načrtovanje dela policijskih enot. S 
preventivnimi aktivnostmi s področja zagotavljanja varnosti cestnega prometa smo se 
predstavili na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Udeleževali smo se tudi komisijskih 
ogledov prometne infrastrukture. Še naprej se na tem področju dobro sodeluje tudi z različnimi 
mediji. 
 
 
2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih  
 
Državno mejo s Hrvaško je v letu 2016 prestopilo 2.997.686 (2.800.723) ali 7,0 % več potnikov 
kot v letu pred tem. Strukturo potnikov so v 58,7 % predstavljali državljani Evropske unije, 33,8 
% je bilo državljanov Slovenije in 7,5 % državljanov tretjih držav, predvsem z območja 
zahodnega Balkana. Državno mejo je prevozilo 1.556.285 (1.513.468) ali 2,8 % več vozil kot v 
letu pred tem.  
 
Na mejnih prehodih je bilo zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev za vstop v Slovenijo 
zavrnjenih 54 (48) ali 12,5 % več tujcev kot v letu pred tem.  
 
Obravnavanih je bilo 7 (4) primerov kršitev Zakona o orožju, v katerih je bilo zaseženih 6 (4) 
kosov orožja. Izdano je bilo 1 (3) dovoljenje za vnos, iznos ali tranzit orožja čez državno mejo. V 
7 (4) primerih so bili odkriti poskusi prenosa prepovedanih drog. Zaradi zlorabe dokumentov na 
mejnih prehodih ni bilo obravnavanih oseb [1 v letu 2015]. Na podlagi zadetka v schengenskem 
informacijskem sistemu je bilo zaseženo 1 (1) vozilo, in sicer na Postaji mejne policije [PMP] 
Bistrica ob Sotli. 
 
V skladu z določili Sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško, 
na mejnih prehodih za obmejni promet ni bilo izdanih dovolilnic za enkraten prestop državne 
meje. Izdanih je bilo 6 (16) turističnih dovolilnic. Upad je posledica vstopa Hrvaške v Evropsko 
unijo in Sklepa o potrditvi Sklepov Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko 
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Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju. Skupna mejna kontrola s 
hrvaškimi varnostnimi organi se je izvajala na vseh mejnih prehodih PU Celje. Posebnosti v 
zvezi s tem nismo beležili.  
 
Zaradi nedovoljenega prehoda čez državno mejo je bilo obravnavanih 106 (55) oseb, od tega jih 
je 64 nedovoljeno prestopilo državno mejo na območju PU Novo mesto in PU Murska Sobota, 
odkrite pa so bile v notranjosti območja PU Celje. Delež obravnavanih oseb je v primerjavi z 
območjem celotne države znašal 9,1 %. 
 
Zaradi izmikanja mejni kontroli je bilo obravnavanih 19 (4) oseb. V 4 primerih se je 11 oseb 
izmaknilo mejni kontroli na Mejnem prehodu [MP] Dobovec oz. Rajnkovec, v ostalih primerih pa 
na območju drugih uprav, predvsem PU Novo Mesto. V okviru reguliranega migracijskega toka 
na zahodno-balkanski poti, na območju PU Celje ni bilo obravnavanih oseb.  
 
V zvezi z nedovoljenimi prehodi čez državno mejo in izmikanjem mejni kontroli so bili podvzeti 
dodatni ukrepi, to so strokovna pomoč vodstvoma PMP Rogatec in PMP Bistrica ob Sotli ter PP 
Rogaška Slatina in PP Šmarje pri Jelšah, vključevanje vodstev obeh PMP v delo na mejnih 
prehodih, sodelovanje s Finančno upravo Republike Slovenije - Carino ter izvajanje aktivnosti 
PP VSP in PPIU Celje na mejnih prehodih oz. zeleni meji.  
 
Zaradi učinkovitega varovanja schengenske meje v primeru ponovitve množičnih migracij, je 
bilo na PU Celje postavljenih 46.624 m začasnih tehničnih ovir, in sicer 19.974 m na območju 
PP Rogaška Slatina in 26.650 m na območju PP Šmarje pri Jelšah. V mesecu oktobru je bilo 
izvedeno čiščenje začasnih tehničnih ovir. V mesecu novembru in decembru so bila postavljena 
panelna vrata na mejnih prehodih in na določenih prehodnih mestih. 
 
Za nedovoljene vstope na notranji meji je bilo obravnavanih 19 (60) oseb. Upad števila 
ugotovljenih kršitev je rezultat usklajenega in skupnega dela policijskih enot na t.i. slovenskem 
cestnem križu, ukrepov in sodelovanja z drugimi službami na in ob avtocesti A1 ter uporabe 
vseh oblik policijskega dela in opreme. Največ ukrepov na avtocesti so ugotovili policisti PPIU 
Celje in PPP Celje. 
 
Na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb je bilo tujim varnostnim organom 
izročenih 23 (54). Od tujih varnostnih organov ni bilo sprejetih oseb, prav tako ni bilo 
odstranjenih oseb [2 v letu 2015].  
 
V notranjosti območja PU Celje je bila pozornost usmerjena v nadzor nad zakonitostjo 
prebivanja tujcev. Nadaljevali smo s podajanjem kazenskih ovadb zaradi zlorab socialnih 
transferjev in kaznivih dejanj overitev lažne vsebine pri urejanju dovoljenj za prebivanje. Kot 
način zlorabe je najbolj izstopalo ustanavljanje podjetij. Zaznano je bilo tudi nezakonito delo v 
pekarnah. Ugotovljenih je bilo 324 (425) ali 23,8 % manj kršitev Zakona o tujcih kot v letu pred 
tem. Največji upad ukrepov po Zakonu o tujcih je bil pri posedovanju veljavnih potnih listin 
državljanov EU, kjer je bila ugotovljena 101 (193) kršitev. Zaradi povečanega nadzora na 
avtocestnem križu se je zmanjšalo število državljanov EU brez veljavnih dokumentov, kar je bilo 
sicer značilno tudi za ostali del države. Upad ukrepov po tem členu ni problematičen, saj je na 
drugi strani več ukrepov po ostalih pomembnih parametrih, kar je razvidno iz večjega števila 
izdanih odločb o vrnitvi in večjega števila ukrepov zaradi nezakonitega prebivanja. 
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Zaradi nedovoljenega prebivanja je bilo obravnavanih 71 (59) tujcev. Na policijski upravi je bilo 
zaradi nezakonitega bivanja izdanih 53 (28) odločb [2 odločbi sta bili kasneje razveljavljeni], in 
sicer 35 (23) odločb o prostovoljni vrnitvi in 18 (5) odločb o vrnitvi. Na 4 (5) odločbe so bile 
podane pritožbe - 3 so bile kot neutemeljene zavržene, 1 pa je bila vrnjena v ponovno 
odločanje, nakar je bil postopek ustavljen.  
 
Na podlagi Zakona o prijavi prebivališča je bilo ugotovljenih 185 (157) ali 17,8 % več kršitev kot 
v letu pred tem. Na podlagi Zakona o nadzoru državne meje je bilo ugotovljenih 60 (44) ali 36,4 
% več kršitev. Razlog povečanja je večje število ugotovljenih kršitev izmikanja mejni kontroli, ko 
so se ilegalni prebežniki skrivali v tovornih vozilih. Takšen trend je posledica begunske krize [v 
letu 2015 so ilegalci večinoma vstopili v Slovenijo z begunskim valom, v letu 2016 pa so se 
zaradi zaprtja meja posluževali skrivanja v tovornih vozilih]. Na tak način je 11 oseb vstopilo v 
državo na območju PU Celje, 8 pa na območjih drugih uprav, nakar so bili odkriti pri nas.  
 
V schengenskem informacijskem sistemu je bilo zabeleženih 130 (144) zadetkov, od tega 84 
(113) na osebah, 27 (21) na vozilih, 19 (10) na listinah.  
 
V Center za tujce je bilo nastanjenih 20 (126) oseb. Upad števila je posledica migrantske oz. 
begunske problematike v obdobju september - december 2015. Za mednarodno zaščito je 
zaprosilo 92 (8) tujcev, kar je posledica migrantske oz. begunske problematike v letu 2016. 
 
Na notranji meji z Avstrijo ni bilo varnostnih dogodkov, ki bi bili povezani z nedovoljenimi vstopi. 
Na območju Koroške so policisti ugotavljali kršitve s področja Zakona o tujcih in Zakona o prijavi 
prebivališča. V poostrenih nadzorih po akciji Migrant so sodelovali s policisti PPIU Celje. 
Avstrijski varnostni organi so na podlagi odločitve Evropske komisije in Sveta EU izvajali 
začasno mejno kontrolo na določenih delih notranjih meja Avstrije - na območju PU Celje na 
koroško-slovenski meji in na območju bivšega MP Radelj.  
 
 
 
2.2  Druge dejavnosti 
 
2.2.1 Policijsko delo v skupnosti in preventivna dejavnost  
 
V letu 2016 je število preventivnih aktivnosti v primerjavi z letom pred tem upadlo, saj je bilo 
izvedenih 1.895 (1.965). Največ aktivnosti je bilo izvedenih na področju zagotavljanja prometne 
varnosti ter na področju zagotavljanja javnega reda in miru.  
 
Za izboljšanje policijskega dela v skupnosti so multiplikatorji PU Celje izvedli 3 usposabljanja 
policistov. Udeležilo se jih je 80 policistov. 
 
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 v zlorabo vseh vrst drog. Izvedenih je bilo tudi 
veliko aktivnosti za varnost v gorah, na smučiščih, kopališčih in na drugih krajih za rekreacijo. 
 
Policijske postaje pred izdelavo letnih načrtov dela pisno pozovejo lokalne skupnosti, da 
posredujejo pobude za delo policije v njihovem okolju. Poročila o delu komandirji redno 
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predstavljajo občinskim svetnikom. Na območju PU Celje deluje 22 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 v mešanih patruljah se je najpogosteje izvajalo na 
področju kontroliranja prometa in vzdrževanja javnega reda. V PU Celje je bil organiziran 1 
skupni delovni posvet z vsemi zasebno varnostnimi subjekti. 
 
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 enote za poostrene nadzore z 
inšpekcijskimi službami dogovorile same. 
 
Zelo dobro je bilo sodelovanje s šolami in vrtci na področju izobraževanja otrok in 
samozaščitnega osveščanja odraslih. Pogosta so bila neformalna in formalna srečanja z 
različnimi društvi in njihovimi predstavniki. Aktivnosti so bile usmerjene v izvajanje metod in 
oblik policijskega dela v skupnosti, ki so temeljile na analizah varnostnih pojavov na vseh 
področjih policijskega dela. Vodje policijskih okolišev so se aktivno vključevali v reševanje 
konkretnih primerov preprečevanja nasilja. Na tem področju je bilo dobro tudi sodelovanje s 
centri za socialno delo. Izvedenih je bilo tudi več aktivnosti za varnost starejših občanov. 
 
 
2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost  
 
Vseh klicev na telefonsko številko 113 je bilo 64.566 (67.480) ali 4,3 % manj kot leta 2015. 
Obravnavanih je bilo 22.984 (23.724) ali 3,1 % manj interventnih dogodkov, od tega je bilo 607 
(679) ali 10,6 % manj nujnih. Povprečen čas sprejema klicev na številko 113 je bil 6,3 (6,5) 
sekunde, čas pogovora s klicatelji pa je bil 97,8 (101,8) sekunde. V dnevnik dogodkov je bilo 
vnešenih 23.418 (24.120) ali 2,9 % manj zapisov interventnih dogodkov, na katere je bilo 
napotenih 25.005 (26.210) ali 4,6 % manj policijskih patrulj. Povprečni reakcijski čas pri nujnih 
interventnih dogodkih je bil 10:29 (10:50) minute, pri vseh interventnih dogodkih pa 19:32 
(19:17) minute. Opravljenih je bilo skupno 23.841 (24.584) ali 3,0 % manj obveščanj 
predstojnikov, policijskih enot, pristojnih služb in posameznikov. 
 
V povzetku lahko ugotovimo, da se število vseh klicev na telefonsko številko 113 po letu 2010 
konstantno zmanjšuje, čemur v veliki meri sledijo tudi podatki o številu obravnavanih 
interventnih dogodkov in zapisov v dnevnik dogodkov ter krajšem povprečnem času sprejema 
klicev. Zabeležili smo krajši povprečni reakcijski čas pri obravnavi nujnih interventnih dogodkov. 
Na podlagi ocen opravljenega dela, statističnih podatkov, ugotovitev analiz in študij 
odmevnejših primerov ter sprejetih ustnih in pisnih pohval, 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 kriminalističnotehnična dejavnost  
 
V letu 2016 je bilo na območju PU Celje opravljenih 2.426 (2.686) ogledov krajev kaznivih 
dejanj in drugih dogodkov, pri čemer je bilo zavarovanih 2.761 (3.057) sledi. Pri 324 (346) 
ogledih so sodelovali kriminalistični tehniki SKP PU Celje, od tega so opravili 67 (100) ogledov 
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krajev kaznivih dejanj in 149 (128) ogledov krajev dogodkov, ki jih je obravnaval SKP PU Celje,  
v 108 (118) primerih pa so nudili pomoč policijskim postajam. V letu 2016 je bil zaznan upad 
števila opravljenih ogledov in zavarovanih sledi, kar pripisujemo upadu števila obravnavanih 
kaznivih dejanj.  
 
Na območju PU Celje so bili 139 (179) osebam odvzeti prstni odtisi, 165 (181) osebam brisi 
ustnih sluznic za analize DNK, fotografiranih pa je bilo 137 (183) oseb.  
 
Na podlagi zavarovanih sledi je bilo v letu 2016 identificiranih 94 (116) storilcev kaznivih dejanj, 
od tega na podlagi analiz DNK 74 (81), na podlagi sledi obuval 13 (27), na podlagi sledi 
papilarnih linij 6 (6) in 1 (2) na podlagi mikrosledi oz. vlaken.  
 
Na Oddelku kriminalistične tehnike SKP PU Celje potekajo trimesečna usposabljanja za 
policiste in policiste kriminaliste s policijskih postaj. V letu 2016 se je usposabljanja udeležilo 10  
(11) policistov, ki so ga tudi uspešno zaključili. 
 
 
2.2.4 Raziskovalna, analitska in kriminalističnoobveščevalna dejavnost  
 
V letu 2016 je bilo v okviru SKP PU Celje pripravljenih 39 (45) analiz, poročil ter informacij oz. 
uradnih zaznamkov, ki so povezani z varnostno zanimivimi pojavi na območju PU Celje, ter 106 
(105) analiz izpisov telefonskega prometa. 
 
Večina analitičnih izdelkov je bila pripravljena za potrebe SKP PU Celje, in sicer 75,3 %, ostalo 
pa za policijske enote z območja PU Celje. Tudi v letu 2016 so bile vsem enotam mesečno 
posredovane ugotovitve o stanju operativnih informacij, za potrebe delovanja mobilnih 
operativnih skupin pa so bile izdelane analize, ki so služile pripravi konkretnih načrtov njihovega 
dela. 
 
Na področju splošnih policijskih nalog je bila izdelana analiza s področja Nasilja v družini, s 
poudarkom na kršitvah prepovedi približevanja. Izdelana sta bila pregleda prepovedi 
približevanja za prvo in tretje tromesečje ter letni pregled ukrepov prepovedi približevanja. 
Pripravljena so bila tudi poročila po akciji Iskalec, o uporabi in posledicah pirotehničnih izdelkov, 
o projektu Žoga je za igro itd. 
 
Na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa so bile izdelane prognoze varnosti 
cestnega prometa za vsa trimesečja. Na policijske postaje so bile posredovane analize 
prometnih nesreč in cestno-prometnih prekrškov ter triletni podatki gostitev prometnih nesreč po 
cestah za voznike enoslednih vozil, pešce, alkohol in hitrost. Izdelane so bile tudi tedenske in 
mesečne analize ukrepov. 
 
Na področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih so bile izdelane trimesečne 
analize tveganja na področju nedovoljenih migracij in nezakonitega prebivanja tujcev. Izdelane 
so bile tri analize izvajanja nalog v poostrenih nadzorih po akciji Migrant. Izdelane so bile tudi 
analiza izvajanja izravnalnih ukrepov ter polletna in letna analiza mešanega patruljiranja na 
državni meji s Hrvaško. 
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2.2.5 Nadzorna dejavnost  
 
V skladu z načrtom dela PU Celje sta bila v letu 2016 izvedena dva splošna nadzora, in sicer na 
PP Žalec in PP VSP Celje. 
  
Na 6 policijskih postajah je bil izveden strokovni nadzor na področju izvajanja nadzorne funkcije 
in nudenja strokovne pomoči s strani vodstev enot. 
 
Na PP Ravne na Koroškem in PP Slovenske Konjice je bil izveden tudi strokovni nadzor na 
področju prekrškovnih postopkov. Strokovni nadzor [na vsebinsko zaokroženem delu delovnega 
področja – vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja, 
ugotavljanje in preprečevanje nedovoljene vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju] je bil 
opravljen na PP Mozirje, PP Slovenske Konjice in PP Slovenj Gradec.  
 
Na PP Slovenj Gradec je bil izveden nadzor na področju preprečevanja nasilja v družini.. 
 
 
2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov  
 
Policisti so v letu 2016, zaradi obravnave kaznivih dejanj, kršitev cestnoprometnih prekrškov, 
preprečitev nadaljevanja prekrškov ali drugih razlogov, pridržali 644 (651) ali 1,1 % manj oseb 
kot v letu 2015. Največji upad števila pridržanih oseb je bil zaznan na področju kriminalitete. Na 
podlagi določil člena 157/2 Zakona o kazenskem postopku je bilo pridržanih 178 (244) oseb 
oziroma za 27,0 % manj. Na podlagi 24. člena Zakona o pravilih cestnega prometa je bilo 
pridržanih 84 (67) oseb oz. 25,4 % več. Na podlagi 32. člena Zakona o nadzoru državne meje je 
bilo zadržanih 30,2 % več oseb, in sicer 112 (86). 
 
Pri opravljanju nalog so policisti uporabili 930 (935) prisilnih sredstev. Zoper kršitelje so 
največkrat uporabili najmilejša prisilna sredstva, in sicer telesno silo ter sredstva za vklepanje in 
vezanje, kar pomeni, da sta bili pri uporabi policijskih pooblastil spoštovani načeli postopnosti in 
sorazmernosti. Strelnega orožja niso uporabili, niti za opozorilni strel. V 18 (24) primerih je bil 
uporabljen plinski razpršilec. Službeni pes v letu 2016 ni bil uporabljen, leto prej pa je bil 
uporabljen v 7 primerih. Sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev so policisti uporabili  
v 2 (4) primerih. 
 
Zaradi uporabe prisilnih sredstev je bilo v letu 2016 poškodovanih 20 (24) policistov, od tega je 
bilo 14 (19) lahko telesno poškodovanih, nobeden pa huje. Zunanji znaki poškodbe so bili vidni 
pri 6 (5) policistih. Iz istega razloga je bilo poškodovanih 81 (71) kršiteljev, pri tem so bili v 77 
(59) primerih evidentirani vidni zunanji znaki uporabe prisilnih sredstev in v 4 (12) lahka telesna 
poškodba. Pri uporabi prisilnih sredstev ni bil noben kršitelj huje telesno poškodovan. 
 
Med opravljanjem nalog je bilo napadenih 44 (67) policistov, kar predstavlja 34,3 % upad. 
Evidentiranih je bilo 31 (41) kaznivih dejanj po členih 299, 300, 301 in 302 Kazenskega 
zakonika. Policistom je bilo med opravljanjem nalog izrečenih 17 (16) groženj. Z nizko stopnjo 
ogroženosti jih je bilo ocenjenih 15 (13), 1 (1) je bila ocenjena s stopnjo srednje ogroženosti in 1 
(2) s stopnjo visoke. 
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2.2.7 Reševanje pritožb  
 
V letu 2016 je bilo prejetih 51 (51) pritožb, od tega je bilo rešenih 47. Število tako ostaja na 
nivoju preteklega leta, medtem ko se na nivoju države nadaljuje trend upadanja. V pomiritvenih 
postopkih je bilo obravnavanih 18 (24) primerov, v 3 (0) je bilo delo policistov ocenjeno kot 
neskladno s predpisi. Na senatu je bilo obravnavanih 15 (11) zadev – 9 (7) zaradi neuspelega 
pomiritvenega postopka in 6 (4) neposredno pred senatom. V 2 (2) primerih sta bili pritožbi na 
senatu ocenjeni kot utemeljeni. Največ pritožb, in sicer 23 (22), je bilo 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], policija 
pa je tudi v teh primerih preverila strokovnost in zakonitost dela policistov.  
 
Pritožbeni očitki so se v največji meri nanašali na delovno področje cestnega prometa, sledilo je 
področje javnega reda in miru, nato področje kriminalitete. Največ pritožbenih razlogov je bilo 
zaradi uporabe policijskih pooblastil, sledili so pritožbeni razlogi, ki se nanašajo na 
komunikacijo, najmanj očitkov pa je bilo na neukrepanje in na uporabo prisilnih sredstev. Kot 
posledica pritožbenih postopkov je bil v 5 (3) primerih opravljen pogovor s policistom, prav tako 
so se primeri neskladno in utemeljeno ocenjenih pritožb obravnavali v okviru usposabljanj.  
 
 
2.2.8 Notranje preiskave  
 
V letu 2016 je bilo naznanjenih 28 (33) kaznivih dejanj, ki so jih bili osumljeni policisti. 
Prevladovala so kazniva dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila. Vse zadeve so bile 
odstopljene v reševanje Posebnemu oddelku Specializiranega državnega tožilstva, in sicer 6 (9) 
na podlagi določil 158.a člena Zakona o kazenskem postopku, 22 (24) pa na podlagi določil 
tretjega odstavka 147. člena Zakona o kazenskem postopku. 
 
Zaradi suma storitve kaznivega dejanja policistov je bilo izvedenih 8 ukrepov, in sicer 2 izredni 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter 6 pisnih opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.  
 
Na podlagi lastnih zaznav ter zaprosil drugih enot smo v 7 primerih preverjali sume nezakonite 
obdelave osebnih podatkov. V 1 primeru smo takšen sum potrdili in podali predlog za uvedbo 
postopka pri Informacijskem pooblaščencu. Obravnavali smo tudi 3 anonimna pisanja ter 23 
drugih primerov različnih sumov nezakonitega ali neetičnega ravnanja uslužbencev policije.  
 
Na podlagi poizvedb Službe generalnega direktorja policije ter v sodelovanju s področnimi 
policijskimi postajami in SKP PU Celje so bila opravljena varnostna preverjanja za 79 oseb, ki 
so podale vlogo za sklenitev delovnega razmerja za opravljanje nalog v policiji.  
 
 
2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost  
 
V letu 2016 se je, poleg rednega vzdrževanja informacijsko-telekomunikacijskega sistema in 
pomoči uporabnikom, zamenjala celotna informacijska oprema na PP Celje, PP Mozirje, PP 
Ravne na Koroškem, PP Šentjur, PP VSP Celje in PPP Celje. V notranje organizacijskih enotah 
PU Celje in na PP Celje, PPP Celje, PP Velenje in PP Žalec so bili nameščeni novi tiskalniki.  
 



 

 16

Poleg rednega odpravljanja napak na komunikacijskih napravah in videonadzoru, se je pri 
menjavah avtomobilov izvedlo veliko demontaž in montaž tetra postaj. Zaradi dotrajanosti se je 
moralo na videonadzornih sistemih zamenjati 15 kamer in 5 monitorjev.  
 
Poleg rednih testiranj in kalibriranj alkoskopov je bil izveden redni letni pregled vseh agregatov 
in sistemov za brezprekinitveno napajanje, redni letni servis telefonskih central ter menjava 
registrafona. Izvedla se je kontrola pristopa na PU Celje, uredila sta se nov videonadzor in 
kontrola pristopa na PPP Celje ter vse potrebno za preselitev PP Slovenj Gradec, PPP Celje ter 
dela SKP PU Celje, PP Celje in SOP PU Celje na nove lokacije.  
 
 
2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve  
 
Na dan 31. 12. 2016 je bilo sistemiziranih 1.162 (1.162) delovnih mest, od tega 822 (832) 
delovnih mest uniformiranih policistov, 192 (182) delovnih mest neuniformiranih policistov in 148 
(148) delovnih mest delavcev brez statusa policista. Delovna mesta je na ta dan zasedalo 917 
(892) delavcev, od tega 637 (613) uniformiranih policistov, 145 (147) neuniformiranih policistov 
in 135 (132) delavcev brez statusa policista.  
 
Okrnjenost zasedbe policijskih enot se je v letu 2016 nadaljevala, tako še vedno manjka 
precejšnje število delavcev, izključno policistov. Iz enot PU Celje je odšlo 21 (27) delavcev, od 
tega je bilo 5 (7) premeščenih na Generalno policijsko upravo oziroma v druge policijske 
uprave, 3 (5) delavci so odšli na lastno željo, za 2 (4) je bila realizirana izredna odpoved 
delovnega razmerja, 8 (8) se jih je upokojilo, 1 (3) je umrl, 2 (0) pa je potekla začasna 
zaposlitev. Novih sklenitev delovnega razmerja je bilo 47 (9), od tega je bilo 28 (3) premestitev 
iz drugih uprav, 3 (3) so bile ponovne zaposlitve, 3 (2) zaposlitve za nedoločen čas, 0 (1) 
pripravništev, 12 (0) zaposlitev za določen čas in 1 (1) reintegracija. 
 
Sedem delavcev si je pridobilo višjo izobrazbo od predhodne: 8 (3) delavcev je diplomiralo na 
VII. stopnji, 1 (2) delavec si je pridobil VI. stopnjo izobrazbe, 12 (11) delavcev je pridobilo 
diplomski izpit za VI. stopnjo izobrazbe, 3 (3) delavci so zaključili magistrski študij, 1 (0) delavec 
pa je doktoriral. 
 
Odškodninskih zahtevkov delavcev je bilo 8 (14). Zabeleženih je bilo 41 (43) dogodkov, kjer je 
48 (51) delavcev utrpelo poškodbo pri delu. Zaradi bolezni je bilo skupno 8.412 (9.354) dni 
odsotnosti, zaradi poškodb izven dela in poškodb po tretji osebi 3.032 (2.628) dni, poškodb pri 
delu 1.528 (1.495) dni, nege oziroma porodniške 4.540 (3.156) dni in zaradi spremstva 224 
(124) dni, kar skupno predstavlja 17.736 (16.757) delovnih dni ali 141.888 (134.056) delovnih 
ur. Zaradi daljše bolniške odsotnosti je bil za 8 (11) delavcev uveden postopek za ugotovitev 
invalidnosti. 
 
Za pravno pomoč je zaprosilo 6 (1) policistov. Komisija je v 5 primerih pravno pomoč odobrila, v 
enem primeru pa ni bila obravnavana, saj ni bila ustrezno dopolnjena. Uveden in zaključen je bil 
1 (1) disciplinski postopek.  
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2.2.11 Finančno-materialne zadeve  
 
Poraba po posameznih proračunskih postavkah za leto 2016 je bila naslednja: 
 
PP 5572 - redni materialni stroški, 1.697.304,19 evrov,   
PP 5861 - sredstva za mejne prehode na zunanji meji Evropske unije, 103.585,53 evrov, 
PP 1228 - investicijsko vzdrževanje in nabava osnovnih sredstev, 216.481,31 evrov, 
PP 1226 - sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti, 129.750,60 evrov, 
PP 1236 - posebna sredstva za izvajanje kriminalističnih dejavnosti, 54.020,97 evrov, 
PP 140004 - vzdrževanje vozil EU sredstva, 26.104,07 evrov, 
PP 150058,150059,150064, 150065 in 160261 - stroški z migranti, 60.521,35 evrov. 
 
Z naslova lastne dejavnosti je bilo porabljenih 103.841,19 evrov, ustvarjenih pa 103.580,70 
evrov. V leto 2017 smo prenesli sklad lastne dejavnosti v višini 11.236,84 evrov. 
 
V letu 2016 je bila izvedena selitev PPP Celje in PP Slovenj Gradec na novi lokaciji, ki 
omogočata optimalne delovne pogoje policistov. Po preselitvi PPP Celje so se na stari lokaciji 
uredili dodatni prostori za potrebe PP Celje, SKP PU Celje in SOP PU Celje.   
 
Uspešno so bile realizirane naloge po planu tekočega in investicijskega vzdrževanja za leto 
2016. Izvedena so bila vsa nujna in tekoča vzdrževalna dela po enotah [slikopleskarska dela, 
popravilo ogrevalnih instalacij, menjava talnih oblog, preureditev dotrajanih elektroinstalacij, 
sanacija arhiva, rekonstrukcija dežurne sobe na PP Šentjur…]. 
 
Izvedena je bila sanacija: 
- fasadnih plošč na garažnem objektu ob stavbi PU Celje, 
- sanitarnih prostorov v stavbi PU Celje, 
- tuširnic in garderobnih omar za policiste PP Celje, 
- odtočnih kanalov na parkirišču zgradbe PU Celje. 
 
Na PP Šmarje so bila zgrajena dodatna parkirišča za službena vozila. V kotlovnici PU Celje je 
bila vgrajena toplotna črpalka za sanitarno vodo, izvedena je bila obnova tovornega dvigala v 
kuhinji, vgrajena so bila tudi dvižna garažna vrata v mehanični delavnici. 
 
V letu 2016 so najemniki izpraznili in vrnili 4 službena stanovanja. Hkrati je bilo v najem oddanih 
10 stanovanj. Zaradi dotrajanosti je bilo izločenih 12 vozil, dodeljenih pa nam je bilo 44 novih. 
 
 
2.2.12 Mednarodno sodelovanje  
 
Mednarodno sodelovanje je v letu 2016 na področju mejnih zadev in tujcev potekalo v skladu s 
Sporazumom o policijskem sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi [Deželno policijsko 
direkcijo za Koroško iz Celovca in Deželno policijsko direkcijo za Štajersko iz Gradca - 
območnim poveljstvom iz Deutschlandsberga] in hrvaškimi varnostnimi organi [PU Krapinsko-
zagorska]. 
 
Sodelovanje je potekalo v obliki delovnih posvetov in načrtovanja skupnega operativnega dela. 
Poleg 8 regionalnih srečanj, od tega 4 z avstrijskimi in 4 s hrvaškimi varnostnimi organi, so bila 
mesečno izvedena lokalna srečanja s hrvaškimi varnostnimi organi, glede na konkretno 
problematiko pa tudi z avstrijskimi varnostnimi organi. Na regionalni ravni so bile izmenjane 
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informacije glede operativnega dela, varovanja državne meje, mejne kontrole in mešanega 
patruljiranja. Izmenjani so bili tudi podatki o nedovoljenih migracijah in čezmejni kriminaliteti.  
 
Kot dobro ocenjujemo mešano patruljiranje s hrvaškimi varnostnimi organi. S skupnim 
patruljiranjem se namreč izboljšuje medsebojno poznavanje, zaupanje in sodelovanje. Skupno 
je bilo na območju PU Celje in PU Krapinsko-zagorska izvedenih 96 (96) mešanih patrulj. Z 
avstrijskimi varnostnimi organi ni bilo izvedenih mešanih patrulj, saj ni bilo konkretne operativne 
problematike.  
 
Z avstrijskimi varnostnimi organi so sodelovali tudi policisti PPIU Celje, ki so se udeležili dveh 
skupnih usposabljanj s področja izravnalnih ukrepov in čezmejne kriminalitete s PPIU Kranj in 
AGM službo avstrijskih varnostnih organov.  
 
Na meji z Avstrijo sta bili izvedeni 2 (1) skupni ciljno usmerjeni aktivnosti [SCUA]. 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 sta bila v letu 2016 napotena 2 (2) 
policista [Grčija, Poljska, Češka republika]. V okviru pomoči Slovenije pri upravljanju s 
povečanimi migracijskimi tokovi, je bilo v Makedonijo napotenih 9 policistov. 
 
 
2.2.13 Dejavnost specializiranih policijskih enot  

 
Posebna policijska enota PU Celje je bila v letu 2016 aktivirana v 36 (42) primerih, od tega 
sestav I v 15 (14), sestav II v 8 (8) in sestav III v 13 (20) primerih. 
 
Glede na to, da je v določenih primerih aktiviranja enote šlo za večdnevna aktiviranja, so bili 
policisti sestava I aktivirani 19 dni, sestava II 15 dni in sestava III 22 dni. Skupaj so v letu 2016 
policisti naloge v PPE opravljali 56 (89) dni. Ob aktiviranjih je bila povprečna prisotnost 
policistov 85,3 % (88,5 %). 
 
Policisti so opravljali naslednje naloge: 

- v 15 primerih so opravljali naloge za varovanje športnih prireditev – nogometnih tekem, 
- v 3 primerih so sodelovali v varovanju javnih prireditev, 
- v 2 primerih so nudili pomoč PU Novo mesto pri izvajanju nalog v zvezi z begunsko 

problematiko,    
- v 1 primeru so nudili pomoč SKP PU Celje pri zaključni akciji operativne kombinacije, 
- v 1 primeru so opravljali naloge za varovanje rokometne tekme in spremljajočih 

prireditev, 
- v 1 primeru pa so izvajali naloge v okviru akcije VIP Kremelj 2016. 

 
Policisti PPE - Gorske enote so bili aktivirani za naslednje naloge: 

- v 4 primerih za opravljanje nalog policije ob pohodih v gorah, 
- v 4 primerih so opravljali naloge za zagotavljanje splošne varnosti ljudi v gorah, 
- v 1 primeru so sodelovali v iskalni akciji, 
- v 1 primeru so opravili ogled kraja gorske nesreče, 
- v 1 primeru so opravljali naloge na smučiščih in sodelovali v poostrenih nadzorih nad 

vožnjo z vozili v naravnem okolju, 
- v 1 primeru so sodelovali na predstavitvi policije na sejmu SOBRA,  
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- v 1 primeru pa so opravljali naloge ob Dnevu slovenskih planinskih doživetij 2016. 
 
 
Med izvajanjem nalog so policisti PPE opravili 12.312 (36.410) delovnih ur. 
 
 

Jože Senica 
direktor uprave 
višji policijski svetnik 


