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Metodološka pojasnila 
 
V letnem poročilu o delu PU Celje za 2015 so statistični podatki večinoma pridobljeni iz 
aplikacije Statistika za letna in polletna poročila. Podatki so bili zamrznjeni in policijskim enotam 
dostopni na intranetu 9. 2. 2016, zato ne vključujejo podatkov, ki so bili vneseni v računalniški 
sistem pozneje. Napake v podatkih so se lahko odpravljale do 15. 2. 2016. 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 2015, 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 2014, 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 2015 je bilo obravnavanih 6.685 (9.411) kaznivih dejanj, kar je 29,0 % manj kot v letu 
pred tem. Obravnavanih je bilo še 1.141 zadev iz preteklih let. Največji upad je zaznan na 
področju gospodarskih kaznivih dejanj, saj je bilo obravnavanih 1.266 (2.083). Z dobro strategijo 
dela je bil na tem področju dosežen visok nivo varnosti in preiskanosti. Še naprej so v upadu 
kazniva dejanja zoper premoženje, zoper življenje in telo ter zoper spolno nedotakljivost, 
uspešno se obvladujejo tudi kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. 
 
Na področju vzdrževanja javnega reda in zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja je 
bilo obravnavanih 4.831 (5.930) kršitev, kar je 18,5 % manj kot v letu 2014. Ocenjujemo, da so 
policisti učinkovito vzdrževali javni red in mir. Predvsem je bila njihova vloga vidna v begunskih 
centrih in na mejnih prehodih našega območja.  
 
V letu 2015 je bilo obravnavanih 3.092 (2.949) prometnih nesreč ali 4,8 % več. V nesrečah je 
bilo 6 smrtnih žrtev več kot v letu 2014, 29,9 % več udeležencev je bilo huje in 10,1 % več lažje 
telesno poškodovanih. Statistični kazalci s tega področja so v vseh segmentih slabši kot v letu 
2014. Prav tako se je povečal delež alkoholiziranih povzročiteljev vseh prometnih nesreč, 
manjši je bil le pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom.  
 
Vpliv vstopa Hrvaške v Evropsko unijo se je tudi v letu 2015 odražal v znižanju števila 
zavrnjenih tujcev, izdanih dovolilnic za enkraten prestop državne meje, turističnih dovolilnic ter v 
strukturi potnikov. Na stanje na področju državne meje in tujcev in na veliko povečanje števila 
obravnavanih oseb za nedovoljene prehode čez državno mejo je močno vplivala migrantska oz. 
begunska problematika. Tudi sicer je ta zaznamovala delo v letu 2015.  
 
Na območju PU Celje sta delovala dva sprejemna centra, in sicer na Mejnem prehodu Dobovec 
in Mejnem prehodu Imeno (kasneje na Mejnem prehodu Bistrica ob Sotli), ter trije nastanitveni 
centri, to so stara Srednja ekonomska šola Celje, Dvorana D na celjskem sejmišču Golovec ter 
počitniški dom Partizanka na Mali Kopi pri Slovenj Gradcu. Skupaj je bilo v času med 
septembrom in decembrom na območju PU Celje nastanjenih 9.929 tujcev.  
 
Na podlagi Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji je v 
aprilu 2015 pričela delovati Policijska postaja za izravnalne ukrepe Celje. Sistemiziranih je bilo 
34 delovnih mest, od tega je trenutno zasedenih 10 delovnih mest policistov ter delovno mesto 
komandirja, pomočnika komandirja in administrativne referentke.  
 
Od 30. 4. 2015 se je na vseh mejnih prehodih na območju PU Celje izvajala skupna mejna 
kontrola s hrvaškimi varnostnimi organi. 
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2  Delo na posameznih delovnih podro čjih 

2.1  Temeljne dejavnosti 

2.1.1 Odkrivanje in preiskovanje kriminalitete  

 
V letu 2015 je bilo obravnavanih 6.685 (9.411) kaznivih dejanj, kar je 29,0 % manj kot v letu 
pred tem. Obravnavanih je bilo še 1.141 zadev iz preteklih let.  
 
Državnemu tožilstvu je bilo posredovanih 3.180 (4.926) kazenskih ovadb, kar je 35,4 % manj 
kot v letu pred tem, preiskanost pa je znašala 57,2 % (58,9 %). Policisti in kriminalisti so sami 
odkrili 954 (1.816) kaznivih dejanj, kar izkazuje 14,3 % (19,3 %) delež lastne dejavnosti. Zaradi 
utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj so bile vložene kazenske ovadbe zoper 2.262 
(2.712) oseb. Po oceni policije so storilci s kaznivimi dejanji povzročili za 54.294.140,00 
(328.920.140,00) evrov škode. Največja škoda je bila zabeležena na področju kaznivih dejanj s 
področja gospodarske kriminalitete, in sicer v višini 32.518.990,00 (318.993.730,00) evrov.  
 
V letu 2015 je bilo na območju PU Celje obravnavanih 5.419 (7.328) kaznivih dejanj s področja 
splošne kriminalitete ali 26,1 % manj, kot v letu pred tem. Med temi se je občutno zmanjšalo 
število tatvin, tatvin motornih vozil, vlomov in goljufij. Sicer so kazniva dejanja zoper premoženje 
upadla za 28,2 %, kazniva dejanja zoper življenje in telo pa za 7,1 %. V preteklem letu smo 
obravnavali 1 uboj, 2 poskusa uboja, 3 umore in 4 kazniva dejanja napeljevanje k umoru. V 
upadu je tudi število kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, in sicer nasilje v 
družini za 13,3 %, zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje za 13,3 %, odvzem 
mladoletne osebe za 50,0 % in neplačevanje preživnine za 23,3 %.  Pri tem smo zasledovali cilj 
ničelne tolerance in dosledno preganjali storilce, kar je verjetno pripomoglo k rezultatu, saj je 
bilo več storilcev umaknjenih iz okolja, kjer so izvrševali kazniva dejanja. Na drugi strani se je 
povečalo število kaznivih dejanj prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega 
gradiva, ki jih je bilo 17 (5). Za 5,6 % je upadlo število kaznivih dejanj, ki se preganjajo na 
predlog, vendar so oškodovanci od pregona odstopili. Med slednjimi je bilo največ kaznivih 
dejanj tatvin. 
 
Obravnavanih je bilo 8 (57) kaznivih dejanj, ki so po normativih policije posledica organizirane 
kriminalitete, in 155 (313) kaznivih dejanj, povezanih s prodajo prepovedanih drog. V letu 2015 
je bilo zaključenih tudi 33 zadev, ki so po normativih policije posledica organizirane kriminalitete 
in so bila izvršena že v letu 2014 ali prej. Uvedeni sta bili dve operativni kombinaciji zoper 
kriminalni združbi, ki sta se ukvarjali z neupravičeno proizvodnjo in prometom s prepovedanimi 
drogami, ki pa v letu 2015 še nista bili zaključeni. Temu pa pripisujemo tudi razlog manjšega 
števila kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete in prepovedanih drog. 
 
V letu 2015 je bilo na območju PU Celje obravnavano eno predoziranje s prepovedanimi 
drogami, ki je imelo za posledico smrt osebe. Odkritih je bilo 15 nasadov prepovedane droge – 
rastline konoplje. 
 
Na območju PU Celje je bilo obravnavanih 1.266 (2.083) kaznivih dejanj s področja 
gospodarske kriminalitete, kar predstavlja 39,2 % upad. To pripisujemo velikemu številu 
naznanil oškodovanih pravnih oseb in posameznikov v preteklih letih, ki so bila povezana s 
propadom večjih gospodarskih družb na našem območju. Največji upad beležimo pri kaznivih 
dejanjih poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja, ki jih je bilo obravnavanih 56 
(412). Upad je pripisati trem zadevam, ki so jih v letu 2014 obravnavale tri policijske postaje, pri 
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čemer je šlo za posameznike, ki so za manjše zneske oškodovali več oseb. Manj je bilo 
obravnavanih tudi kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev, in sicer 780 (581), 237 (323) 
je bilo poslovnih goljufij, 15 (215) pa zlorab uradnega položaja ali uradnih pravic, kar je 
posledica številnih kaznivih dejanj, obravnavanih v letu 2014, ki so bila povezana z izbrisi 
kazenskih točk na podlagi ponarejenih potrdil o opravljeni varni vožnji.  
 
Skupna škoda, povzročena z gospodarskimi kaznivimi dejanji, je bila ocenjena na 
32.518.990,00 (318.993.730,00) evrov, pri čemer je potrebno poudariti, da je tolikšen upad 
premoženjske škode posledica v letu 2014 obravnavanega sklopa kaznivih dejanj, pri katerem 
je bila elektroenergetska družba oškodovana za dobrih 284 milijonov evrov. Obravnavanih je 
bilo 530 (464) kaznivih dejanj na podlagi Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva 
dejanja. Dodati je potrebno še, da je PU Celje v letu 2015, tudi na račun manjšega pripada 
novih zadev, preiskala še 351 (260) kaznivih dejanj iz prejšnjih let ter 192 (178) dejanj brez 
pravne podlage za pregon. V letu 2015 je bilo opravljenih 18 (26) finančnih preiskav zoper 16 
(28) pravnih in 18 (24) fizičnih oseb. V zvezi s tem je bilo podanih 6 (12) pobud za začasno 
zavarovanje zahtevka za odvzem protipravne premoženjske koristi, v skupni vrednosti 
627.532,00 (7.843.198,00) evrov. 
 
V okviru preiskovanja računalniške kriminalitete je bilo v letu 2015 obravnavanih 23 (11) 
primerov napada na informacijski sistem. Del teh je bil obravnavan v sklopu drugih kaznivih 
dejanj, kot so zloraba osebnih podatkov, uporaba ponarejenih negotovinskih plačilnih sredstev v 
portalih spletnih trgovin in elektronskem bančništvu ter v okviru spletnih goljufij. Porast števila 
kaznivih dejanj gre pripisati večji uporabi oblačnih storitev ter senzibilnosti v povezavi z 
nepooblaščenim vstopom v informacijske sisteme. 
 
V okviru računalniške forenzike je bilo opravljenih 899 (809) ali 11,1 % več forenzičnih preiskav 
in zavarovanj podatkov iz elektronskih medijev, kar gre pripisati večjemu številu kriminalistov, ki 
preiskujejo tovrstno problematiko, ter zavarovanju podatkov na medmrežju - internetu. 
 

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 4.831 (5.930) kršitev, kar je 18,5 % manj kot v letu 2014. Kršitev 
Zakona o varstvu javnega reda in miru je bilo 3.077 (3.651), kršitev drugih predpisov o javnem 
redu pa 1.754 (2.279). Razlog za manjše število kršitev je v upadu števila intervencij in v upadu 
ugotovljenih kršitev določil Zakona o nadzoru državne meje s strani PMP Rogatec. Med 
kršitvami drugih predpisov o javnem redu je bilo največ kršitev Zakona o tujcih, Zakona o 
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, Zakona o zaščiti živali, Zakona o prijavi 
prebivališča ter Zakona o osebni izkaznici. 
 
Med kršitvami Zakona o varstvu javnega reda in miru je bilo še vedno največ nasilnega in 
drznega vedenja  po 1. odstavku 6. člena, in sicer 809 (830). Medtem ko je število kršitev določil 
Zakona o varstvu javnega reda in miru v upadu, je na drugi strani zaznati porast kršitev 
povzročanje hrupa z akustičnimi aparati in neupoštevanje odredb uradnih oseb. Zaznan je tudi 
upad števila motenj nočnega miru s hrupom, ki je bilo obravnavanih 124 (106). Obravnavanih je 
bilo tudi 469 (557) primerov nasilja v družini in 24 (21) primerov vsiljivega ali žaljivega 
nadlegovanja z beračenjem na javnem kraju. Tovrstnih kršitev in prijav je bilo sicer več, kot je 
bilo ugotovljenih kršitev, vendar policisti kršiteljev ob prihodu na kraj pogosto niso več izsledili.   
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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 in kršitve v gostinskih objektih.  
 
V preteklem letu je bilo na javnih prireditvah obravnavanih manj kršitev javnega reda, prav tako 
je bilo obravnavanih manj kršitev po Zakonu o javnih zbiranjih. Za varnost udeležencev javnih 
shodov in prireditev ter učinkovito ukrepanje, predvsem na nogometnih in rokometnih tekmah, 
je bila za zavarovanje in spremljanje prevozov navijačev pogosto angažirana posebna policijska 
enota. Kršitev javnega reda na nogometnih tekmah nismo obravnavali. 
 
Naloge varovanja so policisti na območju PU Celje opravljali na 2.296 (2.220) javnih prireditvah 
in 4 (11) javnih shodih. Večje število policistov je bilo angažiranih za zagotavljanje javnega reda 
tudi na prireditvah, ki po vsebini niso športne, to so Pivo in cvetje v Laškem, Mednarodni obrtni 
sejem v Celju, Summer fest 2015 v Radljah ob Dravi, Winter fest 2015 na Kopah... 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 in košarkarskih tekmah. V letu 2015 je namreč v ABA ligi tekmovala tudi ekipa 
Tajfun iz Šentjurja, ki je postala državni prvak. Mednarodne košarkarske tekme so bile sicer 
odigrane v dvorani Golovec v Celju, saj šentjurska dvorana ne izpolnjuje vseh pogojev za 
tovrstna tekmovanja. 
 
Obravnavanih je bilo 125 (107) ali 16,8 % več kršitev Zakona o orožju kot v letu pred tem. 
Porast kršitev je posledica intenziviranja dela po tej problematiki, prav tako je bilo prijavljenih 
več prekrškov in kaznivih dejanj, kjer so storilci za izvršitev uporabili orožje. Ugotovljenih je bilo 
tudi večje število kršitev določil Zakona o orožju, ki so jih storile osebe, ki sicer posedujejo 
orožne listine. Zaradi storitve tovrstnih kršitev in suma, da posamezniki ne izpolnjujejo več 
pogojev za posest orožja, je bilo pristojnim upravnim enotam poslanih 15 (21) pobud za uvedbo 
upravnega postopka za odvzem orožja.  
 
Policisti so obravnavali 319 (406) kršitev določil Zakona o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami, kar pomeni upad za 21,4 %. Vzrok za to je predvsem v drugačnem 
načinu vnosa zadev v evidence. V predhodnem obdobju so bili v tem času med kršitvami 
upoštevani že vsi prekrški, ki so jih policisti v tistem času odkrili, v letu 2015 pa so v evidencah 
zgolj kršitve, za katere so že bile izdane odločbe o prekršku.  
 
Obravnavanih je bilo tudi 157 (247) kršitev določil Zakona o prijavi prebivališča. Razlog upada 
je v manjšem številu odkritih kršitev, ki so odraz lastnega dela. 
 
V skladu s predpisi so policijske enote zagotavljale 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 2015 je bila pomoč nudena v 94 (84) primerih. 
 

2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa  

 
V letu 2015 je bilo obravnavanih 3.092 (2.949) prometnih nesreč ali 4,8 % več. V nesrečah je 
bilo 6 smrtnih žrtev več kot v letu 2014, 29,9 % več udeležencev je bilo huje in 10,1 % več lažje 
telesno poškodovanih. 
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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 4 smrtne žrtve, regionalne ceste 5, lokalne ceste 1, avtocesta 4, naselja z uličnim 
sistemom 2, naselja brez uličnega sistema pa 5 smrtnih žrtev. 
 
Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je bil v letu 2015 nekoliko višji in je znašal 
9,7 % (9,1 %). Delež alkoholiziranih voznikov, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim 
izidom, je znašal 22,7 % (46,7 %) in je bil nižji kot v letu 2014. 
 
Izvedenih je bilo 19 (23) 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 vzrok za povzročitev 
prometnih nesreč oziroma njihovih posledic, to so hitrost, alkohol, stran/smer vožnje, varnostni 
pas, enosledna vozila in pešci.  
 
Splošne ugotovitve so, da je bilo odkritih 12,8 % manj kršitev cestnoprometnih predpisov. Kljub 
temu je število primerljivo s šestletnim povprečjem, tudi glede kršitev, ki so najpogostejši vzrok 
prometnih nesreč, kar kaže na dejstvo, da so se ustrezno izvajale naloge, ki se nanašajo na 
ključne prometno-varnostne probleme. Večji upad kršitev je bil zaznan po pričetku stavke 
policistov, konec meseca novembra in v decembru 2015. 
 
Pri urejanju cestnega prometa je bil poudarek na pretočnosti prometa na slovenskem cestnem 
križu vzhod – zahod in na 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 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. Hkrati s 
tem smo sodelovali pri izvajanju nalog po obdobnih načrtih dela. S preventivnimi aktivnostmi s 
področja zagotavljanja varnosti cestnega prometa smo se predstavili na Mednarodni obrtnem 
sejmu. Prav tako smo sodelovali v raziskavi o možnosti integracije tehnologije Eye tracking v 
ocenjevanje cestno-prometne varnosti, ki so jo izvajali študenti Fakultete za logistiko, Fakultete 
za varnostne vede in predstavniki Združenja šoferjev in avtomehanikov Celje. Udeleževali smo 
se komisijskih ogledov prometne infrastrukture. Skozi vse leto smo na tem področju tudi dobro 
sodelovali z različnimi mediji. 
 

2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih  

 
Državno mejo s Hrvaško je v letu 2015 prestopilo 2.800.723 (2.780.102) ali 0,7 % več potnikov 
kot v letu pred tem. Strukturo potnikov so v 57,0 % predstavljali državljani Evropske unije, 35,0 
% je bilo državljanov Slovenije in 7,9 % državljanov tretjih držav, predvsem z območja 
zahodnega Balkana. Državno mejo je prevozilo 1.513.468 (1.487.675) ali 1,7 % več vozil kot v 
letu pred tem.  
 
PMP Rogatec je na mejnem prehodu za mednarodni železniški promet Rogatec zabeležila 
1.970 (956) oz. 106,1 % več vlakov. Število potnikov na vlakih se je povečalo za 64,2 %. 
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Na mejnih prehodih je bilo zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev za vstop v Slovenijo 
zavrnjenih 48 (51) ali 5,9 % manj tujcev kot v letu pred tem.  
 
Obravnavani so bili 4 (4) primeri kršitev Zakona o orožju. Izdana so bila 3 (0) dovoljenja za 
vnos, iznos ali tranzit orožja čez državno mejo. V 4 (8) primerih so bili odkriti poskusi prenosa 
prepovedanih drog. Zaradi zlorabe dokumentov je bila obravnavana 1 (10) oseba. V letu 2014 
so bile zasežene predvsem ponarejene vinjete, ki se v letu 2015 niso pojavljale. Na podlagi 
zadetka v schengenskem informacijskem sistemu je bilo zaseženo 1 (3) vozilo. 
 
V skladu z določili Sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško 
na območju PU Celje, na mejnih prehodih za obmejni promet v letu 2015 ni bilo izdanih 
dovolilnic za enkraten prestop državne meje. Izdanih je bilo 16 (468) turističnih dovolilnic. Upad 
je posledica vstopa Hrvaške v Evropsko unijo in Sklepa o potrditvi Sklepov stalne mešane 
komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in 
sodelovanju, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/14. 
 
Skupna mejna kontrola s hrvaškimi varnostnimi organi se je od 30. 4. 2015 izvajala na vseh 
mejnih prehodih PU Celje. Posebnosti v zvezi s tem nismo beležili. Na regionalni in lokalni ravni 
smo dobro sodelovali s hrvaškimi varnostnimi organi.  
 
Mejni prehod Rogatec in Mejni prehod Imeno sta bila z Uredbo o določitvi mejnih prehodov v 
Republiki Sloveniji prekategorizirana v mejna prehoda za mednarodni cestni in tovorni promet.   
 
V času migrantske oz. begunske problematike sta bila na območju PU Celje dva sprejemna 
centra, in sicer na Mejnem prehodu Dobovec in Mejnem prehodu Imeno oz. Mejnem prehodu 
Bistrica ob Sotli, ter trije nastanitveni centri, to so stara Srednja ekonomska šola Celje, Dvorana 
D na celjskem sejmišču Golovec ter počitniški dom Partizanka na Mali Kopi pri Slovenj Gradcu. 
Skupaj je bilo v času med 19. 9. 2015 in 21. 9. 2015 v nekdanji ekonomski šoli nastanjenih 729 
tujcev, v Dvorani D na sejmišču je bilo v času med 19. 10. 2015 in 31. 12. 2015 skupaj 9.200 
oseb, v počitniškem domu pa ni bilo nastanjenih.  
 
V letu 2015 je bilo na območju PU Celje obravnavanih 18.526 (42) oseb, ki so nedovoljeno 
prestopile državno mejo. Delež obravnavanih oseb je, v primerjavi z območjem celotne države, 
znašal 5,1 %. Od skupnega števila je bilo obravnavanih 55 (42) oseb, ki so nedovoljeno 
prestopile državno mejo na območju PU Celje, od tega 33 v mesecu septembru na območju PP 
Rogaška Slatina. Šlo je za begunce oz. migrante, ki so bili prijeti neposredno v obmejnem 
območju. V notranjosti PU Celje je bil obravnavan 1 nedovoljen prehod čez državno mejo. 
Ostale osebe so bile evidentirane oz. obravnavane v sklopu migrantske oz. begunske 
problematike v sprejemnih in nastanitvenih centrih na območju PU Celje, kamor so bili tujci 
pripeljani s strani PU Krapinsko-zagorske in z območja PU Novo Mesto.  
 
Zaradi izmikanja mejni kontroli so bile obravnavane 4 (6) osebe. Za nedovoljene vstope na 
notranji meji je bilo obravnavanih 60 (26) oseb. Povečanje števila ugotovljenih kršitev je rezultat 
usklajenega in skupnega dela policijskih enot na t. i. slovenskem cestnem križu in ukrepov na 
avtocesti A1. Največ ukrepov na avtocesti so ugotovili policisti PPIU Celje, specializirane enote 
za nadzor državne meje in PPP Celje. 
 
Na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb je bilo tujim varnostnim organom 
izročenih 54 (10) oseb. Od tujih varnostnih organov oseb ni bilo sprejetih. Odstranjena sta bila 2 
(1) tujca. 
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V notranjosti območja PU Celje je bila pozornost usmerjena v nadzor nad zakonitostjo 
prebivanja tujcev. Nadaljevalo se je s podajanjem kazenskih ovadb zaradi zlorab socialnih 
transferjev in kaznivih dejanj overitev lažne vsebine pri urejanju dovoljenj za prebivanje. Kot 
način zlorab je najbolj izstopalo ustanavljanje podjetij. Zaznano je bilo tudi nezakonito delo v 
pekarnah. Ugotovljenih je bilo 425 (582) ali 27,0 % manj kršitev Zakona o tujcih kot v letu pred 
tem. Število kršitev se je zmanjšalo predvsem zaradi manjšega števila kršitev s strani 
državljanov Evropske unije, ki so v preteklosti vstopili v Slovenijo brez listine, potrebne za vstop, 
zaradi prekoračenega dovoljenega prebivanja v schengenskem prostoru ter migrantske oz. 
begunske problematike v zadnjem četrtletju. Zaradi nedovoljenega prebivanja je bilo 
obravnavanih 59 (49) tujcev, na podlagi tega je bilo izdanih 28 (30) odločb, in sicer 23 (21) 
odločb o prostovoljni vrnitvi in 5 (9) odločb o vrnitvi. Na 5 (1) odločb so bile podane pritožbe, 
vendar so bile kot neutemeljene zavržene. 
 
Na podlagi Zakona o prijavi prebivališča je bilo ugotovljenih 157 (249) ali 36,4 % manj kršitev 
kot v letu pred tem. Razlog je v upadu števila odkritih kršitev, ki so odraz lastnega dela 
policistov. Na podlagi Zakona o nadzoru državne meje je bilo ugotovljenih 44 (271) ali 88,8 % 
manj kršitev. Število kršitev se je zmanjšalo zaradi usmeritev Sektorja uniformirane policije PU 
Celje iz leta 2014 glede pravilnega ugotavljanja kršitev. Tako je stanje približno enako kot v 
obdobju pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo.  
 
V schengenskem informacijskem sistemu je bilo zabeleženih 144 (150) zadetkov, od tega 113 
(124) na osebah, 21 (15) na vozilih, 10 (11) na listinah.  
 
V Center za tujce je bilo nastanjenih 126 (17) tujcev, kar je posledica migrantske oz. begunske 
problematike. Za mednarodno zaščito je zaprosilo 8 (16) tujcev.   
 
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 Maribor in 
PPIU Celje.  
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2.2  Druge dejavnosti 

2.2.1 Policijsko delo v skupnosti in preventivna dejavnost  

 
Število preventivnih aktivnosti je v letu 2015, v primerjavi z letom prej, ostalo na skoraj enaki 
ravni. Evidentiranih je bilo 1.965 (2.051) aktivnosti, kar je, glede na obremenjenost policijskih 
postaj z migracijsko problematiko, kljub vsemu veliko. Policijske enote so največ aktivnosti 
opravile na področju zagotavljanja prometne varnosti ter na področju zagotavljanja javnega 
reda in miru. Tudi v letu 2015 je za delo primanjkovalo preventivnega materiala. 
 
Za izboljšanje policijskega dela v skupnosti so multiplikatorji v PU Celje nadaljevali z 
usposabljanji policistov. Izvedli so 7 usposabljanj, ki so se jih udeležili 104 slušatelji. 
 
Na območju PU Celje deluje 22 posvetovalnih teles. V vseh občinah imajo sprejete občinske 
programe varnosti, na njihovih območjih pa delujejo tudi medobčinska redarstva. Policijske 
postaje pred izdelavo letnih programov dela pisno pozovejo lokalne skupnosti, da posredujejo 
pobude za delo policije v njihovem okolju. Komandirji občinskim svetnikom redno predstavljajo 
poročila o delu. 
 
Pred vsakim pričakovanim povečanjem konkretne problematike v zvezi z varovanjem življenja in 
zdravja ljudi ter njihovega premoženja, so bili pripravljeni konkretni nasveti za medije. Poleg 
samozaščitnih nasvetov in nasvetov za varno udeležbo v cestnem prometu, je bilo veliko 
aktivnosti usmerjenih v preprečevanje kršitev na javnih prireditvah, preprečevanje nasilja v 
družini, vandalizma, nasilja med mladimi ter zlorabe vseh vrst drog. Ob sezonah je bilo 
izvedenih veliko aktivnosti za varnost v gorah, na smučiščih, kopališčih in delu z navijaškimi 
skupinami. 
 
V okviru sodelovanja policije v regijski koordinaciji inšpekcijskih služb so bili sprejeti dogovori za 
skupno izvajanje poostrenih nadzorov. V primeru pojava konkretne problematike, so se 
policijske enote za poostrene nadzore z inšpekcijskimi službami dogovorile same. 
 
Vodstva 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. Dobro je bilo tudi sodelovanje z zasebno varnostnimi 
subjekti. Organiziran je bil en skupni delovni posvet z vsemi zasebno varnostnimi subjekti, ki 
opravljajo naloge na območju uprave. 
 
Zelo dobro je bilo sodelovanje s šolami in vrtci na področju izobraževanja otrok in 
samozaščitnega osveščanja odraslih. Pogosta so bila neformalna in formalna srečanja in 
druženja z različnimi društvi in njihovimi predstavniki. Aktivnosti vodij policijskih okolišev so bile 
usmerjene v izvajanje metod in oblik policijskega dela v skupnosti, ki so bile sprejete na podlagi 
analiz varnostnih pojavov na vseh področjih policijskega dela. Zelo dobro je potekalo delo na 
področju preprečevanja nasilja v družini, kjer so se vodje policijskih okolišev aktivno vključevali 
v reševanje konkretnih primerov.  
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2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost  

 
Vseh klicev na telefonsko številko 113 je bilo 67.480 (74.139) ali 9,1 % manj kot leta 2014. 
Obravnavanih je bilo 23.724 (25.412) ali 9,3 % manj interventnih dogodkov, od tega je bilo 679 
(899) ali 7,5 % manj nujnih. Povprečen čas sprejema klicev na številko 113 je bil 6,5 (6,9) 
sekunde, čas pogovora s klicatelji pa je bil 101,8 (104,0) sekunde. V dnevnik dela Operativno 
komunikacijskega centra je bilo vnešenih 24.120 (25.998) zapisov interventnih dogodkov, na 
katere je bilo napotenih 26.210 (28.181) policijskih patrulj.  
 
Povprečni reakcijski čas pri nujnih interventnih dogodkih je bil 10:50 (11:35), pri vseh 
interventnih dogodkih pa 19:17 (17:15). Zaradi uvedbe SMS-poštarja in povečanega 
elektronskega poslovanja preko Lotus Notes, elektronske pošte policije in intraneta, so delavci 
Operativno komunikacijskega centra opravili skupno 24.584 (25.667) ali 9,6 % 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. V letu 2015 je bilo število teh najnižje po letu 2010. Kljub temu se je 
povečala obremenjenost policijskih patrulj, saj so v povprečju obravnavale 1,1 (1,0) interventni 
dogodek. Ob zmanjševanju števila obravnavanih interventnih dogodkov in razporejenih 
policijskih patrulj, smo uspeli skrajšati reakcijski čas pri nujnih interventnih dogodkih. 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 2015 je bilo na območju PU Celje opravljenih 2.686 (2.920) ogledov krajev kaznivih 
dejanj in drugih dogodkov, pri čemer je bilo zavarovanih 3.057 (3.686) sledi. Pri 346 (413) 
ogledih so sodelovali kriminalistični tehniki, od tega so opravili 100 (156) ogledov krajev 
kaznivih dejanj, 128 (117) ogledov krajev dogodkov, v 118 (140) primerih pa so nudili pomoč 
policijskim postajam. V letu 2015 je bil torej zaznan padec števila opravljenih ogledov in 
zavarovanih sledi, kar pripisujemo občutnemu zmanjšanju obravnavanih kaznivih dejanj.  
 
Na območju PU Celje so bili 179 (228) osebam odvzeti prstni odtisi, 181 (240) osebam brisi 
ustnih sluznic za analize DNK, fotografiranih pa je bilo 183 (233) oseb.  
 
Na podlagi zavarovanih sledi je bilo v letu 2015 identificiranih 116 (116) storilcev kaznivih 
dejanj, od tega na podlagi analiz DNK 81 (93), na podlagi sledi obuval 27 (12), na podlagi sledi 
papilarnih linij 6 (10) in 2 (0) na podlagi mikrosledi oz. vlaken.  
 
Na Oddelku kriminalistične tehnike Sektorja kriminalistične policije PU Celje potekajo 
trimesečna usposabljanja za policiste in policiste kriminaliste policijskih postaj. V letu 2015 se je 
usposabljanj udeležilo 11 (13) policistov, ki so ga tudi uspešno zaključili. 
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2.2.4 Raziskovalna, analitska in kriminalističnoobveščevalna dejavnost  

 
V letu 2015 je bilo v okviru Sektorja kriminalistične policije PU Celje pripravljenih 45 (41) analiz, 
ki so bile povezane z varnostno zanimivimi pojavi, ter 105 (107) analiz izpisov telefonskega 
prometa, v 71 (71) različnih zadevah.  
 
Mesečno so bile vsem enotam posredovane analitične ugotovitve o stanju operativnih 
informacij, za potrebe delovanja mobilnih operativnih skupin pa so bile izdelane analize za 
pripravo konkretnih načrtov njihovega dela. 
 
Na področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih so bile izdelane trimesečne 
analize tveganja na področju nedovoljenih migracij in nezakonitega prebivanja tujcev. Zaradi 
trenda upadanja ukrepov po tujski problematiki sta bili izdelani analiza izrečenih ukrepov po 
Zakonu o tujcih in analiza izvedenih nadzorov po akciji Migrant. Izdelani sta bili tudi polletna in 
letna analiza mešanega patruljiranja na državni meji s Hrvaško. 
 
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. Izdelani so bili tudi tedenski in 
mesečni pregledi ukrepov. 
 
Na področju varovanja javnega reda in miru sta bila izdelana dva pregleda izrečenih ukrepov 
prepovedi približevanja, polletna analiza dela po problematiki nasilja v družini ter analiza 
prekrškov po 20. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru. 
 

2.2.5 Nadzorna dejavnost  

 
V skladu z načrtom dela PU Celje sta bila v letu 2015 izvedena dva splošna nadzora. Tako na 
PP Celje kot PP Radlje ob Dravi je bilo delo ocenjeno kot zelo dobro. Izvedenih je bilo tudi več 
strokovnih nadzorov, kjer je bilo največ poudarka na prekrškovnih postopkih. Na tem področju je 
bil strokovni nadzor opravljen na petih policijskih postajah. Z izjemo PP Šmarje pri Jelšah, kjer 
je bilo stanje ocenjeno kot zelo dobro, je bilo na PPP Celje, PP Žalec in PP Mozirje delo 
ocenjeno kot dobro. Na PP Laško je strokovni nadzor zajemal del istega delovnega področja, 
zato ocena ni bila podana, so pa bile ugotovljene določene nepravilnosti, ki so terjale ukrepanje.  
 
Strokovni nadzor je bil opravljen tudi na področju preiskovanja in odkrivanja kriminalitete, in 
sicer na PP Celje, delo pa je bilo ocenjeno kot zadovoljivo, zato so bili enoti naloženi ukrepi za 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Na PP Mozirje je bil opravljen strokovni nadzor po 
vprašanju organizacijskih zadev, stanje pa ocenjeno kot dobro. Na PMP Bistrica ob Sotli in PMP 
Rogatec je bil izveden strokovni nadzor na področju varovanja državne meje in tujcev. Stanje 
na PMP Rogatec so nadzorniki ocenili kot zelo dobro, na PMP Bistrica ob Sotli pa kot dobro. 
 

2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov  

 
Policisti so v letu 2015 zaradi obravnave kaznivih dejanj, kršitev cestnoprometnih prekrškov, 
preprečitev nadaljevanja prekrškov ali drugih razlogov pridržali 651 (765) ali 14,9 % manj oseb 
kot v letu 2014. Največji upad števila pridržanih oseb je bil po 24. členu Zakona o pravilih 
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cestnega prometa, po katerem je bilo pridržanih 67 (107) oziroma 37,4 % manj. Na podlagi 
določil 157/2 člena Zakona o kazenskem postopku je bilo pridržanih 244 (352) oseb oziroma 
30,7 % manj. Za 16,2 % manj je bilo pridržanih po Zakonu o prekrških, medtem ko je bilo 
pridržanih po Zakonu o nadzoru državne meje 86 (19). 
 
Pri opravljanju nalog so policisti uporabili 935 (1.064) 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 24 (24) primerih je bil 
uporabljen plinski razpršilec, v 7 (1) primerih pa službeni pes. Sredstva za prisilno ustavljanje 
prevoznih sredstev so policisti uporabili  v 4 (1) primerih. 
 
Zaradi posledic uporabe prisilnih sredstev je bilo v letu 2015 poškodovanih 24 (35) policistov, od 
tega je bilo 19 (25) lahko telesno poškodovanih, noben pa huje. Zunanji znaki poškodbe so bili 
vidni pri 5 (10) policistih. Iz istega razloga je bilo poškodovanih 71 (86) kršiteljev, pri čemer so 
bili v 59 (75) primerih evidentirani vidni zunanji znaki uporabe prisilnih sredstev, v 12 (10) pa 
lahka telesna poškodba. Pri uporabi prisilnih sredstev ni bil noben (0) kršitelj huje telesno 
poškodovan. 
 
Med opravljanjem nalog je bilo napadenih 67 (60) policistov, kar predstavlja 11,7 % porast 
tovrstnih dejanj. Evidentiranih je bilo 41 (45) kaznivih dejanj po členih 299, 300, 301 in 302 
Kazenskega zakonika. Policistom je bilo med opravljanjem nalog izrečenih 16 (15) groženj. Z 
nizko stopnjo ogroženosti jih je bilo ocenjenih 13 (15), 1 (0) je bila ocenjena s srednjo stopnjo in 
2 (0) z visoko. 
 

2.2.7 Reševanje pritožb  

 
Nadaljeval se je trend upadanja števila pritožb, saj je bilo podanih 51 (56). Upad skupnega 
števila pritožb je bil beležen tudi na nivoju celotne države. V pomiritvenih postopkih je bilo 
obravnavanih 24 (16) primerov, v vseh je bilo delo policistov ocenjeno kot skladno s predpisi. 
Na senatu je bilo obravnavanih 11 (12) zadev, od tega 4 (7) neposredno pred senatom, 7 (5) pa 
je bilo takšnih, kjer pomiritveni postopek ni uspel. Senat je 2 (3) pritožbi ocenil kot utemeljeni. 22 
(36) pritožb je bilo zaključenih brez obravnave. 
 
Pritožbeni očitki so se v največji meri nanašali na delovno področje cestnega prometa, delovni 
področji kriminalitete ter javnega reda in miru pa sta bili po pritožbenih očitkih skoraj izenačeni. 
Največ pritožbenih razlogov je bilo zaradi uporabe policijskih pooblastil, sledili so razlogi, ki se 
nanašajo na komunikacijo ter neukrepanje, najmanj očitkov pa je bilo glede uporabe prisilnih 
sredstev. Kot posledica pritožbenih postopkov je bil v 3 (2) primerih opravljen pogovor s 
policistom. 
 

2.2.8 Notranje preiskave  

 
V letu 2015 je bilo naznanjenih 33 (27) 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 9 (3) 
na podlagi določil 158.a člena Zakona o kazenskem postopku, 24 (24) pa na podlagi določil 
tretjega odstavka 147. člena Zakona o kazenskem postopku. 
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Zaradi suma storitve kaznivega dejanja je bila 2 policistoma izrečena izredna odpoved pogodbe 
o zaposlitvi, 2 policista sta prejela pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, 
zoper 1 policista pa je bil uveden disciplinski postopek.  
 
Na podlagi lastnih zaznav smo v 4 primerih preverjali sume nezakonite obdelave osebnih 
podatkov. V 3 primerih smo takšne sume potrdili in podali predlog za uvedbo postopka pri 
Informacijskem pooblaščencu. 
 
Obravnavanih je bilo 6 anonimni pisanj ter 12 drugih primerov različnih sumov nezakonitega ali 
neetičnega ravnanja uslužbencev policije.  
 
Na podlagi poizvedb Službe generalnega direktorja policije so bila opravljena varnostna 
preverjanja za 71 oseb, ki so podale vlogo za sklenitev delovnega razmerja v policiji.  
 

2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost  

 
V letu 2015 se je, poleg rednega vzdrževanja informacijsko-telekomunikacijskega sistema in 
pomoči uporabnikom, zamenjala celotna informacijska oprema na PP Laško, PP Radlje ob 
Dravi, PP Rogaška Slatina, PP Slovenske Konjice, PP Šmarje pri Jelšah, PP Velenje, PP Žalec, 
PMP Bistrica ob Sotli, PMP Rogatec, PP VSP Celje in PPIU Celje. Na PU Celje se je uvedla E-
dostavnica.  
 
Poleg rednega odpravljanja napak na komunikacijskih napravah in videonadzoru se je na PP 
Celje, PPP Celje in v vseh notranje organizacijskih enotah PU Celje uvedel E-fax. Izvedlo se je 
tudi prekodiranje vseh daljincev za dostop. 
 
Poleg rednih testiranj in kalibriranj alkoskopov je bil izveden redni letni pregled vseh agregatov 
in sistemov za brezprekinitveno napajanje ter redni letni servis telefonskih central. Izvedene so 
bile tudi priprave na selitev PPP Celje na novo lokacijo.  
 

2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve  

 
Na dan 31. 12. 2015 je bilo sistemiziranih 1.162 (1.204) delovnih mest, od tega 832 (831) 
delovnih mest uniformiranih policistov, 182 (224) delovnih mest neuniformiranih policistov in 148 
(149) delovnih mest delavcev brez statusa policista. Delovna mesta je na ta dan zasedalo 892 
(910) delavcev, od tega 613 (632) uniformiranih policistov, 147 (144) neuniformiranih policistov 
in 132 (134) delavcev brez statusa policista.  
 
Okrnjenost zasedbe policijskih enot se je v letu 2015 nadaljevala, tako še vedno manjka 
precejšnje število delavcev, izključno policistov. Iz enot PU Celje je odšlo 27 (57) delavcev, od 
tega je bilo 7 (20) premeščenih na Generalno policijsko upravo oziroma v druge policijske 
uprave, 5 (4) delavcev je odšlo na lastno željo, za 4 (1) je bila realizirana izredna odpoved 
delovnega razmerja, 8 (29) se jih je upokojilo, 3 (3) so umrli. Novih sklenitev delovnega 
razmerja je bilo 9 (15). 
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Sedem delavcev si je pridobilo višjo izobrazbo od predhodne: 3 (5) delavci so diplomirali na VII. 
stopnji, 2 (3) delavca sta pridobila VI. stopnjo izobrazbe, 11 (8) delavcev je pridobilo diplomski 
izpit za VI. stopnjo izobrazbe, 3 (7) delavci pa so zaključili magistrski študij. 
 
Odškodninskih zahtevkov delavcev je bilo 14 (25). Zabeleženih je bilo 43 (56) dogodkov, kjer je 
51 (62) delavcev utrpelo poškodbo pri delu. Zaradi bolezni je bilo skupno 9.354 (7.169) dni 
odsotnosti, zaradi poškodb izven dela in poškodb po tretji osebi 2.628 (3.382) dni, poškodb pri 
delu 1.495 (1.770) dni, nege oziroma porodniške 3.156 (4.009) dni in zaradi spremstva 124 (99) 
dni, kar skupno predstavlja 16.757 (16.429) delovnih dni ali 134.056 (131.432) delovnih ur. 
Zaradi daljše bolniške odsotnosti je bil za 3 (3) delavce uveden postopek za ugotovitev 
invalidnosti, za 2 (3) pa izredni zdravniški pregled oz. ocena delovne zmožnosti. 
 
Za pravno pomoč je zaprosil 1 (6) policist v dveh postopkih. Pravna pomoč mu je bila odobrena 
za en postopek. Uveden in zaključen je bil 1 (4) disciplinski postopek. S strani generalnega 
direktorja policije sta bili izrečeni 2 (2) pisni opozorili pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in 2 
(3) izredni odpovedi delovnega razmerja. 
 

2.2.11 Finančno-materialne zadeve  

 
Poraba na proračunskih postavkah za leto 2015 je bila naslednja: 
 
PP 5572 - redni materialni stroški – 1.770.992,67 evrov,   
PP 5861 - sredstva za mejne prehode na zunanji meji Evropske unije – 98.766,43 evrov, 
PP 1226 - sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti – 160.905,97 evrov, 
PP 1236 - posebna sredstva za izvajanje kriminalističnih dejavnosti – 47.325,63 evrov, 
PP 9436 - vzdrževanje vozil EU sredstva (70 % delež EU) – 8.163,67 evrov, 
PP 9438 - vzdrževanje vozil EU sredstva (30 % delež MNZ) – 2.721,67 evrov,  
PP 140004 - vzdrževanje vozil EU sredstva (100 % delež EU) – 12.749,99 evrov, 
PP 141053 in 141054 - projekt Themis – 418,91 evrov. 
 
Dodeljena so nam bila tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev 
manjših vrednosti, ki so bila porabljena v višini 16.137,44 evrov, in sicer za nabavo stolov in 
klim.  
 
Iz naslova lastne dejavnosti je bilo porabljenih 103.949,74 evrov, ustvarjenih pa 105.533,25 
evrov. V leto 2016 smo prenesli sklad lastne dejavnosti v višini 11.497,33 evrov. 
 
Uspešno so bile realizirane naloge po planu tekočega in investicijskega vzdrževanja za leto 
2015. Izvedena so bila vsa nujna vzdrževalna dela po vseh enotah, to so pleskanje, zamenjava 
dotrajanih talnih plošč, menjava stropnih luči z varčnimi, sanacija zajetja pitne vode na Viču itd. 
  
Zamenjana so bila dotrajana okna na PP Žalec in PP Velenje ter dotrajane klime v prostorih 
policijskih postaj Radlje ob Dravi, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in 
Laško. Nadgrajen je bil hladilni sistem na PP Šmarje pri Jelšah. Z Mestno občino Velenje so 
potekale aktivnosti za zagotovitev novih poslovnih prostorov za PPP Celje v Velenju. 
 
V letu 2015 so najemniki izpraznili in vrnili 5 službenih stanovanj. Hkrati so bila 4 stanovanja 
oddana v najem. Zaradi dotrajanosti smo izločili 9 vozil, 4 vozila pa so bila prerazporejena na 
druge policijske uprave. V letu 2015 nam je bilo dodeljenih 10 novih in 1 rabljeno vozilo.  
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2.2.12 Mednarodno sodelovanje  

 
Mednarodno sodelovanje na področju mejnih zadev in tujcev je potekalo v skladu s 
Sporazumom o policijskem sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi, to je z Deželno 
policijsko direkcijo za Koroško iz Celovca in Deželno policijsko direkcijo za Štajersko iz Gradca - 
območnim poveljstvom iz Deutschlandsberga, ter s hrvaškimi varnostnimi organi, to je s 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 se izmenjavale 
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. 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. 
 
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 skupnega usposabljanja s področja izravnalnih ukrepov in čezmejne 
kriminalitete s PPIU Kranj in AGM službo avstrijskih varnostnih organov. Na meji z Avstrijo je 
bila izvedena 1 skupna ciljno usmerjena aktivnost - SCUA.   
    
Policijske enote so se posluževale mednarodnega sodelovanja tudi preko Centra za policijsko 
sodelovanje v Vratih Megvarje in Centra za sodelovanje varnostnih organov Dolga vas. Na 
operativne aktivnosti agencije Frontex sta bila v letu 2015 napotena 2 policista.  
  

2.2.13 Dejavnost specializiranih policijskih enot  

 
Posebna policijska enota PU Celje je bila v letu 2015 aktivirana v 42 (37) primerih, od tega 
sestav I v 14 (8), sestav II v 8 (16) in sestav III v 20 (13) primerih. Policisti sestava I so bili 
aktivirani 18 dni, policisti sestava II 42 dni in policisti sestava III 29 dni. Sestav IV za opravljanje 
nalog v PU Celje ni bil aktiviran. Ob aktiviranjih je bila povprečna prisotnost policistov 88,5 % 
(83,5 %). 
 
Policisti posebne enote so bili aktivirani za opravljanje naslednjih nalog: 

- v 14 primerih so opravljali naloge varovanja športnih prireditev,  
- v 4 primerih so nudili pomoč drugi policijski upravi pri izvajanju nalog v zvezi z 

begunsko problematiko,    
- v 2 primerih so nudili pomoč Sektorju kriminalistične policije pri zaključkih operativnih 

kombinacij, 
- v 2 primerih so sodelovali pri varovanju javne prireditve, 
- v 10 primerih so opravljali različne naloge v gorah, 
- v 2 primerih so sodelovali v iskalni akciji, 
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- v 2 primerih so sodelovali v poostrenem nadzoru nad vožnjo z vozili v naravnem okolju, 
- v 2 primerih so opravljali naloge na smučiščih,  
- v 2 primerih so opravili ogled kraja kaznivega dejanja,  
- v 1 primeru so opravili ogled kraja nesreče v gorah in  
- v 1 primeru izvajali naloge v zvezi z akcijo VIP »Moskva 2015«. 

 
Med izvajanjem nalog so policisti opravili 36.410 (8.197) ur. V zvezi z akcijo Migrant so imeli 
policisti enote odrejenih skupaj 106.450 ur pripravljenosti. S službenimi vozili je bilo prevoženih 
110.206 (34.799) kilometrov. 
 
V letu 2015 je bil v 239 (110) primerih uporabljen služben pes za splošno uporabo. Uporabljen 
je bil za najrazličnejše namene, in sicer za varovanje postopkov, za iskanje oseb, za pregled 
terena in objektov, kjer so se iskale osebe ali odvrženi, pozabljeni oz. skriti predmeti, ter za 
sledenje.  Prav tako so policisti s službenimi psi za splošno uporabo sodelovali pri zavarovanju 
170 (330) javnih prireditev na območju PU Celje. Večinoma so sodelovali pri varovanju športnih 
prireditev. 
 
Vodniki s službenimi psi za specialistično uporabo so v preteklem letu službene pse uporabili v 
196 (170) primerih, največkrat na hišnih preiskavah, pri iskanju prepovedanih drog.     
 
 

                                                            Jože Senica 
                                                    direktor 

                                                                        višji policijski svetnik 
 

 
 


