
Ljubljanska cesta 12, 3001 Celje T: 03 542 62 00 

 F: 03 542 63 63  

 E: puce@policija.si 

 www.policija.si 

 

 

Številka: 0101-2/2013/10     
Datum:   11. 2. 2013   
 
 
 
 
 
Zadeva: Poro čilo o delu PU Celje za leto 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 2 

Vsebina 
 
1 Značilnosti dela policije .............................................................................................................. 3 
2 Delo po posameznih delovnih področjih .................................................................................... 3 

2.1 Temeljne dejavnosti ............................................................................................................. 3 
2.1.1  Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete .............................................. 3 
2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja ........ 5 
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa ..................................................................... 6 
2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih.................................................... 7 
2.1.5 Varovanje določenih oseb in objektov .......................................................................... 8 

2.2 Druge dejavnosti .................................................................................................................. 8 
2.2.1  V skupnost usmerjeno policijsko delo .......................................................................... 8 
2.2.2 Operativno komunikacijska dejavnost........................................................................... 9 
2.2.3  Forenzična in kriminalističnotehnična dejavnost........................................................ 10 
2.2.4 Analitska dejavnost ..................................................................................................... 10 
2.2.5 Nadzorna dejavnost .................................................................................................... 11 
2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov............................. 11 
2.2.7 Reševanje pritožb ....................................................................................................... 12 
2.2.8 Notranje preiskave ...................................................................................................... 12 
2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost ........................................................... 13 
2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve......................................................................... 13 
2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje...................................................... 14 
2.2.12 Finančno materialne zadeve..................................................................................... 14 
2.2.13 Mednarodno sodelovanje.......................................................................................... 15 
2.2.14 Odnosi z javnostmi.................................................................................................... 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

1 Značilnosti dela policije  
 
Gospodarske razmere in večja brezposelnost so v letu 2012 predstavljale okoliščine, ki 
spodbujajo človeka k negativnim ravnanjem, tako za okolico kot za soljudi. Še posebej pri 
gospodarskih kaznivih dejanjih storilec iz koristoljubja izkoristi te okoliščine za dosego lastnega 
cilja, ki je kazniv, kar vse skupaj vpliva na naraščanje števila kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete, predvsem dejanj, ki so povezana s slabim finančnim stanjem gospodarskih 
subjektov, finančno nedisciplino in kršitvami delovnopravne zakonodaje v škodo delavcev.  
 
V letu 2012 so bili uspešno preiskani vsi bančni ropi iz leta 2011 ter vsi ropi poštnih ustanov. Pri 
obravnavanju kaznivih dejanj ropov, drznih tatvin in velikih tatvin je bil zaznan porast števila 
osumljencev, ki niso državljani Slovenije. Velik del drznih tatvin so tako izvršili storilci v tranzitu, 
predvsem na avtocesti in ob avtocesti. V preteklem letu, kot tudi v letih pred tem, smo ponovno 
sledili k ničelni toleranci pri izvajanju kakršnega koli nasilja in smo zoper vse storilce zelo 
dosledno ukrepali. Vse to je najverjetneje tudi pripomoglo k temu, da število kaznivih dejanj 
nasilja v družini ostaja na nivoju leta 2011.  
 
Na področju javnega reda so se celo leto 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 prihajalo do hujših kršitev. Medtem, ko nekoliko hujše 
kršitve naraščajo, je na drugi strani zaznan padec ostalih, blažjih kršitev, kot so prepiranje, 
vpitje in nedostojno vedenje.  
 
V letu 2012 je bilo angažiranih večje število policistov za preprečevanje hujših kršitev javnega 
reda in miru na različnih javnih zbiranjih, predvsem v drugem delu leta, zaradi večjega števila 
protestnih shodov po državi, tudi na območju PU Celje. Že zaradi siceršnje okrnjenosti enot s 
kadri, so ti protesti dodatno obremenili redno delo enot. 
 
Statistični pokazatelji na področju varnosti cestnega prometa so manj ugodni od leta pred tem, 
vendar moramo pri tem upoštevati še nekatere druge okoliščine, ki so imele vpliv na takšne 
razmere. V največji meri je to sprememba zakonodaje, tako glede obravnave prometnih nesreč 
kot glede ukrepanja zoper najhujše kršitelje cestnoprometnih predpisov – alkohol, zasegi vozil. 
Drugi pomemben dejavnik je konstantno povečevanje prometa na naših prometnicah, tretji pa je 
kadrovski potencial, ki se iz leta v leto slabša.  
 
Kljub vsemu lahko ugotovimo, da je bilo preteklo leto tretje najbolj ugodno v zadnjih 30 letih 
glede števila mrtvih v cestnem prometu, glede števila huje poškodovanih pa celo drugo. Stanje 
na tem področju je tudi ugodnejše od petletnega povprečja. Ob tem pa smo uspeli zmanjšati 
tudi skupni delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč ter povprečno stopnjo 
alkoholiziranosti.  
 
 
 
2 Delo po posameznih delovnih podro čjih  
 
2.1 Temeljne dejavnosti 
 
2.1.1  Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete           
 
V letu 2012 so policisti PU Celje obravnavali 9.447 (9.001) kaznivih dejanj, kar je 5,0 % več kot 
v letu 2011. Državnemu tožilstvu je bilo posredovanih 7.323 (7.217) kazenskih ovadb, kar je 1,5 
% več, od tega jih je bilo 5.163 (5.138) podanih po znanem storilcu. Preiskanost kaznivih dejanj 
je bila 54,7 % (57,1 %). Od vseh obravnavanih kaznivih dejanj so jih policisti sami odkrili 1.365 
(1.307), kar predstavlja 14,4 % (14,5 %) delež. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih 
dejanj so bile vložene kazenske ovadbe zoper 2.783 (2.924) oseb. 
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Po oceni policije so storilci s kaznivimi dejanji povzročili za 41.068.700,00 (34.034.100,00) 
evrov škode. Največja škoda je bila ponovno beležena na področju gospodarske kriminalitete in 
je znašala 30.445.300,00 evrov, kar je 74,1 % glede na celotno škodo.   
 
Obravnavanih je bilo 8.237 (8.022) kaznivih dejanj s področja splošne kriminalitete ali 2,7 % 
več, kot v letu pred tem. Med tovrstnimi kaznivimi dejanji se je zmanjšalo število posilstev, 
spolnih napadov na osebo, mlajšo od 15 let, ubojev, tatvin motornih vozil in ropov. Preiskanost 
ropov je bila bistveno boljša kot v preteklem letu in je znašala 60,0 % (34,5 %). Glede na leto 
2011 se je najbolj povečalo število velikih tatvin oz. vlomov, drznih tatvin in roparskih tatvin, 
vendar je na drugi strani preiskanost naštetih kaznivih dejanj višja. Več je bilo tudi požigov, 
goljufij, hudih telesnih poškodb in kaznivih dejanj spolnega nasilja.  
 
V načrtu za leto 2012 smo si zastavili nalogo preiskati nerešene bančne rope iz leta 2011, kar 
smo uresničili, saj so bili vsi štirje bančni ropi preiskani. Preiskani so bili tudi vsi ropi poštnih 
ustanov. Pri obravnavanju kaznivih dejanj ropov, drznih tatvin in velikih tatvin je zaznan porast 
števila osumljencev, ki niso državljani Slovenije, ampak pridejo organizirano izvrševati kazniva 
dejanja iz tujine. Prav tako velik del drznih tatvin izvršujejo storilci v tranzitu, predvsem na 
avtocesti in ob avtocesti.  
 
V letu 2012 je bilo obravnavanih 522 (507) kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in 
otroke, kar v primerjavi z letom pred tem predstavlja 3,0 % več. Konkretno beležimo 2,1 % 
porast kaznivih dejanj nasilje v družini, saj je bilo obravnavanih 348 (341), in 52,6 % porast 
kaznivih dejanj odvzem mladoletne osebe, ki jih je bilo obravnavanih 29 (19). V sklopu obsežne 
preiskave je bilo zaključenih sedem sumov storitve kaznivega dejanja prikazovanje, izdelava, 
posest in posredovanje pornografskega gradiva. Prav tako je bilo uspešno zaključeno iskanje 
pogrešane koroške deklice. V okviru preiskave je bilo za 6 oseb podanih 6 kazenskih ovadb za 
kaznivo dejanje odvzem mladoletne osebe.  
 
Obravnavanih je bilo 150 (146) mladoletnih storilcev, ki so bili osumljeni 238 (176) kaznivih 
dejanj.  
 
V letu 2012 je bilo na območju PU Celje skupaj obravnavanih 1.210 (979) kaznivih dejanj 
gospodarske kriminalitete, kar je v primerjavi s prejšnjim letom za 23,6 % več, ne glede na to, 
da se je zaradi novele Kazenskega zakonika število davčnih zatajitev zmanjšalo za 58,0 %. 
Skupna škoda, povzročena s temi dejanji, je bila ocenjena na 30.446.300,00 (25.065.600,00) 
evrov, kar predstavlja 21,0 % porast. Pri tem je bilo obravnavanih tudi 14 (35) kaznivih dejanj na 
podlagi Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. Dodati je potrebno še, da je 
bilo v letu 2012 obravnavanih 268 kaznivih dejanj iz prejšnjih let, katerih škoda je bila ocenjena 
na 19.703.600 evrov, ter 220 (223) dejanj brez pravne podlage za pregon. Največji je bil porast 
zadev s t.i. klasičnimi elementi preslepitve, predvsem kaznivih dejanj goljufija in poslovna 
goljufija, ter še nekaterih drugih kaznivih dejanj, med katerimi prevladujejo ponarejanje listin in 
kršitev temeljnih pravic delavcev. Kazniva dejanja so pretežno povezana z nesolventnostjo 
različnih gospodarskih subjektov in finančno nedisciplino. 
 
Izmed pomembnejših in odmevnejših zadev so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU 
Celje obravnavali večje sklope zadev, povezane s stečaji gradbenih podjetij, in več različnih 
sumov nepravilnosti v zvezi s poslovanjem družb v posredni ali neposredni državni lasti. Izmed 
številnih ukrepov na področju preiskovanja gospodarskega kriminala gre omeniti tudi dosežene 
ukrepe začasne prepovedi razpolaganja s premoženjem, v skupni vrednosti preko 13 milijonov 
evrov. 
 
V letu 2012 je bilo obravnavanih 21 (19) kaznivih dejanj, ki so po normativih policije posledica 
organizirane kriminalitete. Večina teh, in sicer 17 (17), so kazniva dejanja neupravičena 
proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi 
sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. 
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Zaključena je bila obsežna preiskava kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z 
mamili, v okviru katere je bilo kazensko ovadenih 6 oseb za skupno 12 kaznivih dejanj, 
izvršenih v okviru kriminalne združbe. V sodelovanju s Kriminalistično policijo Avstrije in 
Kriminalistično policijo Srbije je bila zaključena tudi preiskava, v kateri je bilo ugotovljeno, da je 
8 osumljencev, v okviru avtoprevozniških podjetij, med zahodno evropskimi državami prevažalo 
večje količine prepovedanih sintetičnih drog in konoplje. Prav tako je bilo v eni od večjih 
preiskav kazensko ovadenih 10 oseb kriminalne združbe, in sicer za skupno 57 kaznivih dejanj, 
saj so na območju PU Celje in PU Ljubljana vršile prodajo manjših in večjih količin prepovedane 
droge heroin.  
 
Obravnavano je bilo tudi kaznivo dejanje izsiljevanje, pri čemer sta osumljenca hotela pridobiti 
protipravno premoženjsko korist z grožnjo, da bosta o dveh direktorjih gospodarskih družb 
odkrila podatke, ki bi jima škodovali. Oba osumljenca sta bila s kazensko ovadbo privedena 
preiskovalnemu sodniku. 
 
Podanih je bilo 232 (284) kazenskih ovadb, povezanih s kaznivimi dejanji prodaje prepovedanih 
drog. Na tem področju je v letu 2012 izstopala teža zasežene prepovedane droge konoplje, 
pripravljene za nadaljnjo prodajo, ki je znašala  47,0 kg (16,5 kg). Obravnavan je bil en primer 
zaužitja prepovedane droge, katerega posledica je bila smrt. Zoper osumljenca je bila podana 
kazenska ovadba.  
 
V okviru preiskovanja računalniške kriminalitete je bilo v letu 2012 obravnavanih 13 (3) primerov 
napada na informacijski sistem. Tovrstna kazniva dejanja se sicer obravnavajo kot pripravljalna 
dejanja oziroma dejanja, kjer se z uporabo spletnega okolja oz. informacijske tehnologije 
izvršujejo druga kazniva dejanja. Gre predvsem za dejanja zlorabe osebnih podatkov, uporabe 
ponarejenih negotovinskih plačilnih sredstev v portalih spletnih trgovin, elektronskega 
bančništva ter spletnih goljufij.  
 
V okviru forenzičnih preiskav elektronskih naprav je bilo v letu 2012 opravljenih 363 (356) 
zavarovanj in preiskav digitalnih medijev, katerih skupna preiskana kapaciteta je bila 70 TB (28 
TB).  
 
 
2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje spl ošne varnosti ljudi in premoženja   
 
V letu 2012 je bilo angažiranih večje število policistov za preprečevanje hujših kršitev javnega 
reda in miru na različnih javnih zbiranjih, predvsem v drugem delu leta, zaradi večjega števila 
protestnih shodov po državi, tudi na območju PU Celje. 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 prihajalo do hujših kršitev.  
 
Obravnavanih je bilo 6.016 (6.197) kršitev predpisov o javnem redu, kar je 2,9 % manj kot v letu 
2011. Kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru je bilo 4.401 (4.296) ali 2,4 % več, kršitev 
drugih predpisov o javnem redu pa 1.615 (1.901) ali 15,0 % manj. Med kršitvami drugih 
predpisov o javnem redu je bilo največ kršitev Zakona o tujcih, Zakona o proizvodnji in prometu 
s prepovedanimi drogami, Zakona o prijavi prebivališča, Zakona o zaščiti živali, Zakona o javnih 
zbiranjih, Zakona o osebni izkaznici ter Zakona o orožju.   
 
Med kršitvami Zakona o varstvu javnega reda in miru je še vedno največ nasilnega in drznega 
vedenja  po 1. odstavku 6. člena, in sicer 1.007 (824), kar pomeni za 22,2 % več kot v letu pred 
tem. Medtem, ko te kršitve naraščajo, je na drugi strani zaznan padec ostalih, blažjih kršitev, kot 
so prepiranje, vpitje in nedostojno vedenje. Vse to priča o tem, da se intenziteta kršitev 
stopnjuje. V letu 2012 je bilo obravnavanih 681 (698) kršitev nasilja v družini, zaznan pa je tudi 
velik porast kršitev izzivanje ali spodbujanje k pretepu, saj je bilo teh obravnavanih kar 1.007 
(824) ali 22,2 % več. V letu 2012 smo, kljub vedno večji prisotnosti državljanov Romunije in 
Bolgarije na našem območju, zabeležili 43,8 % upad kršitev beračenja na javnem kraju, saj je 
bilo obravnavanih 18 (32).  
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Največ kršitev še vedno izvršijo kršitelji v starosti od 25 do 34 let, sledijo kršitelji v starosti od 35 
do 44 let ter kršitelji med 18 in 24 leti. Največ kršitev je bilo izvršenih na cesti, ulici, trgu, vendar 
so številčno razmeroma zelo blizu kršitvam v stanovanju.   
 
Naloge varovanja so policisti na območju PU Celje opravljali na 854 (1.003) javnih prireditvah in 
7 (5) javnih shodih. Večje število policistov je bilo angažiranih za zagotavljanje javnega reda na 
javnih prireditvah oz. na prireditvah, ki po vsebini niso športne, to sta ena največjih turističnih 
prireditev v Sloveniji Pivo in cvetje ter Mednarodni obrtni sejem. Zlasti zahtevno je bilo 
zagotavljanje varnosti na športnih prireditvah v okviru prve slovenske nogometne lige, kjer 
nastopata nogometna kluba NK Celje in NK Rudar. Zahtevno je bilo tudi zagotavljanje javnega 
reda na poti do prireditev in na prireditvenih prostorih ob gostovanjih NK Olimpija in NK Maribor 
ter ob tekmah domačih s tujimi klubi. Konec leta 2012 pa so zaznamovali množični protesti, tudi 
na območju PU Celje, kjer smo zagotavljali varnost s prisotnostjo večjega števila policistov in 
kriminalistov. 
 
Obravnavanih je bilo 77 (92) ali 16,3 % manj 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 8 (8) pobud za uvedbo upravnega postopka za odvzem orožja.  
 
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, ko se je 
pričakovalo njihovo upiranje. V letu 2012 je bila pomoč nudena v 58 (48) primerih, kar je za 17,2 
% več kot v letu pred tem.   
 
 
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa    
 
V letu 2012 smo obravnavali 3.669 (3.337) prometnih nesreč, kar je za 9,9 % več kot leto 
poprej. Med temi je bilo 31,3 % več prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo 22 
(17) udeležencev. Obravnavali smo tudi 6,2 % več prometnih nesreč s telesnimi poškodbami, v 
katerih je bilo 1,3 % manj hudo telesno poškodovanih in 6,5 % več lažje telesno poškodovanih. 
Udeleženci prometnih nesreč so umrli skoraj na vseh območjih policijskih postaj, razen na 
območju PP Ravne na Koroškem in PP Rogaška Slatina.  
 
Med vzroki prometnih nesreč še vedno prevladujejo neprilagojena hitrost, nepravilna stran/smer 
vožnje, neupoštevanje pravil o prednosti in nepravilno prehitevanje. Glavne ceste so terjale 6 
smrtnih žrtev, regionalne ceste 7, naselja z uličnim sistemom, naselja brez uličnega sistema in 
lokalne ceste pa po 3.  
 
S predstavniki Direkcije RS za ceste, prometnim inšpektoratom, podjetjem za vzdrževanje in 
obnovo cest in predstavnikom krajevno pristojne policijske enote smo opravili naknaden ogled 
kraja prometne nesreče s smrtnim izidom, kjer smo sprejeli določene ukrepe za odpravo 
arhitektonskih in/ali drugih ovir, s katerimi smo zagotovili optimalnejše vozne pogoje. Sodelovali 
smo tudi v komisijskih ogledih prometne infrastrukture.  
 
Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je bil v letu 2012 nekoliko nižji in je znašal 
8,4 % (9,0 %). Delež alkoholiziranih voznikov, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim 
izidom, pa je znašal 33,3 % (18,8 %) in je bil bistveno višji kot v letu 2011. 
 
Izvedli smo 21 regijskih poostrenih nadzorov cestnega prometa, v katerih so sodelovale vse 
policijske postaje z območja PU Celje. Inšpektorji PU Celje so izdelali načrte dela in neposredno 
vodili ter koordinirali delo na terenu. Poostreni nadzori so bili usmerjeni v ugotavljanje tistih 
kršitev cestnoprometnih predpisov, ki so poglavitni vzroki za povzročitev prometnih nesreč 
oziroma njihovih posledic, to so hitrost, alkohol, stran smer vožnje, varnostni pas, enosledna 
vozila in pešci.  
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Cestna infrastruktura se ni bistveno spremenila ali izboljšala, je pa na območju posameznih 
občin zaznan trend izgradnje namenskih infrastrukturnih objektov za pešce in kolesarje, krožišč 
in preplastitev posameznih cestnih odsekov. 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 konstantno povečuje. S stališča varnosti cestnega prometa na 
avtocesti je potrebno zopet omeniti perečo problematiko počivališč, ki jih je premalo in še ta so 
premajhna. V letu 2011 je bilo urejeno le parkirišče na Lopati, v smeri proti Mariboru, ki pa 
bistveno ne izboljšuje te problematike.  Problemi nastajajo predvsem v nočnem času. Ker na 
počivališčih ni dovolj prostora za parkiranje, vozniki tovornih vozil parkirajo vozila na vozišču 
priključne ceste na počivališče ter na zaviralnem in pospeševalnem pasu. S problematiko 
počivališč je seznanjena Družba za avtoceste Republike Slovenije.   
 
 
2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih    
 
Dogajanje na državni meji s Hrvaško lahko v letu 2012 ocenimo kot ugodno. Beležen je bil upad 
števila nedovoljenih prehodov čez državno mejo za 8,2 %, povečala pa se je varnostna 
problematika s strani državljanov t. i. rizičnih tretjih držav, kot posledica varnostnih razmer na 
Bližnjem Vzhodu in Zahodnem Balkanu. Obravnavanih je bilo 33 (8) tujcev t. i. rizičnih tretjih 
držav, in sicer 7 (4) na območju PP Šmarje pri Jelšah in 26 (4) na območju PP Rogaška Slatina. 
Tujci so v določenih primerih prestopili državno mejo preko reke Sotle v organiziranih skupinah. 
V vseh primerih so bili prijeti neposredno v obmejnem območju. V notranjosti PU Celje je bilo 
skupaj obravnavanih 10 (15) državljanov rizičnih tretjih držav, ki so državno mejo nedovoljeno 
prestopili na območju druge policijske uprave.  
 
Na notranji meji z Avstrijo je bil na območju PP Ravne na Koroškem obravnavan en primer 
mejnega incidenta - poseg z deli čez mejno črto, in en primer čezmejnega zasledovanja, ki je 
bilo izvedeno s strani avstrijskih varnostnih organov. Zaradi nedovoljenega vstopa na notranji 
meji je PP Radlje ob Dravi v enem primeru obravnavala 4 državljane Pakistana, ki so po 
postopku zaprosili za mednarodno zaščito.   
 
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.  
 
V notranjosti območja PU Celje je bila pozornost usmerjena v nadzor nad zakonitostjo 
prebivanja tujcev. Ugotovljenih je bilo 327 (465) ali 29,7 % manj kršitev Zakona o tujcih kot v 
letu pred tem. Zmanjšanje ukrepov je bila posledica učinkovitega dela v letu 2011, aktivnosti 
pripadnikov posebne policijske enote v času jesensko-zimskih demonstracij na območju 
Slovenije ter zmanjšanja ugotovljenih kršitev s strani policistov specializirane enote za nadzor 
državne meje. Zaradi nezakonitega prebivanja je bilo obravnavanih 73 (97) tujcev. Izdanih je 
bilo 47 odločb o vrnitvi, in sicer 45 osebam. Na podlagi Zakona o prijavi prebivališča je bilo 
ugotovljenih 201 (231) kršitev, na podlagi Zakona o nadzoru državne meje pa 22 (32). 
Zmanjšanje ukrepov je bila posledica postavljenih dodatnih opozorilnih tabel v sklopu Turistične 
cone Sotla. 
 
Državno mejo s Hrvaško je prestopilo 1,2 % manj potnikov kot v letu pred tem. Strukturo 
potnikov so v 55,7 % predstavljali državljani tretjih držav, predvsem z območja nekdanje 
Jugoslavije, 44,3 % je bilo državljanov Slovenije in Evropske unije. Pri prometu vozil čez mejne 
prehode je bil zaznan 0,9 % upad.   
 
Na mejnih prehodih je bilo zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev za vstop v Slovenijo 
zavrnjenih 8,7 % manj tujcev kot v letu pred tem, v največ primerih državljanov Hrvaške, Srbije 
ter Bosne in Hercegovine. Obravnavanih je bilo 8 (4) primerov kršitev Zakona o orožju. 
Zaseženega je bilo 31 (800) gramov eksploziva. V 17 (20) primerih so bili odkriti poskusi 
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prenosa prepovedanih drog. Izdanih je bilo 34 (48) dovoljenj za vnos, iznos ali tranzit orožja čez 
državno mejo. Zaradi zlorabe dokumentov je bila obravnavana ena oseba.  
 
V skladu z določili Sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško je 
bilo na območju PU Celje, na mejnih prehodih za obmejni promet, izdanih 3.549 (4.242) ali 16,3 
% manj dovolilnic za enkraten prestop državne meje kot v letu pred tem. Od tega je bilo 1.969 
(2.869) dovolilnic izdanih na mejnem prehodu Podčetrtek in 1.580 (1.373) na mejnem prehodu 
Rajnkovec. Na mejnem prehodu Podčetrtek je bilo izdano še 1.162 (1.395) ali 16,7 % manj 
turističnih dovolilnic kot v letu pred tem. 
 
Za nedovoljene prehode čez državno mejo je bilo obravnavanih 56 (61) ali 8,2 % manj oseb kot 
v letu pred tem. Delež oseb, ki so nedovoljeno prestopile čez državno mejo, je v primerjavi z 
območjem celotne države znašal 4,0 %. Za nedovoljene vstope na notranji meji je bilo 
obravnavanih 15 (10) ali 50,0 % več oseb kot v letu pred tem. 
 
Na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb je bilo tujim varnostnim organom 
izročenih 44 (24) oseb. V 38 (15) primerih so bile osebe izročene hrvaškim varnostnim 
organom, v 2 (2) primerih madžarskim in v 4 (7) primerih preko letališča. Od tujih varnostnih 
organov, italijanskih, je bila sprejeta 1 (3) oseba - evropski priporni nalog.  
 
 
2.1.5 Varovanje dolo čenih oseb in objektov      
 
V letu 2012 smo sodelovali z GPU UPS - 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.  
 
Od 28. 1. 2012 naprej smo opravljali preventivno operativno varovanje stalnega bivališča 
predsednika slovenske vlade in njegove soproge, od 10. 2. 2012 naprej bivališča ministra za 
notranje zadeve in od 29. 11. 2012 naprej bivališča generalnega direktorja policije. V določenih 
primerih smo ob spremembi stopnje ogroženosti izvajali tudi fizično varovanje objektov bivanja.  
 
Po predhodnem dogovoru smo nudili pomoč delavcem Centra za varnost in zaščito, ob obiskih 
varovanih oseb na območju PU Celje. Kadrovska in materialno tehnična pomoč je bila Centru 
za varnost in zaščito nudena tudi v okviru akcij VIP, in sicer »Brdo 2012« in »Forum 2012«, ter 
ob seji slovenske vlade na Koroškem dne 18. 9. in 19. 9. 2012. 
 
 
 
2.2 Druge dejavnosti 
 
2.2.1  V skupnost usmerjeno policijsko delo            
 
V letu 2012 se je število preventivnih aktivnosti v primerjavi z letom 2011 minimalno zmanjšalo, 
in sicer na 1.126 (1.243). Slednje je bilo pričakovano, saj so policijske enote kadrovsko 
oslabljene, zaradi česar so vodje policijskih okolišev opravljali poleg preventivnih tudi ostale 
naloge policije. Število operativnih nalog se je proti koncu leta, zaradi protestnih shodov, tudi 
povečalo.  
 
PPP Celje je pred začetkom motoristične sezone pripravila posvet s predstavniki 40 celjskih in 
koroških moto klubov. Na pogovoru so jim ponudili sodelovanje pri zagotavljanju varnosti in 
upoštevanju cestno prometnih predpisov. Povsod, kjer je bil interes, so nato izvedli praktično 
usposabljanje za motoriste, z naslovom Policijska izkušnja kot nasvet.  
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Izvedena je bila regijska preventivna aktivnost Kolesarim, ali sem varen. V ta namen je bila 
izdelana posebna zloženka. V preventivnih aktivnostih je sodeloval tudi ultra kolesar Marko 
Baloh.  
 
PP Šentjur je izvedla projekt Peš po levi, lučka v desni. PP Celje je skupaj s srednjimi šolami 
pripravila projekt Najbolj prometni dan, za dijake srednjih šol. Med drugimi je bil ponovno 
izpeljan projekt Varno na motor in nazaj domov, v Slovenj Gradcu pa so pripravili in izvedli 
projekt Poznam kolesarsko pot.  
 
Ob že znanih aktivnostih policije na največjem otroškem Pikinem festivalu, se je policija 
predstavila tudi na sejmu Avto in vzdrževanje. Z mobilno policijsko postajo smo sodelovali tudi 
na 45. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. 
 
PP Radlje je sodelovala na prireditvi Šport špas – srečanje treh generacij, PP Ravne na 
Koroškem pa je izvedla preventivni projekt Prometna varnost – obnovimo znanje, ohranimo 
življenje. V Celju in Prevaljah smo sodelovali v humanitarni akciji 10 krogov za 10 nasmehov. 
 
Zelo odmevne so bile preventivne aktivnosti v projektu Likovni natečaj za otroke, policistov PP 
Rogaška Slatina. Policijska postaja je razpisala likovni natečaj za učence 3. razredov osnovnih 
šol v Rogaški Slatini. Z njim so želeli otroke pripraviti k razmišljanju o prometni varnosti in 
upoštevanju prometnih predpisov z likovnim ustvarjanjem. Po zaključku natečaja so izbrali 
najboljše risbe za izdelavo preventivnega plakata. Učenci, ki so narisali najlepše risbe, so bili 
nagrajeni. 
 
Preventivne aktivnosti so bile usmerjene v izvajanje metod in oblik v skupnost usmerjenega 
policijskega dela, na podlagi analiz varnostnih pojavov na vseh področjih policijskega dela. Zelo 
dobro je delo potekalo na področju preprečevanja družinskega nasilja, kjer so se vodje 
policijskih okolišev aktivno vključevali v reševanje konkretnih primerov. Veliko pozornosti je bilo 
namenjene tudi varnosti v gorah, na smučiščih, kopališčih in delu z navijaškimi skupinami. 
 
 
2.2.2 Operativno komunikacijska dejavnost           
 
Na interventno številko policije 113 je bilo skupaj prejetih 73.656 (75.212) klicev, kar predstavlja 
2,1 % upad glede na leto pred tem. Med klici je bilo 26.062 (23.420) ali 11,3 % več interventnih 
in 1.122 (1.128) ali 0,5 % manj nujnih interventnih klicev, ki so zahtevali takojšnje ukrepanje 
policije. V dnevnik dogodkov je bilo zapisanih 26.735 (24.021) zadev, kar predstavlja 11,3 % 
porast. Po posameznih področjih dela je bilo največ zapisov s področja prometne varnosti, 
kriminalitete ter javnega reda in miru. Na obravnavanje interventnih dogodkov so bile patrulje 
napotene v 23.426 (20.200) ali 13,8 % več primerih. Izmene Operativno komunikacijskega 
centra PU Celje so na interventno številko policije 113 prejele 1.316 (1.011) ali 30,2 % več 
prijav kaznivih dejanj, o katerih so sestavile uradne zaznamke o sprejemu ustne kazenske 
ovadbe in jih posredovale v pristojne policijske enote PU Celje. 
 
Zaradi zmanjšanja števila razporejenih patrulj, njihove večje obremenjenosti in nujnih 
prenapotitev ter ob občutno povečanem obsegu dela na področju interventne dejavnosti, nismo 
uspeli ohraniti reakcijskega časa iz preteklih let. Tako je bil ta pri nujnih interventnih dogodkih 
12:03 (10:24) minute, pri vseh interventnih dogodkih pa 18:08 (14:20) minute, kar pa je še 
vedno v okvirih državnega povprečja. V povzetku lahko ugotovimo visok nivo zaupanja občanov 
in pozitivno prepoznavnost številke 113 v okolju, kar kažejo predvsem podatki vsakoletnega 
povečevanja števila prijavljenih kaznivih dejanj ter prijav različnih oblik ogrožanja varnosti ljudi 
in premoženja. Kljub večjemu obsegu dela in manjšemu številu patrulj, kar se je odrazilo v 
nekoliko daljšem reakcijskem času, lahko na podlagi prejetih ustnih in pisnih pohval, statističnih 
podatkov, ugotovitev analiz in študij odmevnejših primerov, ugotovimo dobro opravljeno delo na 
področju operativno komunikacijske dejavnosti.  
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Delavci Operativno komunikacijskega centra so opravili 37.964 (37.653) ali 0,8 % več 
obveščanj predstojnikov, policijskih enot ter pristojnih služb in posameznikov. Obravnavanih je 
bilo 1.936 (2.112) ali 8,3 % manj pomembnih dogodkov oziroma takih, ki so zahtevali pisna 
poročanja. Po sistemu elektronske pošte policije je bilo oddanih 7.260 (7.977) ali 9,0 % manj 
dokumentov, sprejetih pa je bilo 9.047 (10.115) ali 10,5 % manj, kar je skladno s spremembami 
Pravil o obveščanju in poročanju v policiji. Po faksu je bilo oddanih 445 (907) ali 51,0 % manj 
dokumentov, sprejetih pa 838 (1.310) ali 36,0 % manj, kar je posledica povečane uporabe e-
pošte. 
 
 
2.2.3  Forenzi čna in kriminalisti čnotehni čna dejavnost         
 
V letu 2012 je Oddelek kriminalistične tehnike SKP PU Celje prejel 1.175 zadev za preiskavo 
sledi, ki so jih zavarovale policijske postaje. O pregledu in preiskavi sledi je bilo podanih 485 
(255) poročil o kriminalističnotehničnih ugotovitvah. Povečano število poročil je posledica 
spremenjenega načina dela, saj smo do vključno leta 2011 veliko ugotovitev glede preiskave 
sledi podali v obliki dopisov na policijske enote. Na podlagi sledi je bilo v letu 2012 identificiranih 
134 storilcev kaznivih dejanj, na podlagi sledov papilarnih linij pa 12 (9).  
 
V letu 2012 je bilo obravnavanih 342 (581) zahtevkov za preliminarno testiranje prepovedanih 
drog. Zmanjšanje števila je posledica spremenjenega načina dela kemijskega laboratorija na 
Nacionalnem forenzičnem laboratoriju, saj so policijske enote v letu 2012 snovi, zasežene v 
povezavi s sumom storitve kaznivega dejanja, pošiljale neposredno na Nacionalni forenzični 
laboratorij. 
 
Na Oddelku kriminalistične tehnike se je skozi vse leto izvajalo izobraževanje za policiste s 
področja dela kriminalistične tehnike. Izvajala so se trimesečna usposabljanja, ki se ga je 
udeležilo 7 policistov.    
 
V letu 2012 je bilo s strani kriminalističnih tehnikov opravljenih skupno 523 (553) ogledov, od 
tega 347 (259) ogledov krajev kaznivih dejanj in 176 (282) ogledov krajev dogodkov. Dodatno 
so v 183 (207) primerih kriminalistični tehniki nudili strokovno pomoč policistom pri opravljanju 
ogledov. S strani tehnikov je bilo tako zavarovanih 1.372 (1.574) različnih sledi. 
 
 
2.2.4 Analitska dejavnost    
 
V letu 2012 je bilo v okviru kriminalistične analitike pripravljenih 52 (55) analiz, ki so povezane z 
varnostno zanimivimi pojavi na območju PU Celje, ter 148 (134) analiz izpisov telefonskih 
premetov, ki so bile pripravljene v 86 (70) različnih zadevah.  
 
Večina analiz je bilo tudi v letu 2012 pripravljenih za potrebe SKP PU Celje in nekaj manjšega 
za potrebe policijskih postaj PU Celje. Redno mesečno so bile vsem enotam posredovane 
analitične ugotovitve in informacije o zaznanih podrobnostih, vezanih na varnostno problematiko 
na njihovem območju (po področju splošne kriminalitete in po področju operativnih informacij), s 
konkretnimi predlogi in kot pripomoček vodstvom enot za razporejanje in izvajanje konkretnih 
aktivnosti policistov.  
 
Na področju splošnih policijskih nalog je bila izdelana polletna in letna analiza izrekov prepovedi 
približevanja, petmesečna in desetmesečna analiza odvzemov prostosti, polletna in letna 
analiza uporabe prisilnih sredstev, analiza ukrepov po 23. členu ZJRM-1, analiza ukrepov po 
39/a členu Zakona o policiji in analiza prekrškov nedostojnega vedenja do uradne osebe in 
neupoštevanja zakonitega ukrepa uradne osebe. 
 
Na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa so bile izdelane trimesečne analize stanja 
prometne varnosti in izhodišča za delo na tem področju. Izdelana je bila tudi analiza stanja 
varnosti cestnega prometa, s primerjavo stanja od leta 2003 do 2012. Hkrati je bila izdelana tudi 
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korelacija med številom prometnih nesreč in izvedenih policijskih ukrepov na desetih najbolj 
izpostavljenih odsekih  cest. Ob septembra do konca leta 2012 so bile izdelane mesečne 
analize izvajanja ukrepov na področju prometne varnosti z vmesnim poročilom, ki smo ga 
posredovali na GPU, v Upravo uniformirane policije.  
 
Izdelovale so se tudi trimesečne analize tveganja na področju nedovoljenih migracij in 
nezakonitega prebivanja tujcev in trimesečne analize problematike na mejnih prehodih PU 
Celje, primerjalno z mejnimi prehodi PU Krapinsko-zagorska. 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 2012 smo izvedli tri splošne nadzore nad delom policijskih postaj, to je nad PP Mozirje, 
PP Rogaška Slatina in PP Slovenj Gradec. V prvih dveh so nadzorniki stanje ocenili kot zelo 
dobro, v tretji pa kot dobro. Ugotovitve v vseh treh enotah so bile takšne, da niso zahtevale 
posebnih ukrepov oz. ponovnih nadzorov. V prvi četrtini leta smo na vseh postajah izvedli 
strokovni nadzor na področju operativnega obveščanja in poročanja. Nadzorniki so ugotavljali, 
da je stanje na tem področju večinoma zelo dobro. V istem časovnem obdobju smo nadaljevali 
s strokovnimi nadzori na področju prekrškovnih postopkov, ki so se začeli že konec leta 2011, 
ter po istem vprašanju izvedli tudi dva ponovna nadzora. To področje je bilo izpostavljeno tudi v 
splošnem nadzoru, ki je nad delom PU Celje potekal med 15. 5. in 1. 6. 2012, zato je s strani 
Generalne policijske uprave v letu 2013 predviden ponovni nadzor. Sicer nadzorniki v splošnem 
nadzoru niso ugotovili posebnih negativnih odstopanj pri delu PU Celje in so stanje ocenili kot 
zelo dobro. Na podlagi njihovega poročila smo pripravili načrt ukrepov za odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti in napak, do roka pa na Generalno policijsko upravo tudi posredovali poročilo o 
realizaciji ukrepov. 
 
V septembru smo izvedli še strokovni nadzor na PPP Celje, po področju finančno materialno 
poslovanje in organizacijske zadeve. Nadzorniki so ugotovili več pomanjkljivosti, zato so bili 
enoti naloženi določeni ukrepi za izboljšanje stanja. Ponovni nadzor smo izvedli na področju 
materialno finančnega poslovanja na PMP Bistrica ob Sotli. Nadzorniki so ugotovili, da se je 
stanje napram ugotovitvam iz strokovnega nadzora izboljšalo. Na PP Šmarje pri Jelšah in PMP 
Bistrica ob Sotli smo izvedli še nadzora nad delom delavcev, na področju varovanja DM in 
izvajanja predpisov o tujcih. Nadzorniki so vodstvoma nadziranih enot odredili določene ukrepe 
za odpravo pomanjkljivosti. 
 
Nadzirane policijske enote so bile vsakič seznanjene z ugotovitvami oz. z ukrepi za odpravo 
napak, dokumentacijo oz. ugotovitve nadzorov smo tudi vnesli v centralno računalniško 
aplikacijo. 
 
 
2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov          
 
Policisti so v letu 2012 zaradi kaznivih dejanj, kršitev cestnoprometnih prekrškov, preprečitev 
nadaljevanja prekrškov ali drugih razlogov pridržali 1.256 (1.956) ali 35,8 % manj oseb kot v letu 
2011. 
Padec števila pridržanih oseb je posledica spremembe prometne zakonodaje. Uporabili so 
1.150 (1.206) prisilnih sredstev, kar je za 4,4 % manj kot leto poprej. Zoper kršitelje so uporabili 
največ najmilejših prisilnih sredstev, in sicer fizično silo in sredstva za vklepanje in vezanje, kar 
pomeni, da sta bili pri uporabi policijskih pooblastil spoštovani načeli postopnosti in 
sorazmernosti. Strelnega orožja kot prisilnega sredstva, ki bi delovalo neposredno na osebo, 
niso uporabili, uporabljena pa sta bila dva opozorilna strela. V treh primerih so bila uporabljena 
tudi sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev. 
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Zaradi uporabe prisilnih sredstev je bilo v letu 2012 poškodovanih 31 (30) policistov, od tega je 
bilo 25 (24) lahko poškodovanih, nobeden pa huje. Iz istega razloga je bil poškodovan 101 
(102) kršitelj, pri tem pa so bili v 88 (86) primerih evidentirani vidni zunanji znaki uporabe 
prisilnih sredstev in v 13 (16) lahka telesna poškodba. Pri uporabi prisilnih sredstev ni bil noben 
kršitelj huje telesno poškodovan. 
 
Število kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in napada na uradno osebo, 
ko ta opravlja naloge varnosti, se bistveno ni spremenilo v primerjavi z letom 2011, saj je bilo 
evidentiranih 49 (50) tovrstnih kaznivih dejanj, vendar je bilo napadenih več policistov, in sicer 
73 (62).  
 
 
2.2.7 Reševanje pritožb      
 
Beležili smo znaten upad števila prejetih pritožb, in sicer 52 (92). Do konca leta je bilo 
zaključenih 50 (80) pritožbenih postopkov: 10 (17) v pomiritvenem postopku, 21 (27) na sejah 
senata za pritožbe in 19 (36) z obvestilom pritožniku po 9. oz 12. členu Pravilnika o reševanju 
pritožb. Razloge za padec povezujemo s siceršnjim upadom števila postopkov oz. ukrepov na 
skoraj vseh področjih policijskega dela. 
 
Glede na delovna področja je bilo največ pritožb s področja cestnega prometa, po številu pa 
sledita področji javnega reda in miru ter kriminalitete. Pri pritožbenih razlogih, ki so jih pritožniki 
očitali policistom, je sorazmerno padcu skupnega števila pritožb zaznati tudi padec zabeleženih 
pritožbenih razlogov, medtem ko struktura razlogov ostaja enaka: na prvem mestu so pritožbeni 
razlogi zaradi uporabe pooblastil, manjši delež pa odpade na pritožbene razloge zaradi uporabe 
prisilnih sredstev.   
 
Zabeležili smo 1 (2) oceno neskladnega ravnanja s predpisi, ki jo je podal vodja organizacijske 
enote, in 2 (3) utemeljeni pritožbi na senatu. Tako pri oceni vodje kot v obeh primerih 
utemeljenih pritožb, so bile ugotovljene nepravilnosti v postopkih policistov s pritožnikom. 
Policisti so bili v razgovoru z vodjo opozorjeni na strokovnost in zakonitost pri svojem delu, prav 
tako so te primere obravnavali v enotah v sklopu usposabljanj oz. na delovnem sestanku.  
 
 
2.2.8 Notranje preiskave      
 
V letu 2012 je bilo naznanjenih 29 (66) 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 12 (14) na podlagi določil 158.a člena Zakona o kazenskem postopku, 17 (52) 
pa na podlagi določil tretjega odstavka 147. člena Zakona o kazenskem postopku. 
 
Zaradi suma storitve kaznivega dejanja je bila 1 (4) policistu izredno odpovedana pogodba o 
zaposlitvi, 4 (3) delavci so prejeli pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, 
zoper 1 (1)  pa je bil uveden disciplinski postopek.  
 
Na podlagi lastnih zaznav ali zahtev pristojnih organov smo v 6 primerih preverjali sume 
nezakonite obdelave osebnih podatkov. V dveh primerih smo takšne sume potrdili in zoper 2 (1) 
zaposlena podali predlog za uvedbo postopka pri Informacijskem pooblaščencu, zoper enega 
od njiju pa smo napisali tudi predlog za izdajo pisnega opozorila pred izredno odpovedjo 
pogodbe o zaposlitvi. 
 
Na eni policijski postaji smo obravnavali stanje medosebnih odnosov zaposlenih. Z ugotovitvami 
je bil seznanjen direktor. Obravnavali smo še 6 primerov različnih oblik nezakonitega ali 
neetičnega ravnanja, vendar sumov o takih ravnanjih nismo potrdili. 
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2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost           
 
V letu 2012 se je, poleg rednega vzdrževanja informacijsko telekomunikacijskega sistema in 
pomoči uporabnikom, zaključilo z nadgradnjo informacijsko telekomunikacijskega sistema na 
PU Celje, saj se je posodobila oprema še na zadnjih treh enotah, to je na PP Celje, PP Slovenj 
Gradec in PPP Celje. Na nekaterih postajah se je izvedla tudi nadgradnja Lotus odjemalcev na 
novejšo verzijo. Opremil se je tudi ponovno odprt mejni prehod Imeno. 
 
Na področju radijskih komunikacij so se s pomočjo delavcev Urada za informatiko in 
telekomunikacije z GPS vmesnikom nadgradile mobilne Tetra postaje v avtomobilih, s pomočjo 
katerih lahko zdaj Operativno komunikacijski center spremlja njihovo lokacijo. Postavljena je bila 
bazna postaja Tetra na Rahtelu, s katero se s signalom pokriva območje PP Slovenj Gradec. 
Izvedlo pa se je tudi kar nekaj demontaž radijskih zvez iz odpisanih avtomobilov. 
 
Na področju varovanja so se na vseh mejnih prehodih zamenjali oz. nadgradili video nadzorni 
sistemi, na mejnem prehodu Imeno pa se je zaradi ponovnega odprtja omenjeni sistem na novo 
vzpostavil. 
 
Poleg rednih testiranj in kalibriranj alkoskopov je bil izveden redni letni pregled vseh fiksnih in 
prenosnih agregatov ter sistemov za brezprekinitveno napajanje, redni letni servis telefonskih 
central ter nadgradnja sistema OXO na PU Celje. Izdelali pa smo tudi novo posodobljeno tabelo 
za izračun potnih stroškov. 
 
 
2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve          
 
Na dan 31, 12, 2012 je bilo sistemiziranih 1.212 (1.211) delovnih mest, od tega 1.062 (1.062) 
delovnih mest policistov in 150 (149) delovnih mest strokovno tehničnega osebja. Zasedenih je 
bilo 981 (1.017) delovnih mest, od tega le 839 (866) delovnih mest policistov. Okrnjenost 
zasedbe policijskih enot se je v letu 2012 nadaljevala, tako še vedno manjka večje število 
delavcev, izključno policistov.  
 
Iz enot PU Celje odšlo 51 (37) delavcev, od tega je bilo 8 (9) premeščenih na Generalno 
policijsko upravo oziroma v druge policijske uprave, 4 (4) delavci so odšli na lastno željo, 4 (6) 
delavcem je potekla zaposlitev za določen čas, 1 (4) je bila izredna odpoved delovnega 
razmerja, 34 (14) delavcev pa se je upokojilo. Novih sklenitev delovnega razmerja je bilo 11 (9), 
od tega je bilo 10 (5) premestitev iz drugih policijskih uprav, 1 (1) pa je bila ponovna zaposlitev 
za določen čas. 
 
Dvaindvajset delavcev je pridobilo višjo izobrazbo od predhodne: 10 (6) delavcev je diplomiralo 
na VII. stopnji, 5 (4) delavcev si je pridobilo VI. stopnjo izobrazbe, 7 (3) pa jih je zaključilo 
magistrski študij. 
 
Odškodninskih zahtevkov delavcev je bilo 35 (42). Zabeleženih je bilo 58 (79) dogodkov, kjer je 
67 (85) delavcev utrpelo poškodbo pri delu. Od tega so bili vsi policisti, razen dveh. Zaradi 
bolezni je bilo skupno 8.347 (6. 886) dni odsotnosti: zaradi poškodb izven dela in poškodb po 
tretji osebi 3.126 (3.179) dni, poškodb pri delu 1.643 (1.765) dni, nege – porodniške 4.095 
(3.620) dni in zaradi spremstva 91 (57) dni, kar skupno predstavlja 17.302 (15.507) delovnih dni 
ali 138.416 (124.056) delovnih ur. Zaradi daljše bolniške odsotnosti je bil za 6 (7) delavcev 
uveden postopek za ugotovitev invalidnosti, za 3 (3) javne uslužbenca pa izredni zdravniški 
pregled oz.  ocena delovne zmožnosti.  
 
Za pravno pomoč je zaprosilo 14 (15) policistov; komisija je za 10 primerov podala pozitivno 
mnenje, za 3 negativno, v 1 primeru pa je javni uslužbenec podal umik vloge. Uveden in 
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zaključen – dokončen je bil en disciplinskih postopek. S strani generalnega direktorja policije je 
bilo izrečenih 10 (5) pisnih opozoril pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in 1 (4) izredna 
odpoved delovnega razmerja.  
 
 
2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja nje           
 
Javni uslužbenci so bili v letu 2012, na podlagi načrta izpopolnjevanj in usposabljanj v policiji oz. 
izdanih odločb, na izpopolnjevanja in usposabljanja z različnih področij napoteni v 2.363 (2.464) 
primerih, in sicer na 126 (121) usposabljanj in izpopolnjevanj. 
 
V sklopu lastnih oblik usposabljanj smo na podlagi odločbe direktorja policijske uprave 
organizirali in izvedli 12 (21) usposabljanj, ki se jih je udeležilo 1.576 (1.767) udeležencev. 
Izvedena so bila sledeča usposabljanja: usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom, 
policistov za kriminalistično tehnična opravila, policistov kolesarjev, preprečevanje nasilja v 
družini, usposabljanje za rokovanje s teleskopsko palico, varno delo na železniškem območju, 
uporaba ročne tetra postaje, strokovno usposabljanje policistov kriminalistov v Oddelku za 
kriminalistično tehniko PU Celje ter več usposabljanj policistov posebne policijske enote. 
Kontinuirano pa smo izvajali tudi usposabljanja po programih Proglis in Proavto. 
 
V mesecu februarju 2012 je bilo v PU Celje izvedeno strokovno usposabljanje za schengenski 
informacijski sistem, in sicer za vse policiste, ki se omenjenega usposabljanja niso udeležili v 
mesecu novembru 2011. 
 
Petinštirideset (13) delavcev je bilo napotenih na 4 (6) usposabljanja oz. izpopolnjevanja v 
sklopu individualnih oblik usposabljanj, in sicer: obnovitveni tečaj prve pomoči, vodenje in 
odločanje v prekrškovnem postopku, 13. Slovenski dnevi varstvoslovja in mediacija v javni 
upravi. 
 
Usposabljanje s področja policijskih pooblastil in praktičnega postopka s samoobrambo je 
potekalo v skladu s programom.  
 
 
2.2.12 Finan čno materialne zadeve         
 
PU Celje je proračunsko leto 2012 na najpomembnejši proračunski postavki – rednih 
materialnih stroških - zaključila v skladu z varčevalnimi ukrepi, in sicer s 5,3 % manjšo porabo 
glede na preteklo leto. Neporavnane obveznosti za gorivo v višini 44.901,18 evrov se prenesejo 
v proračunsko leto 2013.  
 
Poraba na proračunskih postavkah: 
5572 - redni materialni stroški - 1.962.097,81 evrov oz. 5,3% manj kot v letu 2011,   
5861 - sredstva za mejne prehode na zunanji meji Evropske unije - 76.825,84 evrov oz. 0,3% 
več,  
1226 - sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti Evropske unije - 196.893,83 evrov 
oz. 17,3% manj, 
1236 - posebna sredstva za izvajanje kriminalističnih dejavnosti - 109.568,80 evrov oz. 3,0% 
več.    
 
Kljub temu, da beležimo manjšo porabo, smo v duhu dobrega gospodarja, ob doslednemu 
upoštevanju varčevalnih ukrepov ter razumnih poslovnih odločitvah pri izvedbi del, realizirali 
plan tekočega vzdrževanja za leto 2012. Z vztrajnim iskanjem drugih rešitev so bili zaposlenim v 
PU Celje zagotovljeni normalnejši delovni pogoji, predvsem z dobavo pisarniške opreme iz 
drugih državnih organov in Ministrstva za notranje zadeve. 
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Nudila se je tudi pomoč pri reševanju in sanaciji objekta PP Laško in PP Dravograd v času 
novembrskih poplav. Izvedla se je prva faza ureditve regulacije ogrevanja na objektu policijske 
uprave, zaradi česar prav zaradi dobre rešitve kandidiramo tudi za najboljšo dobro prakso v letu 
2012. Zaradi dotrajanosti smo izločili 30 vozil in s tem znižali stroške vzdrževanja vozil ter 
poskrbeli tudi za večjo varnost uporabnikov vozil. V letu 2012 nam je bilo dodeljenih 9 vozil iz 
sredstev MNZ in 1 vozilo iz naslova schengenskih sredstev.  
 
 
2.2.13 Mednarodno sodelovanje   
 
Sodelovanje s tujimi varnostnimi organi je na področju nadzora državne meje in izvajanja 
predpisov o tujcih potekalo v obliki delovnih posvetov in načrtovanja skupnega operativnega 
dela. Poleg 7 regionalnih srečanj, od tega 3 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 
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 je bilo izvedenih 8 (14) mešanih patrulj, in sicer 4 (4) na PP 
Mozirje, 4 (7) na PP Radlje ob Dravi in 0 (3) na PP Dravograd.  
 
Policijske enote so se posluževale mednarodnega sodelovanja preko Centra za policijsko 
sodelovanje v Vratih Megvarje in preko Centra za sodelovanje varnostnih organov Dolga vas. 
 
 
2.2.14 Odnosi z javnostmi     
 
V letu 2012 smo pripravili 12 (14) novinarskih konferenc oziroma predstavitvenih izjav ter foto 
terminov. Medijem smo posredovali 403 (416) obvestil. V tej številki so zajete tako dnevne 
informacije za kroniko kot tudi druga obvestila medijem. Odgovorili smo na 537 (511) 
novinarskih vprašanj ter na 76 (59) vprašanj občanov.  
 
Na radijskem področju smo najpogosteje pripravljali prispevke za lokalne radijske postaje, in 
sicer za 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 in Kanal A. 
 
Največ odgovorov časopisnim hišam smo posredovali Novemu tedniku, Celjanu, Žurnalu, 
Večeru, Dnevniku, Slovenskim novicam ter Konjiškim in Rogaškim novicam. V tem letu se je 
povečalo število odgovorov elektronskim medijem. Najpogosteje smo odgovarjali spletnim 
portalom 24 ur, Žurnal 24 in MMC.  
 
 
 
 
                                                                                                Jože Senica 
                                                                                                direktor 
                                                                                                višji policijski svetnik 


