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1 Značilnosti dela policije
Splošna ocena je, da je stanje na področju kriminalitete v preteklem letu primerljivo z letom
2012. Glavni značilnosti pa sta kljub temu znatno povečanje obravnave gospodarskih kaznivih
dejanj ter povečanje števila vlomov v stanovanjske objekte, predvsem v stanovanjske hiše.
Slednje sicer velja tudi za celotno območje Slovenije, razloge pa gre iskati v pojavu večjega
števila organiziranih skupin, ki se ukvarjajo s tovrstnimi dejanji. Več je bilo tudi ropov in drznih
tatvin, pri čemer lahko tudi za leto 2013 potrdimo, da so velik del teh, na avtocesti in ob
avtocesti, izvršili storilci v tranzitu oziroma tujci. Preiskani so bili vsi oboroženi ropi na finančne
ustanove in ostala hujša kazniva dejanja. Pojavov nasilja v družini je bilo za petino manj, saj
smo zasledovali cilj ničelne tolerance pri obravnavi storilcev tovrstnih kaznivih dejanj.
Na področju javnega reda in miru je bilo izvedeno večje število nalog za preprečevanje kršitev
na različnih javnih zbiranjih. Ob tem velja izpostaviti tekme svetovnega pokala v deskanju na
snegu na Rogli, tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ter
tekme v okviru evropskega prvenstva v košarki. Ocenjujemo, da je bilo v navedenih primerih
izredno pomembno dobro sodelovanje z organizatorji, zasebno varnostni subjekti, predstavniki
lokalnih skupnosti, občinskimi redarstvi, upravnimi enotami ter drugimi policijskimi upravami.
Poseben poudarek na področju javnega reda in miru je bil dan tudi preprečevanju in odkrivanju
vseh oblik nasilja. Celo leto so se izvajale aktivnosti za odkrivanje in preprečevanje kršitev v
gostinskih lokalih, na krajih, kjer se pogosto zadržujejo učenci, dijaki in študentje, predvsem pa
tam, kjer je v preteklosti že prihajalo do hujših kršitev.
Stanje varnosti cestnega prometa ocenjujemo kot stabilno. Vsi statistični pokazatelji, razen o
številu mrtvih, so ugodnejši od leta prej. Nadaljevali smo z izvajanjem projekta na področju
varnosti cestnega prometa in z delovanjem posebne skupine za nadzor cestnega prometa. Delo
je bilo usmerjeno v ugotavljanje tistih kršitev cestno-prometnih predpisov, ki so poglavitni vzroki
povzročitev prometnih nesreč. Število vseh ugotovljenih kršitev cestno-prometnih predpisov je
bilo 39,6 % več, prav tako je bilo ugotovljenih 61,0 % več kršitev, ki so bile najpogostejši vzrok
prometnih nesreč. Iz navedenega izhaja, da so se ustrezno izvajale naloge, ki se nanašajo na
ključne prometno-varnostne probleme.
Dogajanje na državni meji s Hrvaško lahko v letu 2013 ocenjujemo kot ugodno. Delo na tem
področju je zaznamoval vstop Hrvaške v Evropsko unijo, kar se odraža v znižanju števila
zavrnjenih tujcev in izdanih dovolilnic za enkraten prehod državne meje. Zaznano je sicer
povečanje nedovoljenih prehodov čez državno mejo, vendar je v enem primeru državno mejo v
skupini prestopilo kar 33 tujcev. Zaradi problematike romunskih državljanov se je povečalo tudi
število ukrepov po Zakonu o tujcih. Dne 1. 7. 2013 se je pričela izvajati skupna mejna kontrola s
hrvaškimi varnostnimi organi na mejnem prehodu za meddržavni promet Imeno ter na mejnih
prehodih za obmejni promet Podčetrtek, Sedlarjevo in Rajnkovec.
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. Konec leta je na območju PU Celje, v okviru Oddelka za državno mejo in tujce
Sektorja uniformirane policije PU Celje, pričela delovati delovna skupina za izravnalne ukrepe.
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2 Delo po posameznih delovnih področjih
2.1 Temeljne dejavnosti
2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete
V letu 2013 so policisti PU Celje obravnavali 9.743 (9.811) kaznivih dejanj, kar je 0,7 % manj
kot v letu pred tem. Državnemu tožilstvu je bilo posredovanih 6.215 (7.323) kazenskih ovadb,
kar je 15,1 % manj, preiskanost pa je znašala 54,7 % (53,3 %). Policisti so sami odkrili 1.299
(1.365) kaznivih dejanj, kar predstavlja 13,3 % (14,0 %) delež lastne dejavnosti. Zaradi
utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj so bile vložene kazenske ovadbe zoper 2.727
(2.831) oseb. Po oceni policije so storilci s kaznivimi dejanji povzročili za 62.843.130,00
(41.068.700,00) evrov škode. Največja škoda je bila ponovno zabeležena na področju
gospodarske kriminalitete, in sicer 52.725.610,00 (30.445.300,00) evrov.
V letu 2013 je bilo na območju PU Celje obravnavanih 8.096 (8.601) kaznivih dejanj s področja
splošne kriminalitete ali 5,9 % manj, kot v letu pred tem. Med temi se je za 80,8 % znižalo
število groženj, kar pripisujemo spremembi zakonodaje, saj se kaznivo dejanje po prvem
odstavku preganja na zasebno tožbo. Prav tako je bilo manj poškodovanj tuje stvari, in sicer za
23,2 %. Število kaznivih dejanj nasilje v družini je upadlo za 21,6 %, saj smo zasledovali cilj
ničelne tolerance in je bilo tako več storilcev umaknjenih iz okolja, kjer so izvrševali kazniva
dejanja.
Na drugi strani se je za 13,5 % povečalo število vlomov, se je pa preiskanost teh zvišala na
27,3 % (23,2 %). Za 86,5 % se je povečalo število vlomov v stanovanjske hiše, kar je verjetno
posledica zaznave večjega števila organiziranih skupin storilcev tovrstnih kaznivih dejanj, ki
prihajajo z območij drugih policijskih uprav. Podoben trend velja za celotno državo. Sicer pa se
je tudi pri teh vlomih preiskanost povečala na 20,4 % (13,9 %). Občuten je tudi porast ropov, in
sicer iz 15 na 33, preiskanost teh pa je ostala na nivoju leta pred tem. Porast je mogoče pripisati
večjemu številu t. i. uličnih ropov. V porastu je tudi število drznih tatvin, in sicer za 28,3 %,
raziskanost teh pa je 29,7 %. Največ je bilo obravnavanih na območju PP Celje, v prvi četrtini
leta 2013 pa tudi na avtocestnem odseku Vransko – Tepanje. Več je bilo tudi posilstev in
spolnih napadov na osebo, mlajšo od petnajst let, pri čemer poudarjamo, da sta bila
obravnavana dva storilca, ki sta izvršila več kaznivih dejanj.
V letu 2013 so bili obravnavani trije poskusi ubojev, dva uboja in en umor. Vsa našteta dejanja
so bila preiskana. Prav tako so bili preiskani vsi oboroženi ropi na finančne ustanove in ostala
hujša kazniva dejanja. V sodelovanju s PU Maribor je bila prijeta skupina, ki je na območju
Slovenije izvrševala tatvine tovornih in osebnih vozil.
Obravnavanih je bilo 30 (21) kaznivih dejanj, ki so posledica organizirane kriminalitete. Od tega
je bilo 14 (17) kaznivih dejanj neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami,
nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.
Podanih je bilo 176 (232) kazenskih ovadb, povezanih s kaznivimi dejanji prodaje prepovedanih
drog. Pri tem je bilo zaseženih 12,1 kilograma amfetaminov, 467 (292) gramov kokaina ter 946
(422) kosov in 24,44 (47,02) kilogramov prepovedane droge konoplja.
V letu 2013 je bilo na območju PU Celje obravnavanih 1.647 (1.210) kaznivih dejanj
gospodarske kriminalitete, kar je v primerjavi s prejšnjim letom za 36,1 % več, porast pa
pripisujemo težji gospodarski situaciji in večjemu številu prijav oškodovanih oseb. Skupna
škoda, povzročena s temi dejanji, je ocenjena na 52.725.610,00 (30.446.300,00) evrov. Pri tem
je bilo obravnavanih 100 (14) kaznivih dejanj s področja Zakona o odgovornosti pravnih oseb za
kazniva dejanja. Povečanje števila teh kaznivih dejanj je predvsem v trendu porasta
gospodarske kriminalitete v letu 2013 in predvsem porasta nekaterih specifičnih kaznivih dejanj.
Gre predvsem za dejanja, kjer je podana odgovornost pravnih oseb zaradi razpolaganja s
premoženjsko koristjo kaznivega dejanja. Dodati je potrebno še, da je bilo obravnavanih 235
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kaznivih dejanj iz prejšnjih let, katerih škoda je ocenjena na 52.657.580,00 evrov, ter 177 (220)
dejanj brez pravne podlage za pregon. V letu 2013 je bilo podanih več pobud za začasno
zavarovanje zahtevka za odvzem protipravne premoženjske koristi, v skupni vrednosti
10.000.000,00 evrov.
Še vedno je največ obravnavanih zadev s t.i. klasičnimi elementi preslepitve. Poslovnih goljufij
je bilo 161 (24), velik porast pa je bil zaznan tudi pri kaznivih dejanjih zloraba položaja ali
zaupanja pri gospodarski dejavnosti, saj je bilo obravnavanih 171 (88). Kar 38 (12) je bilo goljufij
na škodo Evropske unije, 68 (11) ponareditev ali uničenja poslovnih listin, v porastu pa so tudi
kršitve temeljnih pravic delavcev, povezane z insolventnostjo različnih gospodarskih subjektov
in finančno nedisciplino.
V okviru preiskovanja računalniške kriminalitete je bilo v letu 2013 obravnavanih 7 (11) primerov
napada na informacijski sistem, del teh pa je bil obravnavan v sklopu drugih kaznivih dejanj, kot
so zloraba osebnih podatkov, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva v
portalih spletnih trgovin, elektronskega bančništva ter spletnih goljufij. V okviru računalniške
forenzike je bilo tekočem letu opravljenih 743 (613) ali 21,2 % več forenzičnih preiskav in
zavarovanj podatkov iz elektronskih medijev, kar gre delno pripisati povečanju števila
kriminalistov, ki delajo na tem področju.

2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja
Obravnavanih je bilo 5.975 (6.016) kršitev predpisov o javnem redu, kar je 0,7 % manj kot v letu
2012. Kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru je bilo 3.872 (4.401) ali 12,0 % manj,
kršitev drugih predpisov o javnem redu pa 2.103 (1.615) ali 30,2 % več. Med kršitvami drugih
predpisov o javnem redu je bilo največ kršitev Zakona o tujcih, Zakona o proizvodnji in prometu
s prepovedanimi drogami, Zakona o osebni izkaznici, Zakona o zaščiti živali ter Zakona o prijavi
prebivališča.
Med kršitvami Zakona o varstvu javnega reda in miru je še vedno največ nasilnega in drznega
vedenja po 1. odstavku 6. člena, in sicer 873 (1.007), kar pomeni za 13,3 % manj kot v letu
pred tem. Medtem ko so vse kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru v upadu, pa
je povzročanje hrupa z akustičnimi aparati rahlo v porastu, saj smo tovrstnih kršitev zabeležili
14,0 % več. Obravnavan je bil 601 (681) primer nasilja v družini. Predvsem zaradi večje
prisotnosti državljanov Romunije in Bolgarije na našem območju, smo zabeležili tudi večji porast
kršitev beračenja na javnem kraju.
Največ kršitev še vedno izvršijo storilci v starosti od 25 do 34 let, sledijo kršitelji v starosti od 18
do 24 let ter kršitelji med 35 in 44 leti. Največ kršitev je bilo izvršenih na cesti, ulici in trgu,
vendar so številčno razmeroma zelo blizu kršitvam v stanovanju.
Naloge varovanja so policisti na območju PU Celje opravljali na 819 (854) javnih prireditvah in 1
(7) javnem shodu. Večje število policistov je bilo angažiranih za zagotavljanje javnega reda na
javnih prireditvah oz. na prireditvah, ki po vsebini niso športne, to sta Pivo in cvetje v Laškem ter
Mednarodni obrtni sejem v Celju. Najbolj pa je leto zaznamovalo varovanje prireditev v okviru
evropskega prvenstva v košarki, kjer smo zagotavljali varnost s prisotnostjo večjega števila
policistov in kriminalistov.
Obravnavanih je bilo 81 (77) ali 5,2 % več kršitev Zakona o orožju kot v letu pred tem. Zaradi
suma, da posamezniki ne izpolnjujejo pogojev za posest orožja, je bilo pristojnim upravnim
enotam poslanih 13 (8) pobud za uvedbo upravnega postopka za odvzem orožja.
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2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa
V letu 2013 je bilo obravnavanih 12,2 % manj prometnih nesreč kot leto pred tem. Zgodila se je
1 prometna nesreča s smrtnim izidom več, prav tako je umrla 1 oseba več. Obravnavanih je bilo
5,4 % manj prometnih nesreč s telesnimi poškodbami, v katerih je bilo 17,4 % manj telesno
poškodovanih. Smrtne žrtve so bile povsod, razen na območjih PP Dravograd, PP Slovenj
Gradec in PP Ravne na Koroškem.
Med vzroki prometnih nesreč še vedno prevladujejo neprilagojena hitrost, nepravilna stran/smer
vožnje in neupoštevanje pravil o prednosti. Glavne ceste so terjale 6 smrtnih žrtev, regionalne
ceste 8, naselja z uličnim sistemom 5, naselja brez uličnega sistema 2 ter avtocesta in lokalne
ceste po 1 smrtno žrtev.
Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je bil v letu 2013 nekoliko višji in je znašal
8,9 % (8,4 %). Delež alkoholiziranih voznikov, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim
izidom, je znašal 31,8 % (33,3 %).
Izvedenih je bilo 25 (21) regijskih poostrenih nadzorov 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 vzroki za povzročitev
prometnih nesreč oziroma njihovih posledic - hitrost, alkohol, stran/smer vožnje, varnostni pas,
enosledna vozila in pešci.
Splošne ugotovitve so, da je bilo število ugotovljenih kršitev cestno-prometnih predpisov v
porastu za 39,6 % in primerljivo s šestletnim povprečjem. Ugotovljenih je bilo tudi 61,0 % več
kršitev, ki so najpogostejši vzroki prometnih nesreč, kar kaže na dejstvo, da so se ustrezno
izvajale naloge, ki se nanašajo na ključne prometno-varnostne probleme.
Pri urejanju cestnega prometa je bil dan poudarek pretočnosti prometa na slovenskem cestnem
križu vzhod-zahod in t.i. celjskem cestnem križu. Na teh cestah, razen na R2-430 in 447, je
predstavljal poseben problem tranzitni promet tovornih vozil, ki se zadnja leta konstantno
povečuje. Zaradi neugodnih zimskih voznih razmer smo na avtocesti, pogosteje kot v letu 2012,
izločali in urejali promet tovornih vozil.

2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih
Državno mejo s Hrvaško je v letu 2013 prestopilo 2.546.019 (2.552.231) ali 0,2 % manj potnikov
kot v letu pred tem. Strukturo potnikov so v 31,6 % predstavljali državljani tretjih držav,
predvsem z območja zahodnega Balkana, 34,4 % je bilo državljanov Slovenije in 34,0 %
državljanov Evropske unije. Državno mejo je prevozilo 1.388.094 (1.410.261) ali 1,6 % manj
vozil kot v letu pred tem.
Na mejnih prehodih je bilo zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev za vstop v Slovenijo
zavrnjenih 198 (283) ali 30,0 % manj tujcev kot v letu pred tem. Upad je pripisati vstopu
Hrvaške v Evropsko unijo, s čimer se je znižalo število zavrnitev hrvaških državljanov.
Obravnavanih je bilo 10 (7) primerov kršitev Zakona o orožju. Izdanih je bilo 12 (34) dovoljenj za
vnos, iznos ali tranzit orožja čez državno mejo. V 20 (17) primerih so bili odkriti poskusi prenosa
prepovedanih drog. Zaradi zlorabe dokumentov je bilo obravnavanih 6 (1) oseb.
V skladu z določili Sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško je
bilo na mejnih prehodih za obmejni promet izdanih 1.878 (3.609) ali 48,0 % manj dovolilnic za
enkraten prestop državne meje kot v letu pred tem. Izdanih je bilo tudi 379 (1.177) ali 67,8 %
manj turističnih dovolilnic. Tudi ta upad je posledica vstopa Hrvaške v Evropsko unijo, prav tako
pa se je znižalo število turistov, ki obiskujejo turistično cono Sotla.
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Dne 1. 7. 2013 se je pričela izvajati skupna mejna kontrola s hrvaškimi varnostnimi organi na
mejnem prehodu za meddržavni promet Imeno ter na mejnih prehodih za obmejni promet
Podčetrtek, Sedlarjevo in Rajnkovec. V drugi fazi se bo skupna mejna kontrola izvajala tudi na
mejnem prehodu za mednarodni promet Dobovec in Bistrica ob Sotli ter mejnem prehodu za
meddržavni promet Rogatec.
Zaradi nedovoljenega prehoda čez državno mejo je bilo v 20 (18) primerih obravnavanih 77 (56)
ali 37,5 % več oseb kot v letu pred tem, vendar je v enem primeru državno mejo na območju PP
Rogaška Slatina skupaj prestopilo 33 tujcev. Delež oseb, ki so nedovoljeno prestopile čez
državno mejo, je v primerjavi z območjem celotne države znašal 8,4 %.
V zvezi s problematiko odkrivanja in preprečevanja čezmejne kriminalitete in nedovoljenih
migracij na t. i. slovenskem cestnem križu se je nadaljevalo z aktivnostmi in ukrepi policije na
avtocesti A1. Največ ukrepov na avtocesti so ugotovili policisti Specializirane enote za nadzor
državne meje, PPP Celje in PP Slovenske Konjice. Dne 1. 12. 2013 je na območju PU Celje, v
okviru Oddelka za državno mejo in tujce Sektorja uniformirane policije PU Celje, pričela delovati
delovna skupina za izravnalne ukrepe. Delovna skupina bo naloge opravljala do 30. 11. 2014.
Ugotovljenih je bilo 521 (327) ali 59,3 % več kršitev Zakona o tujcih kot v letu pred tem. Porast
je pripisati predvsem kršitvam državljanov Romunije. Zaradi nedovoljenega prebivanja je bilo
obravnavanih 49 (73) tujcev. Na podlagi Zakona o prijavi prebivališča je bilo ugotovljenih 240
(201) ali 19,4 % več kršitev kot v letu pred tem, na podlagi Zakona o nadzoru državne meje pa
152 (22) ali 590,9 % več. Razlog porasta je v vstopu Hrvaške v Evropsko unijo in izrekanje
opozoril hrvaškim državljanom zaradi neveljavne listine za prestop meje.

2.1.5 Varovanje določenih oseb in objektov
V letu 2013 smo sodelovali z Upravo za policijske specialnosti - Centrom za varnost in zaščito
in jim večkrat posredovali ugotovitve v zvezi z ogroženostjo novo imenovanih varovanih oseb
oz. podatke za ažuriranje obstoječih ocen ogroženosti.
Policisti so opravljali preventivno operativno varovanje stalnega bivališča bivšega predsednika
slovenske vlade in njegove soproge. Do 20. 3. 2013 so opravljali operativno varovanje bivališča
takratnega ministra za notranje zadeve, med 20. 3. in 5. 12. 2013 pa bivališče ministra za
gospodarstvo. Prav tako je bilo skozi celo leto preventivno varovano bivališče generalnega
direktorja policije.
Po predhodnem dogovoru smo nudili pomoč delavcem Centra za varnost in zaščito, in sicer ob
obiskih varovanih oseb na območju PU Celje. Kadrovska in materialno tehnična pomoč je bila
Centru za varnost in zaščito nudena tudi v okviru VIP akcij.
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2.2 Druge dejavnosti
2.2.1 Policijsko delo v skupnosti
V letu 2013 se je število preventivnih aktivnosti v primerjavi z letom 2012 minimalno zmanjšalo,
saj je bilo evidentiranih 2.070 (2.228). Slednje je bilo pričakovano, saj so bile policijske enote
zelo obremenjene z varovanjem nalog v okviru evropskega prvenstva v košarki.
Vodstva policijskih postaj in vodje policijskih okolišev so aktivno sodelovali v sosvetih in drugih
multidisciplinarnih timih, kjer so se sproti reševali aktualni varnostni problemi. Dobro je bilo
sodelovanje s šolami in vrtci na področju izobraževanja otrok in osveščanja odraslih. Pogosta
so bila tudi formalna in neformalna srečanja in druženja z raznimi društvi. Na območjih upravnih
enot Šentjur in Ravne na Koroškem ter Občine Dobrna so bile organizirane okrogle mize na
temo organiziranja javne prireditve. Na okrogle mize so bili povabljeni vsi potencialni
organizatorji javnih zbiranj.
Policisti so aktivno sodelovali v mešanih patruljah z občinskimi redarji. Skupno opravljanje nalog
je potekalo na področju nadziranja prometa, javnega reda in kriminalitete. Izvajali so se tudi
skupni poostreni nadzori z inšpekcijskimi službami.
Preventivni nasveti za medije so se pripravljali pred vsakim pričakovanim povečanjem
konkretne problematike – varovanje premoženja, varna uporaba pirotehnike, varno smučanje,
nasveti uporabnikom enoslednih vozil za varno udeležbo v cestnem prometu, varnost med
dopusti, varno kopanje, ravnanje z živalmi… Aktivnosti na področju javnega reda so bile
usmerjene predvsem v preprečevanje kršitev na množičnih javnih prireditvah, preprečevanje
družinskega nasilja, vandalizma, nasilja med mladimi in zlorabo vseh vrst drog. Veliko
pozornosti je bilo namenjene tudi varnosti v gorah, na smučiščih, kopališčih in delu z navijaškimi
skupinami.
Policijske postaje Celje, Velenje in Slovenj Gradec v mestnih središčih že vrsto let opravljajo
naloge s policisti kolesarji. Na podlagi dobre prakse PP Celje, ki je delo s kolesi pričela
opravljati že v letu 1996, so kolesa s pomočjo lokalnih skupnosti prejele tudi druge policijske
postaje.

2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost
Na interventno številko 113 je bilo skupaj prejetih 78.285 (73.656) klicev, kar predstavlja 6,3 %
porast glede na leto pred tem. Obravnavanih je bilo 23.694 (26.062) ali 9,1 % manj interventnih
dogodkov in 964 (1.122) ali 14,1 % manj nujnih interventnih dogodkov. V dnevnik dogodkov je
bilo zapisanih 24.343 (26.735) zadev, kar predstavlja 8,9 % upad. Na obravnavanje interventnih
dogodkov je bilo napotenih 29.876 (23.426) ali 26,9 % več policijskih patrulj.
Pri nujnih interventnih dogodkih je bil reakcijski čas 10:56 (12:03) minute, pri vseh interventnih
dogodkih pa 17:42 (18:08) minute, kar je občutno manj od državnega povprečja. Ob nekoliko
manjšemu številu obravnavanih interventnih dogodkov in manjšem številu razporejenih patrulj
smo uspeli skrajšati reakcijski čas pri nujnih in tudi pri vseh interventnih dogodkih.
Izmene Operativno komunikacijskega centra so opravile 55.247 (37.964) ali 45,5 % več
obveščanj predstojnikov, policijskih enot ter pristojnih služb in posameznikov. Obravnavanih je
bilo 2.084 (1.936) ali 7,6 % več pomembnih dogodkov, kateri večina je zahtevala pisna
obveščanja. Po sistemu elektronske pošte je bilo oddanih 6.255 (7.260) ali 13,8 % manj
dokumentov, sprejetih pa je bilo 8.578 (9.047) ali 5,2 % manj, kar je skladno z spremenjenimi
določbami Pravil o obveščanju in poročanju v policiji. Po faksu je bilo oddanih 298 (445) ali 33,0
% manj dokumentov, sprejetih pa je bilo 708 (838) ali 15,5 % manj, kar je posledica povečane
uporabe elektronskih medijev.
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2.2.3 Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost
V letu 2013 je oddelek kriminalistične tehnike Sektorja kriminalistične policije PU Celje prejel
1.312 (1.175) zadev za preiskavo sledi, ki so jih zavarovali policisti s policijskih postaj. O
pregledu in preiskavi sledi je bilo podanih 495 (485) poročil o kriminalistično tehničnih
ugotovitvah. Obravnavanih je bilo 425 (343) zahtevkov za preliminarno testiranje prepovedanih
drog. Na podlagi sledi je bilo v letu 2013 identificiranih 124 storilcev kaznivih dejanj, od tega na
podlagi sledov papilarnih linij 19 (12), na podlagi analiz DNK 95 (114) in na podlagi sledi obuval
9 (0).
V letu 2013 je bilo s strani kriminalističnih tehnikov opravljenih 507 (523) ogledov, od tega 352
(347) ogledov krajev kaznivih dejanj in 155 (176) ogledov krajev dogodkov. Skupaj je bilo v PU
Celje opravljenih 3.086 (2.937) ogledov.
Na oddelku kriminalistične tehnike že več let poteka usposabljanje policistov s področja dela
kriminalistične tehnike. V letu 2013 se je trimesečnega usposabljanja udeležilo 8 (7) policistov,
ki so ga uspešno zaključili.

2.2.4 Analitska dejavnost
V letu 2013 je bilo v okviru Sektorja kriminalistične policije PU Celje skupno pripravljenih 50 (52)
analiz, ki so povezane z varnostno zanimivimi pojavi na območju PU Celje, ter 94 (148) analiz
izpisov telefonskega prometa, ki so bile pripravljene za potrebe 71 (86) zadev.
Redno so se enotam posredovale analitične ugotovitve in informacije o zaznanih podrobnostih,
vezanih na varnostno problematiko s področja splošne kriminalitete, s konkretnimi predlogi in
kot pripomoček vodstvom za razporejanje in izvajanje aktivnosti policistov.
Na področju splošnih policijskih nalog so bili vsake tri mesece izdelani pregledi izrekanj
prepovedi približevanja, izdelano je bilo tudi polletno in letno poročilo uporabe prisilnih sredstev.
Za vsa trimesečja so bile izdelane prognoze varnosti cestnega prometa. Enotam so bile
posredovane baze podatkov prometnih nesreč in cestno-prometnih prekrškov ter triletni podatki
gostitev prometnih nesreč po cestah za voznike enoslednih vozil, pešce, alkohol in hitrost.
Izdelana je bila korelacija prometnih nesreč in cestno-prometnih prekrškov za 9 najbolj kritičnih
odsekov po hitrosti, prav tako 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. Izdelana
je bila polletna in letna analiza mešanega patruljiranja na državni meji s Hrvaško.
Izdelanih je bilo tudi več analiz obremenitev policistov in administrativnih delavcev, ki so služile
kot pripomoček pri razporejanju kadrov.

2.2.5 Nadzorna dejavnost
V letu 2013 smo izvedli tri splošne nadzore, in sicer nad delom PPP Celje, PP Šentjur in PMP
Bistrica ob Sotli. Nadzorniki so delo v vseh treh enotah ocenili kot zelo dobro, posebni ukrepi za
odpravo pomanjkljivosti pa niso bili potrebni.
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Strokovne nadzore smo izvedli na področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete, na področju
zagotavljanja varnosti v cestnem prometu ter na področju organizacijskih zadev. V enem
primeru je bilo ugotovljeno stanje ocenjeno kot zadovoljivo, enoti pa so bili naloženi ukrepi za
odpravo napak.
S strani Uprave kriminalistične policije sta bila pri nas izvedena dva strokovna nadzora, in sicer
na področjih odkrivanja in preiskovanja kriminalitete ter kriminalistične tehnike. Izveden je bil
tudi ponovni nadzor na področjih, izpostavljenih v splošnem nadzoru nad delom policijske
uprave.

2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov
Policisti so v letu 2013 zaradi obravnave kaznivih dejanj, cestno-prometnih prekrškov,
preprečitev nadaljevanja prekrškov ali drugih razlogov, pridržali 855 (1.256) ali 31,9 % manj
oseb kot v letu 2012. Največji upad števila pridržanih oseb je bil po 24. členu Zakon o pravilih
cestnega prometa, saj je bilo po tem predpisu pridržanih 70,4 % oseb manj, kar je posledica
spremembe zakonodaje. Za 25,8 % manj je bilo pridržanih tudi do 6 ur po 157/2 členu Zakona o
kazenskem postopku.
Pri opravljanju nalog so policisti uporabili 990 (1.150) 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 26 (29) primerih je bil
uporabljen plinski razpršilec in enkrat (3) tudi sredstva za prisilno ustavljanje vozil.
Zaradi uporabe prisilnih sredstev je bilo v letu 2013 poškodovanih 30 (31) policistov, od tega je
bilo 27 (25) lahko telesno poškodovanih, nobeden pa huje. Iz istega razloga sta bila
poškodovana 102 (101) kršitelja. Pri tem so bili v 86 (88) primerih evidentirani vidni zunanji
znaki uporabe prisilnih sredstev in v 16 (13) lahka telesna poškodba. Pri uporabi prisilnih
sredstev ni bil noben kršitelj huje telesno poškodovan.
Med opravljanjem nalog je bilo napadenih 48 (73) policistov.

2.2.7 Reševanje pritožb
Na tem področju je bistvene spremembe prinesel začetek uporabe Zakona o nalogah in
pooblastilih policije, s katerim se je na novo opredelil pojem pritožbe, ki je natančneje definiral
vsebino pritožbe. Zakon je skupaj z novim Pravilnikom o reševanju pritožb v pomembnem delu
spremenil pritožbeni postopek, predvsem glede obravnave na senatu – med drugim je dana
možnost, da se pritožbeni postopek zaključi, četudi se pritožnik ne strinja z ugotovitvami v
pomiritvenem postopku in želi obravnavo na senatu. Posledica navedenega je tudi spremenjena
metodologija zajemanja in prikazovanja podatkov, zaradi česar vsi niso primerljivi s predhodnim
letom in jih zato v teh primerih primerjalno ne navajamo.
Prejetih je bilo skupaj 69 (52) pritožb, od tega je bilo rešenih 61 (50). V pomiritvenih postopkih je
bilo obravnavanih 34 primerov, vodja je v enem primeru ocenil, da je bilo ravnanje policista
neskladno s predpisi. Na senatu je bilo obravnavanih 13 zadev, pri čemer je bila v treh sprejeta
odločitev, da je pritožba utemeljena. V nadaljevanju je v enem primeru senat sprejel odločitev,
ki je bila nasprotujoča ugotovitvam poročevalca, v dveh primerih pa je bil dejansko ugotovljen
neprimeren odnos policistov do pritožnikov.
Glede na delovna področja je bilo največ pritožb s področja cestnega prometa, sledita področji
kriminalitete ter javnega reda in miru. Glede pritožbenih razlogov so na prvem mestu t. i. drugi
razlogi, kamor uvrščamo nekorektnost, nepravilno odločitev, neprofesionalnost idr., sledijo
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pritožbeni razlogi zaradi uporabe pooblastil, manjši delež pa odpade na pritožbene razloge
zaradi uporabe prisilnih sredstev.

2.2.8 Notranje preiskave
V letu 2013 je bilo naznanjenih 34 (29) kaznivih dejanj, ki so jih bili osumljeni policisti.
Prevladovala so kazniva dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila, med katerimi je bilo
največ primerov kršitev človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic.
Vse zadeve so bile odstopljene v reševanje Posebnemu oddelku Specializiranega državnega
tožilstva, in sicer 4 (12) na podlagi določil 158.a člena Zakona o kazenskem postopku, 30 (17)
pa na podlagi določil tretjega odstavka 147. člena Zakona o kazenskem postopku.
Zaradi suma storitve kaznivega dejanja sta dva policista prejela pisno opozorilo pred redno
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.
V maju 2013 je bil zaključen primer sumov kaznivih dejanj policista, ki je po realizaciji sam
prekinil delovno razmerje v policiji.
Na podlagi lastnih zaznav ali zahtev, zaprosil pristojnih organov ali drugih enot policije smo v 12
(6) primerih preverjali sume nezakonite obdelave osebnih podatkov. Pri tem sta bila za dve
osebi podana predloga za uvedbo postopka pri Informacijskem pooblaščencu.
Obravnavali smo tudi 16 (6) različnih sumov nezakonitega ali neetičnega ravnanja uslužbencev
policije. V 3 primerih smo o tem obvestili Specializirano državno tožilstvo, v 2 primerih pa je bilo
zoper zaposlena izdano pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost
V letu 2013 se je, poleg rednega vzdrževanja informacijsko telekomunikacijskega sistema in
pomoči uporabnikom, zaključila nadgradnja Lotus Notes na novejšo verzijo ter priprava
mejnega prehoda Imeno na skupno mejno kontrolo.
Na področju radijskih komunikacij se je nadaljevala montaža Tetra postaj z GPS vmesniki, s
pomočjo katerih lahko zdaj Operativno komunikacijski center spremlja lokacijo vozil.
V procesu reorganizacije dežurne službe oziroma ukinjanja nočnih dežurstev je bilo na PP
Mozirje in PP Šentjur urejeno tehnično varovanje celotne postaje, kakor tudi prevezava klicev
ter domofona na Operativno komunikacijski center PU Celje. S tem smo pričeli tudi na PP
Laško in PP Radlje ob Dravi.
V procesu priprav na evropsko prvenstvo v košarki je bil urejen videonadzor tekem. Izvedla se
je tudi montaža Tetra bazne postaje v športni dvorani, za boljše pokrivanje dogajanja v njej.
Poleg rednih testiranj in kalibriranj alkoskopov sta bila izvedena redni letni pregled vseh
agregatov in sistemov za brezprekinitveno napajanje ter redni letni servis telefonskih central.

2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve
Na dan 31. 12. 2013 je bilo sistemiziranih 1.211 (1.212) delovnih mest, od tega 839 (892)
delovnih mest uniformiranih policistov, 223 (170) delovnih mest neuniformiranih policistov in 149
(150) delovnih mest delavcev brez statusa policista. Delovna mesta je na ta dan zasedalo 954
(981) delavcev, od tega 672 (687) uniformiranih policistov, 144 (152) neuniformiranih policistov
in 138 (142) delavcev brez statusa policista.
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Okrnjenost zasedbe policijskih enot se je v letu 2013 nadaljevala, tako še vedno manjka
precejšnje število delavcev, izključno policistov. Iz enot PU Celje odšlo 28 (51) delavcev, od
tega je bilo 9 (8) premeščenih na Generalno policijsko upravo oziroma v druge policijske
uprave, 4 (4) delavci so odšli na lastno željo, 1 (1) je bila izredna odpoved delovnega razmerja,
11 (34) delavcev se je upokojilo, 3 (0) so umrli. Novih sklenitev delovnega razmerja je bilo 6
(11), od tega 5 (10) premestitev iz drugih uprav in 1 (1) ponovna zaposlitev za določen čas.
Dvajset delavcev si je pridobilo višjo izobrazbo od predhodne: 6 (10) delavcev je diplomiralo na
VII. stopnji, 8 (5) delavcev si je pridobilo VI. stopnjo izobrazbe, 1 (0) delavec V., 5 (7) delavcev
pa je zaključilo magistrski študij.
Odškodninskih zahtevkov zaposlenih je bilo 42 (35). Zabeleženih je bilo 56 (58) dogodkov, v
katerih se je 64 (67) delavcev poškodovalo. Zaradi bolezni je bilo skupno 8.439 (8.347) dni
odsotnosti, zaradi poškodb izven dela in poškodb po tretji osebi 2.580 (3.126) dni, poškodb pri
delu 1.839 (1.643) dni, nege – porodniške 4.012 (4.095) dni in zaradi spremstva 72 (91) dni, kar
skupno predstavlja 16.942 (17.302) delovnih dni ali 135.536 (138.416) delovnih ur. Zaradi daljše
bolniške odsotnosti je bil za 5 (6) delavcev uveden postopek za ugotovitev invalidnosti, za 2 (2)
pa izredni zdravniški pregled in ocena delovne zmožnosti.
Za pravno pomoč je zaprosilo 15 (14) policistov. Komisija je za vseh 15 (9) primerov podala
pozitivno mnenje. Uvedena in zaključena sta bila 2 (1) disciplinska postopka. S strani
generalnega direktorja policije sta bili izrečeni 2 (2) pisni opozorili pred odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi in nobena (1) izredna odpoved delovnega razmerja.

2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Na podlagi načrta izpopolnjevanj in usposabljanj v policiji oz. izdanih odločb je bilo na
izpopolnjevanja in usposabljanja z različnih področij napotenih 2.117 (2.363) udeležencev, in
sicer na 133 (126) usposabljanj in izpopolnjevanj.
V sklopu lastnih oblik usposabljanj smo na podlagi odločbe direktorja policijske uprave
organizirali in izvedli 19 (12) usposabljanj, ki se jih je udeležilo 1.241 (1.576) udeležencev.
Izvedli smo sledeča usposabljanja: spremljanje in ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih in
vodenje letnega pogovora, usposabljanje policistov posebne policijske enote, prepoznavanje in
preprečevanje samomorilnosti, nasilje v družini, schengenska evalvacija, usposabljanje
policistov za kriminalistično tehnična opravila, usposabljanje policistov kriminalistov v oddelku
kriminalistične tehnike, strokovna usposabljanja provida, traffipatrol ter traffipatrol XR,
predstavitev novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških, osnovno in
obnovitveno usposabljanje za teleskopsko palico, usposabljanje policistov kolesarjev, strokovno
usposabljanje policistov za varno delo na železniškem območju ter usposabljanje policistov
smučarjev. Kontinuirano smo izvajali tudi usposabljanja po programih Proglis in Proavto.
Trinajst (45) delavcev je bilo napotenih na 8 (4) usposabljanj oziroma izpopolnjevanj v sklopu
individualnih oblik usposabljanj, in sicer: vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
nacionalna kriminološka konferenca, regijski delovni posvet Centra za socialno delo Slovenj
Gradec, preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi, informacijska varnost na razpotju,
motivacija, vodenje letnega razgovora s sodelavci in promocija zdravja na delovnem mestu.
Usposabljanje s področja policijskih pooblastil in praktičnega postopka s samoobrambo je
potekalo v skladu s programom.
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2.2.12 Finančno materialne zadeve
PU Celje je proračunsko leto 2013 na najpomembnejši proračunski postavki – rednih
materialnih stroških - zaključila v skladu z varčevalnimi ukrepi, in sicer s 4,9 % manjšo porabo
glede na preteklo leto. Neporavnanih obveznosti za leto 2013 ni bilo.
Poraba na proračunskih postavkah je bila naslednja:
5572 - redni materialni stroški – 1.856.193 (1.962.098) evrov;
5861 - sredstva za mejne prehode na zunanji meji Evropske unije – 69.033 (76.826) evrov;
1226 - sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti – 191.271 (196.894) evrov;
1236 - posebna sredstva za izvajanje kriminalističnih dejavnosti – 82,410 (109.569) evrov.
V letu 2013 smo prvič koristili tudi sredstva evropskega sklada za meje, in sicer za vzdrževanje
službenih vozil.
Kljub izrednemu pomanjkanju finančnih sredstev smo uspešno realizirali naloge po planu
tekočega in investicijskega vzdrževanja. Izvedli smo nujna vzdrževalna dela v pridržalnih
prostorih na PP Laško in PP Dravograd, ki so bila posledica poplav. Pristopili smo k zamenjavi
termostatskih ventilov v vseh enotah PU Celje, z namenom zniževanja stroškov ogrevanja.
Izvedli smo tudi namestitev čistilnih filtrov na vodovodnem priključku PP Žalec.
Pri investicijskem vzdrževanju smo v sodelovanju s strokovno službo Ministrstva za notranje
zadeve pristopili k izvedbi rekonstrukcije kotlovnice na PP Slovenske Konjice. Realizirana je bila
zamenjava dotrajanih oken na PP Mozirje in montaža klimatske naprave v mansardnih prostorih
na PP Velenje.
Urejena so bila lastniška razmerja med Mestno občino Celje in policijsko upravo, v zvezi z
menjalno pogodbo kompleksa Bukovžlak in objektom Ostrožno. Realizirana je bila preselitev
PPP Celje, enote v Slovenj Gradcu, iz najetih v lastne prostore.
Za nove najemnike so bila urejena 3 stanovanja. Zaradi dotrajanosti smo izločili 13 vozil, s
čimer smo znižali stroške vzdrževanja ter poskrbeli za večjo varnost uporabnikov vozil. V letu
2013 so nam bila dodeljena 4 rabljena vozila.

2.2.13 Mednarodno sodelovanje
Sodelovanje z avstrijskimi varnostnimi organi je v letu 2013 potekalo v skladu s Sporazumom o
policijskem sodelovanju, in sicer z deželno policijsko direkcijo za Koroško in z deželno policijsko
direkcijo za Štajersko iz Gradca, predvsem z območnim poveljstvom iz Deutschlandsberga.
Sodelovanje na področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih je potekalo v
obliki delovnih posvetov in načrtovanja skupnega operativnega dela. Poleg 9 regionalnih
srečanj, od tega 3 z avstrijskimi in 6 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 informacije glede
operativnega dela, varovanja državne meje, mejne kontrole in mešanega patruljiranja.
Izmenjani so bili tudi podatki o nedovoljenih migracijah in čezmejni kriminaliteti. Prav tako je
Sektor kriminalistične policije PU Celje mesečno izvajal sestanke z avstrijskimi varnostnimi
organi, katerih namen je bil predstavitev problematike kriminalitete in izvedba konkretnih nalog.
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. Na
PP Rogaška Slatina in PP Šmarje pri Jelšah so s hrvaškimi varnostnimi organi izvedli po 48
(48) patrulj, od tega po 24 (24) na območju Slovenije in po 24 (24) na območju Hrvaške.
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Z avstrijskimi varnostnimi organi so bile na PP Mozirje izvedene 4 (4) mešane patrulje. PP
Radlje ob Dravi jih ni izvedla, med tem ko je v letu 2012 izvedla 4.
Policijske enote so se posluževale mednarodnega sodelovanja tudi preko Centra za policijsko
sodelovanje v Vratih Megvarje in Centra za sodelovanje varnostnih organov Dolga vas.

2.2.14 Odnosi z javnostmi
V letu 2013 smo pripravili 15 (12) novinarskih konferenc oziroma predstavitvenih izjav ter foto
terminov in srečanj z novinarji. Medijem smo posredovali 430 (403) obvestil. V tej številki so
zajete tako dnevne informacije za kroniko kot tudi druga obvestila medijem. Odgovorili smo na
581 (537) novinarskih vprašanj ter na 74 (76) vprašanj občanov.
Na radijskem področju smo najpogosteje pripravljali prispevke za radijske postaje Radio Celje,
Radio Rogla, Radio Antena Štajerska, Radio Štajerski val, Koroški radio in Radio Center.
Največ televizijskih izjav je bilo pripravljenih za POP TV, RTV Slovenija, TV Celje, Planet TV in
A kanal. Največ odgovorov časopisnim hišam smo posredovali Novemu tedniku, Celjanu,
Večeru, Dnevniku, Slovenskim novicam ter Konjiškim in Rogaškim novicam. Najbolj se je
povečalo število odgovorov elektronskim medijem.

Jože Senica
direktor
višji policijski svetnik
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