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1. TEMELJNE POLICIJSKE DEJAVNOSTI 
 
 
1.1 PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE  
 
 
V letu 2004 se je število kaznivih dejanj (KD), v primerjavi z letom 2003, povečalo, in sicer za 
6,2% (z 8244 na 8745 kaznivih dejanj). Preiskanost se je znižala z 51% na 47%, predvsem 
zaradi povečanega števila premoženjskih kaznivih dejanj, ki jih je za 6,5% več kot v preteklem 
letu.  
 
Na področju splošne kriminalitete je bilo obravnavanih 8268 (7864) kaznivih dejanj, večje je bilo 
tudi število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete (477 (380)), in sicer za 25%. 
Število kaznivih dejanj, ki vsebujejo elemente organizirane kriminalitete, je upadlo (11 (57)).  
 
Policisti in kriminalisti so v zvezi s kaznivimi dejanji opravili 202 hišni preiskavi, 19 osebnih 
preiskav, zasegli so 2991 predmetov in opravili 3365 ogledov kraja kaznivega dejanja. 
 
 
Število kaznivih dejanj po enoti obravnave: 
 
 

Enota 2003 2004 

PP Celje 3192 3430 
PP Laško 303 307 
PP Mozirje 347 253 
PP Slovenske Konjice 742 866 
PP Šentjur  336 307 
PP Šmarje pri Jelšah 297 293 
PP Rogaška Slatina 349 388 
PP Velenje 1371 1479 
PP Žalec 929 804 
Sektor krim. policije 342 545 
Služba direktorja 36 73 
SKUPAJ 8244 8745 

 
 
Največji porast obravnavanih kaznivih dejanj je na Policijskih postajah (PP) Slovenske Konjice 
(17%), Rogaška Slatina (11%), Velenje in Celje (po 8%).  
 
 
Pregled nekaterih obravnavanih kaznivih dejanj v letu 2004: 
 
 

Št. KD Vrsta KD 
2003 2004 

KD zoper življenje in telo 
127 Umor 4 13 
133 Lahka telesna poškodba 463 397 
134 Huda telesna poškodba 47 55 
137 Ogrožanje z nevarnim orodjem 47 28 



KD zoper človekove pravice in svoboščine 
145 Ogrožanje varnosti 455 442 
152 Kršitev nedotakljivosti stanovanja 45 31 

KD zoper spolno nedotakljivost 
180 Posilstvo 10 9 
181 Spolno nasilje 14 14 
183 Spolni napad na osebo, mlajšo od 
15 let 

35 16 

KD zoper človekovo zdravje 
196 Neupravičena proizvodnja in 
promet z mamili 

62 88 

197 Omogočanje uživanja mamil 28 7 
KD zoper zakonsko zvezo, družino in mladino 

200 Odvzem mladol. osebe 12 3 
201 Zanemarjanje mladol. osebe in 
surovo ravnanje 

21 26 

KD zoper premoženje 
211 Tatvina 2771 2522 
212 Velika tatvina 1712 2429 
213 Rop 41 41 
214 Roparska tatvina 8 4 
216 Odvzem motornega vozila 37 41 
217 Goljufija 348 509 
218 Izsiljevanje 62 28 
224 Poškodovanje tuje stvari 552 521 

KD zoper gospodarstvo 
234 Oškodovanje upnikov 3 7 
234A Poslovna goljufija 49 67 
244 Zloraba položaja ali pravic 9 29 
245 Poneverba 24 18 
249 Ponarejanje denarja 91 196 
250 Ponarejanje in uporaba ponar. 
Vrednotnic 

0 3 

253 Izdaja nekr. čeka, zloraba BK, KK 93 45 
KD zoper pravni promet 

256 Ponarejanje listin 191 258 
258 Overitev lažne vsebine 45 17 

KD zoper urad. dolžnost in javna pooblastila 
261 Zloraba urad. položaja /urad.pravic 3 0 

KD zoper javni red in mir 
299 Nasilništvo 117 94 
302 Preprečitev urad. dejanja urad. 
Osebi 

13 11 

303 Napad na urad. osebo, ko ta 
opravlja naloge varnosti 

3 0 

 
 
 
1.1.1 SPLOŠNA KRIMINALITETA 
 
S področja splošne kriminalitete je bilo obravnavanih 8268 (7864) kaznivih dejanj, ki jih je 
izvršilo 2205 osumljencev. S področja kaznivih dejanj zoper življenje in telo je bilo skupno 
obravnavanih 499 (569) kaznivih dejanj, preiskanih jih je bilo približno 97%. Uspešno smo 
preiskali 12 (4) umorov, katerih večina se je zgodila v družinskem krogu. V notranji strukturi 
kaznivih dejanj zoper življenje in telo je potrebno izpostaviti še lahke telesne poškodbe. Teh smo 
v letu 2004 obravnavali 397 (463).  



V kolikor v ta segment vključimo še kazniva dejanja ogrožanja varnosti, katerih smo obravnavali 
442 (455), se nam potrjuje hipoteza o padcu kaznivih dejanj z elementi nasilja oz. groženj. 
Tezo, da so kazniva dejanja z elementi nasilja v upadanju, nam potrjujejo tudi kazenske ovadbe, 
podane zaradi storitve kaznivih dejanj nasilništva (94 (117)). S statističnega zornega kota se 
nasilje v družbi z vidika inkriminiranih dejanj zmanjšuje, kar je ob upoštevanju vseh faktorjev 
dokaj relativno. 
 
Primerjalna analiza obravnavanih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost prav tako kaže na 
padec v primerjavi s preteklimi leti. Tako smo s tega poglavja obravnavali 43 (70) kaznivih 
dejanj – skupna preiskanost znaša 93%. V notranji strukturi kaznivih dejanj je opazen padec 
kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let (16 (35)). Kljub temu je ta 
podatek še vedno zaskrbljujoč, v kolikor izhajamo iz psihološkega profila žrtve in psihičnih 
posledic za žrtev.  
 
Dejstvo je, da so ta dejanja najpogosteje izvršena v družinskem krogu in da so žrtve v 
podrejenem oziroma v odvisnem položaju od osumljenca. 
 
V poglavju kaznivih dejanj zoper premoženje je evidenten največji porast, saj je bilo skupno 
obravnavanih 6346 (5986) tovrstnih kaznivih dejanj. Od skupnega števila smo jih uspešno 
preiskali 31 (35)%. V notranji strukturi izstopajo predvsem tatvine (2522 (2771)), preiskanost je 
22 (24)%, in velike tatvine (2429 (1712)), preiskanost je 22 (27)%. V kontekstu premoženjske 
kriminalitete je vsekakor potrebno izpostaviti "odvisnike od mamil", saj je delež teh osumljencev 
v preiskanih kaznivih dejanjih zelo visok. S prodajo odtujenih predmetov zadovoljijo svoje 
dnevne potrebe po drogi. Storilci so najpogosteje vlamljali v osebne avtomobile - 268 (200) 
primerov, sledijo vlomi v stanovanjske hiše – 249 (212) primerov, v gostinske lokale - 242 (146) 
primerov, itd. 
 
 
1.1.2 GOSPODARSKA KRIMINALITETA 
 
Pregled statističnih podatkov in primerjava teh z letom 2003, kaže predvsem na ponoven dvig 
deleža nekaterih kaznivih dejanj, kot so poslovna goljufija (67 (49)), zloraba položaja ali pravic 
(29 (9)) ter zatajitev finančnih obveznosti oz. davčna zatajitev (35 (10)). Sicer je v grobem delež 
gospodarske kriminalitete, razen naštetih izjem, statistično enak kot leta 2003.  
 
 
1.1.3 ORGANIZIRANE IN POSEBNE OBLIKE KRIMINALITETE 
 
1.1.3.1 Ponarejanje denarja   
 
Na območju Policijske uprave Celje smo obravnavali 196 kaznivih dejanj ponarejanja denarja, od 
tega smo jih raziskali 55, kar predstavlja 28% preiskanost.  
 
V letu 2004 beležimo porast vnovčitev ponarejenih bankovcev slovenske valute v apoenu za 
1.000 SIT (71 ponaredkov). Ponaredki so bili izredno slabe kvalitete in so bili izdelani z osebnim 
računalnikom in tiskalnikom. Kljub temu, da so bili lahko prepoznavni, so bili v večini primerov 
odkriti šele pri odvodu gotovine v banko in ne na mestu vnovčitve, kar je lahko pripisati 
pomanjkanju samozaščitnih ukrepov oškodovancev.  
 



Na območju celotne države so se pojavili zelo kvalitetni ponarejeni kovanci eura v apoenu 2; na 
območju Policijske uprave Celje smo jih odkrili 62. Ponaredki so bili v skoraj vseh primerih 
zaznani na izstopu cestninskih postaj avtoceste, pri plačilu cestnine.  
 
Konec leta 2004 so se na območju Slovenije pričele pojavljati tudi posamične vnovčitve zelo 
kvalitetnih ponarejenih bankovcev eura. Ponaredki se pojavljajo v apoenih 50, 100 in 200. Na 
območju Policijske uprave Celje se je pojavil en tovrsten ponaredek v apoenu 200, ki je bil odkrit 
v banki.  
 
1.1.3.2 Prepovedane droge  
 
Na območju Policijske uprave Celje sta bila evidentirana dva primera prekomernega zaužitja 
prepovedane droge heroin, pri čemer smrtnega primera nismo beležili. Obravnavanih je bilo 62 
(88) kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z mamili ter 7 (28) kaznivih dejanj 
omogočanje uživanja mamil. 
 
 

1.2 VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE 
VARNOSTI LJUDI IN PREMOŽENJA  

 
 
Na območju Policijske uprave Celje je bilo obravnavanih 6528 (6957) kršitev, od tega po Zakonu 
o prekrških zoper javni red in mir 5196 (5296). Po lokaciji kršitev se je v letu 2004, v primerjavi 
z letom poprej, zmanjšalo število kršitev v stanovanjih (za 1%) in v gostinskih objektih (za 
13%), medtem ko se je povečalo število kršitev na športnih in drugih javnih zbiranjih (za 45%).  
 
Zaradi kršitev različnih predpisov so policisti intervenirali v 5914 (5872) primerih in zaradi 
prekrškov obravnavali 5787 (6209) fizičnih oseb, od katerih je bilo 5378 (5720) polnoletnih in 
409 (489) mladoletnih. Poleg tega so policisti zaradi prekrškov obravnavali 65 (80) pravnih oseb. 
 
Primerjalni pregled vseh kršitev javnega reda po posameznih enotah: 
 
 

Enota obravnave 2003 2004 
PP Rogaška Slatina 325 279 
PP Žalec 731 626 
PP Šentjur  435 346 
PP Šmarje pri Jelšah 424 356 
PP Celje 2102 2468 
PP Laško 390 292 
PP Mozirje 234 222 
PP Slovenske Konjice 897 795 
PP Velenje 1260 1032 
PPP Celje 159 112 
SKUPAJ 6957 6528 

 
 

V primerjavi s preteklim letom je bil v letu 2004 ugotovljen porast kršitev, ki so jih obravnavali 
policisti PP Celje, ostale enote pa so obravnavale manj kršitev kot leto pred tem. Več kot 
polovica (53,6%) vseh kršitev na območju Policijske uprave Celje je bilo ugotovljenih na 
območju PP Celje (37,8%) in PP Velenje (15,8%).  



Pregled notranje strukture kršitev po Zakonu o prekrških zoper javni red mir: 
 
 

Vrsta prekrška 2003 2004 
Pretep, žaljivo vedenje 555 568 
Klatenje, potepanje 2 1 
Prepiranje, vpitje 2318 2311 
Nedostojno vedenje do policistov 570 587 
Vznemirjanje okolja v pijanem stanju 192 196 
Motenje nočnega miru 1594 1487 
Streljanje z  ogrožanjem ljudi 10 7 
Hazardiranje 4 0 
Ostali prekrški po Z. o prekrških zoper JRM  51 39 
SKUPAJ 5296 5196 

 
 
Za navedene kršitve je bilo obravnavanih 4841 (4956) kršiteljev. Ob storitvi prekrška je bilo 
2221 (2195) oseb pod vplivom alkohola. Med posameznimi časovnimi intervali je bilo največ 
kršitev med 20.00 in 24.00 uro ob koncih tedna, ko večina ljudi preživlja svoj prosti čas in ko je 
obisk gostinskih lokalov in prireditev največji. 
 
 
Število kršitev ostalih predpisov v okviru javnega reda: 
 
 

Predpis 2003 2004 
Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju 37 53 
Zakon o prijavi prebivališča 217 177 
Zakon o javnih zbiranjih  92 30 
Zakon o osebni izkaznici 126 180 
Zakon o osebnem imenu 32 32 
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 185 126 
Zakon o zaščiti živali 81 120 
Zakon o eksplozivih 32 62 
Zakon o zasebnem varovanju  0 1 
Zakon o zasebnem varovanju in obv. org. sl. varovanja 13 0 
Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju 9 2 
Zakon o omejevanju porabe alkohola 96 158 
Zakon o orožju  128 87 
Ostali predpisi 613 304 
SKUPAJ 1661 1332 

 
 
 
1.2.1 OBRAVNAVANJE NESREČ IN DRUGIH DOGODKOV 
 
 
1.2.1.1 Varstvo okolja 
 
Obravnavali smo 6 (11) onesnaženj naravnega okolja in pristojnim organom posredovali 
ustrezna poročila. V  5 (9) primerih je prišlo do onesnaženja voda, v enem primeru pa je prišlo 
do onesnaženja zraka. 



1.2.1.2 Varnost v gorah  
 
Za zagotovitev varnosti v gorah so bile v času poletnih mesecev, ko je obisk v gorah največji, 
načrtovane in izvedene različne aktivnosti policije, med drugim v juliju in avgustu tudi dve 
preventivni akciji na območju Kamniško - Savinjskih Alp. Glede na podatke o številu nesreč v 
gorah se je stanje varnosti, v primerjavi z letom poprej, izboljšalo, saj se je na območju PU Celje 
zgodilo 7 (11)  nesreč v gorah (šest na območju PP Mozirje in ena na območju PP Žalec). V letu 
2004 ni bilo primera, da bi zaradi nesreče v gorah kdo izgubil življenje (3 osebe so izgubile 
življenje v letu poprej), je pa bilo 6 (4) oseb huje poškodovanih in 1 (4) lažje. Kot vzrok za 
nastanek nesreče je bil v 2 (7) primerih ugotovljen padec pri plezanju, v 2 (0) primerih je bilo 
vzrok padajoče kamenje ter v po enem primeru telesna nepripravljenost (0), zdrs (2) in zdrs na 
snegu (1).  
  
1.2.1.3 Varnost na smučiščih 
 
V zimski turistični sezoni 2003/2004 se je po podatkih upravljavcev na smučiščih na območju 
Policijske uprave Celje zgodilo skupno 347 nesreč (261) oz. 33% več kot v sezoni 2002/2003, 
kar je glede na dolgo smučarsko sezono in glede na dejstvo, da je v letošnji sezoni obratovalo 
tudi smučišče Golte, pričakovano. Večina nesreč se je zgodila na KTC Rogla, in sicer 231 (258), 
93 (0) nesreč se je zgodilo na smučišču Golte, 22 (0) na Celjski koči in 1 (0) na smučišču 
Zavodnje (UE Velenje).   
 
PP Slov. Konjice je na območju KTC Rogla obravnavala eno nesrečo na smučišču, v kateri je 
udeleženec izgubil življenje, dve nesreči, v katerih sta bili dve osebi huje poškodovani, in dve 
nesreči, v katerih sta bili dve osebi lahko telesno poškodovani.  
 
PP Celje je na območju Celjske koče obravnavala tri nesreče, v katerih je nastala telesna 
poškodba, od tega je v dveh primerih prišlo do hujših telesnih poškodb, v enem primeru pa je 
bilo naknadno ugotovljeno, da gre za lažje poškodbe.  
 
Po eno nesrečo s hujšimi posledicami so beležili še na PP Mozirje, in sicer na smučišču Golte, in 
PP Velenje, na smučišču Zavodnje.    
 
Na območju smučišč smo beležili eno kaznivo dejanje (huda telesna poškodba), vsa ostala 
obravnavana kazniva dejanja so bila storjena izven smučišč (parkirni prostori, gostinski lokali in 
drugi objekti). Skupno je bilo evidentiranih 52 (79) kaznivih dejanj, od tega jih je bilo 47 (74) 
storjenih na območju KTC Rogla,  in sicer: 30 (48) tatvin, 4 (6) velike tatvine, 8 (3) poškodovanj 
tuje stvari, 3 (7) zatajitve, 1 (5) huda telesna poškodba in 1 (0) ponarejanje denarja. Na 
območju Celjske koče so bila v letošnji zimski sezoni obravnavana 4 kazniva dejanja (dve tatvini 
in dve zatajitvi), na območju smučišč Golte pa je bilo obravnavano KD tatvine.  
 
Zaradi kršitev javnega reda in miru na območju KTC Rogla smo podali 3 (5) predloge za uvedbo 
postopka o prekršku zaradi prekrškov po Zakonu o prekrških zoper JRM (v vseh primerih je šlo 
za prekrške v diskoteki 1517, ki obratuje v sklopu hotela Planja). 
 
1.2.1.4 Varnost na kopališčih 
 
V letu 2004 se je nadaljeval trend obiskovanja urejenih in neurejenih kopališč na jezerih, rekah 
in bazenih. V tem letu smo obravnavali 3 (2) dogodke z utopitvijo, ki sicer vsebinsko niso vezani 
na kopanje.  



Ena oseba je umrla oseba pri ribolovu v jezeru (PP Velenje), v drugem primeru je oseba umrla 
pri padcu v jamo z vodo (PP Šentjur), v tretjem primeru pa se je utopila ob padcu v potok (PP 
Mozirje).  
 
1.2.1.5 Varnost v železniškem prometu 
 
V obravnavanem letu so se v železniškem prometu zgodili 4 (14) dogodki. V 1 (3) primeru je šlo 
za povoženje zaradi hoje po progi, 1 (1) krat je bil vzrok dogodka okvara na tirih, v 2 (10) 
primerih pa je šlo za druge vzroke. V teh dogodkih je bila 1 (0) oseba huje poškodovana, 1 (1) 
oseba lažje, 2 (2) osebi pa nista bili telesno poškodovani.  
 
Na vlaku smo zaznali 29 (21) kršitev, od tega je v 23 (19) primerih šlo za kršitve določb Zakona 
o prekrških zoper javni red in mir. Stanje na vlakih ocenjujemo kot dobro, k temu pa je verjetno 
prispevala tudi pogostejša prisotnost policistov na vlakih. 
 
1.2.1.6 Samomori 
 
V letu 2004 je bilo na območju Policijske uprave Celje storjenih 87 (92) samomorov. Največ 
samomorov je bilo storjenih z obešanjem, in sicer 67 (58), z ustrelitvijo 6 (14), z utopitvijo 4 (3), 
z zadušitvijo 2 (4), z  zastrupitvijo 2 (2), z rezanjem žil 2 (2), s skokom pod vlak 3 (2) in s 
skokom v globino 1 (1).  
 
Vzrok storitve samomora je bila v 31 (33) primerih bolezen, v 6 (11) primerih družinske 
razmere, v 12 (9) primerih alkoholizem in v 36 (39) primerih drugo.  
 
Na podlagi podatkov o starosti samomorilcev lahko zaključimo, da število samomorov narašča s 
starostjo. V letu 2004 smo beležili 1 (0) samomor mladoletne osebe, osebe med 18. in 24. letom 
starosti so storile 4 (5) samomore, osebe med 24. in 34. letom starosti 6 (7), osebe med 34. in 
44. letom 13 (14), osebe med 44. in 54. letom 22 (22), osebe med 54. in 64. letom 15 (17), 
sebe, stare nad 64 let, pa so storile 26 (27) samomorov. Po spolu prevladujejo moški, saj so 
storili 61 (83) samomorov (ženske 26 (9)). 
 
1.2.1.7 Požari 
 
Skupaj smo obravnavali 176 (226) požarov, od tega 168 (194) v različnih objektih, 3 (20) 
travniške požare, 1 (8) gozdni požar, 4 (4) požare pa smo beležili na drugih površinah. Na 
splošno velja, da je bilo v letu 2004 manj požarov v naravi kot v letu poprej, predvsem zaradi 
vremenskih razmer (v letu 2003 je bilo daljše sušno obdobje, medtem ko v letu 2004 takšnih 
razmer ni bilo).    
 
Kot vzrok požarov je bila v 37 (44) primerih ugotovljena okvara električne napeljave, 24 (30) je 
bilo samovžigov, 10 (21) primerov udara strele, 10 (15) primerov odvrženih cigaretnih ogorkov, 
11 (9) primerov okvare stroja, 3 (4) primeri otroške igre, v 79 (103) primerih pa je do požara 
prišlo iz drugih vzrokov. Pri tem je bilo 141 (154) objektov delno poškodovanih, 27 (40) pa je 
bilo v celoti uničenih. 
 
V požarih so 3 (3) osebe izgubile življenje, 1 (2) je bila hudo, 4 (8) osebe pa so bile lahko 
telesno poškodovane.  
 
 



1.2.1.8 Delovne nesreče 
 
Na območju Policijske uprave Celje je bilo v letu 2004 evidentiranih 61 (76) delovnih nesreč, v 
katerih sta 2 (17) osebi umrli, 33 (44) oseb je bilo hudo in 23 (22) lahko telesno poškodovanih. 
Največ nezgod se je pripetilo pri delu z delovnim strojem (23 (24)), pri delu na gradbišču (17 
(21)), delu s traktorjem (13 (12)), delu v gozdu (4 (8)) in pri ostalih opravilih (4 (11)). 
 
Najpogostejši vzroki za nastanek delovnih nesreč so neupoštevanje predpisov (16 (11)), 
neuporaba zaščitnih sredstev (8 (7)), zaradi ostalih vzrokov pa se je zgodilo 37 (54) delovnih 
nesreč. 
 
1.2.1.9 Iskanje pogrešanih oseb 
 
V letu 2004 smo organizirali 12 (6) iskalnih akcij. V enem primeru je bila pogrešana oseba 
najdena mrtva (samomor z obešanjem na območju PP Celje), v ostalih primerih pa pogrešane 
osebe niso bile poškodovane.  
 
1.2.1.10 Drugo 
 
V letu 2004 smo obravnavali 75 (74) primerov nenadnih smrti in 86 (92) drugih dogodkov, v 
katerih je 11 (10) oseb izgubilo življenje, 25 (29) oseb je bilo hudo telesno poškodovanih, 25 
(29) oseb je bilo lahko telesno poškodovanih, 35 (24) oseb, udeleženih v teh dogodkih, pa ni 
bilo poškodovanih.  
 
 
1.3 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA  
 
 
1.3.1 CESTNO PROMETNI PREKRŠKI 
 
V letu 2004 so policisti celjske regije pri neposrednem policijskem nadzoru cestnega prometa 
ugotovili 72375 (75186; -4%) kršitev cestno prometnih predpisov, od tega: 

 11428 (12511; -9%) kršitev, za katere je bil sodniku za prekrške podan predlog za uvedbo 
postopka o prekršku; 

 59403 (60707; -2%) kršitve, za katere je bila izrečena predpisana denarna kazen in 

 1544 (1968; -22%) kršitev, za katere je bilo izrečeno opozorilo. 

 
 
Število najpogosteje ugotovljenih kršitev cestno prometnih predpisov: 
 
 
 KRŠITVE CESTNO PROMETNIH PREDPISOV 
LETO HITROST NEPR. 

PREHIT. 
NEUP. 

PREDN. 
STRAN / 

SMER ALKOHOL
RDEČA 

LUČ 
VARNOS. 

PAS 
NEUP. 
ČELADE 

VOZN. 
DOVOL. 

NEPR. NA 
TO/VOZILU 

NEPR. 
PEŠCA 

2003 27424 704 814 3339 4802 968 15743 1266 4782 5128 1266 
2004 29430 796 752 3113 4231 775 13426 917 4522 4799 1054 

 
 
 



1.3.2 PROMETNE NESREČE 
 
V letu 2004 se je v primerjavi z letom 2003 na območju Policijske uprave Celje zgodilo 10% več 
prometnih nesreč. S smrtnim izidom se je zgodilo 33 (28; +18%) prometnih nesreč, v katerih je 
umrlo 37 (29; +28%) udeležencev cestnega prometa. V primerjavi z letom 2003 se je zgodilo 
tudi 5% več prometnih nesreč s telesno poškodbo, v katerih je bilo 7% več hudo in lahko 
poškodovanih. Z materialno škodo se je zgodilo 12% več prometnih nesreč. Čeprav je bila v letu 
2004 slaba prometna varnost, pa je bilo leto, po letu 2003, še vedno med prometno bolj varnimi 
v zadnjih desetih letih. 
 
Največ prometnih nesreč se je zgodilo na območju PP Celje (35% vseh PN), PP Žalec (16%), PP 
Velenje (13%) in PP Slovenske Konjice (12%), najmanj pa na območju PP Mozirje (3%). 
 
Tudi v letu 2004 se je na cestah celjske regije največ (23%) prometnih nesreč zgodilo zaradi 
neprilagojene oz. prekoračene hitrosti (največ na območju PP Celje in PP Žalec). Med vzroki 
prometnih nesreč izstopajo še nepravilni premiki z vozilom (18% PN), neupoštevanje pravil o 
prednosti (17% PN), nepravilna stran in smer vožnje (16% PN) ter neustrezna varnostna 
razdalja (14% PN).  
 
Zaradi neprilagojene oz. prekoračene hitrosti ter nepravilne strani in smeri vožnje se je na 
cestah celjske regije v letu 2004 zgodilo kar 67 (71)% vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
 
V prometnih nesrečah, ki so se zgodile zaradi neprilagojene oz. prekoračene hitrosti ter 
nepravilne strani in smeri vožnje, je v letu 2004 umrlo 25 (67%) udeležencev cestnega prometa, 
največ (pet) jih je umrlo na območju PP Žalec in PP Celje ter štiri na območju PP Šmarje pri 
Jelšah in PP Slovenske Konjice.  
 
Alkohol kot posredni (sekundarni) vzrok je bil v letu 2004 ugotovljen v 9,3 (9,4)% prometnih 
nesreč. Alkoholizirani povzročitelji so povzročili: 
 

 13 (39%) PN s smrtnim izidom (85% PN izven naselja), v katerih je umrlo 16 (43%) 
udeležencev cestnega prometa; 

 206 (13%) PN s telesno poškodbo (50% PN v in izven naselja) in 
 344 (8%) PN z materialno škodo (62% PN v naselju). 

 
V letu 2004 je povprečna stopnja alkoholiziranosti pri povzročiteljih znašala 1,49 (1,50) g/kg 
alkohola v krvi. Skrb vzbujajoč je podatek o povprečni stopnji alkoholiziranosti povzročiteljev 
prometnih nesreč s smrtnim izidom, kjer ta znaša kar 1,73 g/kg alkohola v krvi in se je v 
primerjavi z letom 2003 zvišala za 0,27 g/kg. Pri ostalih prometnih nesrečah so podatki o 
povprečnih stopnjah alkoholiziranosti povzročiteljev podobni kot leta 2003. 
 
Otroci in mladoletniki so bili udeleženi v 268 (226; +19%) prometnih nesrečah, od tega so 
jih 92 (96; -4%) povzročili. V letu 2004 je v prometnih nesrečah umrl 1 (2) otrok (potnik) in 3 
(1) mladoletniki (potnik ter voznika OA in KZM). 
 
Vozniki z vozniškim stažem do dve leti so bili udeleženi v 1115 (986; +13%) prometnih 
nesrečah in jih kar 70 (67)% tudi povzročili, od tega 3 (4) nesreče s smrtnim izidom. 59 (57) 
povzročiteljev je bilo tudi pod vplivom alkohola (23 z več kot 1,1 g/kg alkohola v krvi). 
 
 



1.4 NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH  
 
 
1.4.1 ILEGALNI PREHODI  
 
Na področju mejnih zadev in tujcev smo v letu 2004 beležili padec števila odkritih oseb, ki so v 
Slovenijo prišle ilegalno, saj smo v letu 2004 odkrili 160 (273) takšnih oseb, oziroma 41% manj 
kot v letu 2003. Državni delež odkritih ilegalcev na območju PU Celje se je zmanjšal, saj je v letu 
2004 znašal 2,8 (5,4)%. Naveden delež predstavlja približno povprečje deležev v zadnjih petih 
letih, saj je potrebo vedeti, da je bil delež v letu 2003 daleč največji, sicer pa se je v preteklih 
letih delež PU Celje v slovenskem merilu vedno gibal med enim in tremi odstotki.  
 
Od 160 oseb, ki so bile v letu 2004 na našem območju obravnavane zaradi ilegalnega prihoda v 
državo, jih je 156 (253) vstopilo iz Hrvaške, 1 (3) iz Avstrije, 1 (0) iz Italije, 1 (0) iz Madžarske, 
za 1 (17) osebo pa ni bilo mogoče ugotoviti, iz katere države je vstopila v Slovenijo. 
 
V letu 2004 smo obravnavali 492 (798) kršitev (vseh predpisov s področja javnega reda) tujih 
državljanov oz. 39% manj kot v letu 2003. Po Zakonu o tujcih smo v letu 2004 obravnavali 248 
(474) kršitev, oziroma 48% manj.  
 
 
1.4.2 PROMET POTNIKOV 
 
V letu 2004 je državno mejo na mejnih prehodih Policijske uprave Celje prestopilo 5.805.487 
(6.036.491) potnikov, oziroma 4% manj kot v letu 2003. 
 
Od 5.805.487 potnikov jih je  2.962.307 vstopilo v državo, 2.843.180 pa izstopilo iz države. 
Večina teh potnikov je državno mejo prestopila na mejnih prehodih s Hrvaško, manjši delež, 
19.466 potnikov, pa na mejnem prehodu z Avstrijo.  
 
Čez mejne prehode Policijske uprave Celje smo v letu 2004 beležili prestop 1.428.921 
(1.512.753)  motornih vozil. Tako smo v letu 2004 beležili prestop 1.253.381 (1.355.600) 
osebnih vozil, 8.400 (9.041) avtobusov in 167.140 (148.112) tovornih vozil. V letu 2004 
beležimo, v primerjavi z letom 2003, manjši padec števila motornih vozil na mejnih prehodih. 
Padec je zaznati pri vseh kategorijah motornih vozil, razen pri tovornih vozilih, kjer smo 
zabeležili 11% porast prometa. 
 
 
1.4.3 PREHODI DRŽAVNE MEJE Z NEUSTREZNIMI DOKUMENTI 
 
Zaradi poskusa prehoda državne meje z neustreznimi dokumenti smo v letu 2004 na mejnih 
prehodih PU Celje zavrnili vstop v državo 433 (1109) osebam, skupaj pa smo na mejnih 
prehodih zavrnili vstop 873 (1.515) osebam, oziroma 42% manj glede na leto 2003.  
 
V letu 2004 smo obravnavali 5 (17) poskusov prehoda državne meje s ponarejenimi ali 
prirejenimi listinami. Listine so v treh primerih zlorabili državljani Srbije in Črne Gore ter v dveh 
primerih državljani Slovenije.  
 
 
 



2. PODPORNE POLICIJSKE DEJAVNOSTI 
 
 
2.1 INTERVENTNI KLICI 
 
Na interventno telefonsko številko 113 je bilo v letu 2004 sprejetih 57532 (54159) ali 6,2% več 
klicev kot v letu pred tem in 10,2% več kot v letu 2002, kar kaže na stalen porast klicev. Med 
vsemi klici je bilo interventnih oz. takih, ki so zahtevali podvzemanje ukrepov s strani policije, 
30,6% (17637 (13731)). Glede na predhodno leto pa se je njihovo število povečalo kar za dobro 
četrtino oz. natančno za 28,4%. Ti podatki kažejo na konstantno večanje števila interventnih 
klicev, saj se je njihovo število v zadnjih treh letih povečalo skoraj za 70%.   
 
Delavci Operativno komunikacijskega centra so izvedli 29892 (26114) ali 14,4% več napotitev 
policijskih patrulj na kraje dogodkov kot v letu 2003. 
 
 
2.2 IZVAJANJE POLICIJSKIH POOBLASTIL 
 
V letu 2004 so policisti v 277 (265) primerih) uporabili 575 (548) različnih prisilnih sredstev 
zoper 302 (294) osebi. V primerjavi z letom 2003 se je število oseb, zoper katere so bila 
uporabljena prisilna sredstva, povečalo za 2,65%, uporabljenih pa je bilo 4,7% več prisilnih 
sredstev.   
 
Policisti so v 98,78 (98,54)% primerov kršitelje obvladovali z najmilejšimi prisilnimi sredstvi - s 
sredstvi za vklepanje in vezanje ter fizično silo. 
 
Največ uporab prisilnih sredstev so evidentirali na PP Celje (39%) in PP Velenje (16%), delež 
ostalih policijskih postaj pa je okoli ali nižji od 10%.   
 
Zaradi uporabe prisilnih sredstev in napadov na policiste je bilo lahko telesno poškodovanih 
osem (leta 2003 pa 20) oseb in 11 (18) policistov. Najpogostejši način napada na policiste je bila 
fizična sila – odrivanje in prijemanje (72), pri tem  so bile pri policistih evidentirane tri lahke 
telesne poškodbe, in fizična sila – napadi z roko, kjer je bilo v 36 napadih evidentiranih devet 
lahkih telesnih poškodb.  
 
V letu 2004 je bilo obravnavanih 22 (19) kaznivih dejanj zaradi napadov na policiste ali za 
13,6% več kot v letu prej, pri tem pa je bilo oškodovanih 27 (35) policistov. Storjenih je bilo 21 
(16) kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja uradni osebi po 302. členu KZ, eno (3) 
kaznivo dejanje napada na uradno osebo po 303. členu KZ, medtem ko ostalih oblik tovrstnih 
kaznivih dejanj ni bilo. 
 
 
2.3 PRITOŽBE OBČANOV 
 
V letu 2004 smo prejeli 145 (140) pritožb, od tega je bilo sedem sprejetih ustno na zapisnik, vse 
ostale pa so bile podane v pisni obliki. Na sejah senatov za pritožbe je bilo obravnavanih 42 (70) 
pritožb, od tega 13 še po določilih Navodila za reševanje pritožb, preostalih 29 pa po določilih 
novega Pravilnika o reševanju pritožb. Izmed teh, ki so bile obravnavane na senatih, je bilo 
skupno 7 (13) utemeljenih, od tega tri po določilih Navodila za reševanje pritožb in štiri po 
določilih Pravilnika o reševanju pritožb. Odstotek utemeljenih pritožb je do 26.02.2004 znašal 



23,08%, od 27.2.2004, ko je uveljavljen nov pritožbeni postopek, pa je od vseh pritožb, 
obravnavanih na senatu, delež utemeljenih 13,79%.  
 
Kot vsa leta doslej še vedno znatno izstopa število pritožbenih razlogov s področja dela po 
prometu, saj je bilo teh kar 101 (100), sledijo kazniva dejanja s 34 (25) primeri, javni red in mir 
s 15 (10) primeri ter dogodki in meja s skupno sedmimi primeri.  
 
Najpogostejši pritožbeni razlogi so še vedno izvajanje nadzora prometa na javnih cestah (79 
(71)), kjer je na prvem mestu izdaja obvestila o prekršku in plačilnega naloga (51 (50)), sledi 
znatno povečano število pritožbenih razlogov zaradi preizkusa alkoholiziranosti (16 (7)), ostali 
razlogi pa so zastopani z manj kot desetimi primeri. 
 
Izmed ostalih pritožbenih razlogov je v kar 40 (32) primerih izpostavljena nekorektnost policistov 
v postopkih, 33 (23) krat so pritožniki policistom očitali nepravilno odločitev, po 20 (19) krat 
nepravilno ugotovitev dejanskega stanja in nestrokovnost, po 12 krat neprofesionalni odnos (9) 
in neukrepanje (12), v 9 (17) primerih žaljiv postopek in v 8 (5) primerih kršitev človeškega 
dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic. 
 
 
2.4 ODNOSI Z JAVNOSTMI  
 
V letu 2004 smo pripravili dvanajst rednih in devet izrednih novinarskih konferenc, napisali in 
posredovali 159 sporočil in obvestil za javnost, odgovorili na 98 vprašanj novinarjev in občanov, 
med njimi posredovali tudi odgovore medijem v tonski obliki. V 11 primerih smo sodelovali v 
oddajah lokalnih in regionalnih televizij in v 19 oddajah in prispevkih lokalnih radijskih postaj.  
 
Pripravili smo 365 dnevnih pisnih jutranjih OKC poročil in 256 dnevnih poročil Policijske uprave 
Celje, pisnim, radijskim in TV medijem ter zasebno varnostnim službam. Poročila Policijske 
uprave Celje in obvestila za javnost smo po e-mailu pošiljali 78 različnim naslovnikom. Tonska 
poročila smo vsakodnevno pošiljali osmim radijskim postajam na območju Policijske uprave 
Celje. Operativno komunikacijski center PU Celje se je vsako jutro vključeval s poročilom v 
program Radia Celje. Mesečno je bil na Policijski upravi Celje organiziran odprti telefon.   
 
 


