
DELO POLICIJSKE UPRAVE CELJE V LETU 2005 
 
 
ZNAČILNOSTI DELA PU CELJE V LETU 2005 
 
V letu 2005 se je število negativnih oz. varnostnih pojavov, s katerimi se ukvarja policija, na območju 
Policijske uprave (PU) Celje v nasprotju s preteklimi leti, ko smo iz leta v leto beležili porast le teh, na 
vseh pomembnejših področjih dela zmanjšalo.  
 
Tako so policisti v PU Celje v minulem letu obravnavali za dobrih 9% manj kaznivih dejanj (KD) kot v 
letu 2004. Kriminalisti so se na področju splošne kriminalitete kar nekaj časa ukvarjali z odkrivanjem in 
obravnavo osumljenca več kaznivih dejanj požigov na območju Velenja, izstopali sta tudi dve 
odmevnejši kaznivi dejanji umora. Med pomembnejšimi zadevami s področja gospodarske 
kriminalitete sta bili obravnava ilegalne dejavnosti skupine oseb, ki so se ukvarjale z organiziranjem 
denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo, ter dejavnosti dveh skupin osumljencev, ki so se na 
celotnem območju Slovenije organizirali za izvrševanje bančnih oz. leasing goljufij. Na področju 
organizirane kriminalitete je bil zaznan občuten porast obravnavanih kaznivih dejanj; vzrok temu pa je 
iskati predvsem v razkritju kriminalne združbe, ki se je na območju PU Celje ukvarjala z ulično 
preprodajo drog.  
 
Tudi kršitev javnega reda (JRM) je bilo manj kot v prejšnjem letu, in sicer za okoli 20%. Na tem 
področju je bilo zlasti zahtevno zagotavljanje varnosti na športnih prireditvah, predvsem mednarodnih, 
na katerih so sodelovali nogometni, rokometni in košarkarski klubi ter nogometna reprezentanca 
Slovenije. Večje angažiranje policije pri varovanju javnih prireditev je bilo potrebno predvsem ob 
gostovanju klubov iz Srbije in Črne gore ter nogometne reprezentance Nemčije.  
 
V letu 2005 je bilo obravnavanih manj prometnih nesreč (PN), manj je bilo telesno poškodovanih, in 
kar je najpomembneje, manj je bilo mrtvih udeležencev prometnih nesreč. Med dejavniki, ki so v letu 
2005 vplivali na delo policije na področju prometa, je bilo sprejetje novega zakona o varnosti cestnega 
prometa, ki se uporablja od 1.1.2005. Zaradi novega zakona se je prometna varnost vsaj v začetku 
leta precej izboljšala; število prometnih nesreč je namreč v prvih dneh leta močno upadlo, na koncu 
pa je bil upad 33%. Žal je prometna disciplina postopoma pričela popuščati, kljub temu pa lahko 
ugotovimo, da strah pred visokimi sankcijami še učinkuje, vendar vztrajno slabi. Kakorkoli, prometna 
varnost je bila v letu 2005, z izjemo leta 2003, celo najboljša v zadnjih desetih letih.  
 
Na delo v PU Celje je znatno vplivala tudi uveljavitev novega zakona o prekrških, ki se je pričel 
uporabljati s 1. januarjem 2005, in s katerim je policija postala prekrškovni organ. Pretežni del 
postopkov se je od sodnikov za prekrške prenesel na policijske postaje, s tem pa se je precej povečala 
obremenjenost delavcev v policijskih enotah. 
 
Manj je bilo zaznanih oz. ugotovljenih tudi ilegalnih migracij. Vendar pa se je spremenila struktura 
ilegalcev, saj so se policisti neposredno ob državni meji v večji meri srečevali z ilegalnimi migracijami 
državljanov tretjih držav, večinoma tistih z območja nekdanje SFRJ, manj pa z državljani Slovenije, ki 
so nedovoljeno prestopali državno mejo. Na območju Podčetrtka je po sporazumu o obmejnem 
prometu in sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško dne 10. 6. 2005 pričela delovati turistična cona 
»Sotla – dolina izvirov zdravja«, kar pomeni spremenjen režim prehajanja državne meje, ki je tukaj 
veljal vse od leta 1991. Med drugim so se začele izdajati tudi turistične prepustnice. 
 
Za razliko od prejšnjih let je bilo zabeleženih manj interventnih klicev na številko 113 in posledično 
izvedenih manj napotitev policijskih sil na kraje interventnih dogodkov. 
 
Glede na statistične pokazatelje je mogoče zaključiti, da se stanje varnosti v letu 2005 na območju 
Policijske uprave Celje glede na leto 2004 ni poslabšalo in da so ljudje na tem območju živeli vsaj tako 
varno kot v predhodnem letu. 
 
 



PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE  
 
V letu 2005 so policisti PU Celje obravnavali 7.935 (8.745) kaznivih dejanj, kar je 9,26% manj kot v 
letu 2004. Državnemu tožilstvu je bilo posredovano skupno 6.832 (7.581) kazenskih ovadb, kar je 
9,12% manj glede na leto pred tem.  Zaradi razlogov za utemeljen sum storitve kaznivih dejanj so bile 
vložene kazenske ovadbe in poročila v njihovo dopolnitev zoper 2.101 (2.205) oseb. 
 
V letu 2005 je bilo na območju PU Celje obravnavanih 7.567 (8.268) kaznivih dejanj s področja 
splošne kriminalitete ali 8,48% manj kot v letu pred tem. Med njimi se je sicer odstotkovno povečalo 
število kaznivih dejanj zoper človekovo zdravje (za 151%), na splošno pa je viden upad pri večini 
ostalih premoženjskih kaznivih dejanjih. Opazen je upad kaznivih dejanj velika tatvina (za 17,50%), 
kar se pripisuje dejstvu, da se je spremenil način evidentiranja dejanj vloma v vozilo. Ravno tako je 
opazen porast drznih tatvin (15 (1)) pri čemer gre za posledico sekundarne kriminalitete. V letu 2005 
je bilo zaznano tudi občutno povečanje (za 163%) kaznivih dejanj požigov (29 (11)). Na območju PP 
Velenje je bil, po večmesečni preiskavi, za več takšnih dejanj odkrit in obravnavan osumljenec, ki je bil 
priveden k preiskovalnemu sodniku. Ravno tako je bil za enaka kazniva dejanja na območju Celja in 
okolice, tudi iz prejšnjih let, po večletni preiskavi obravnavan osumljenec, zoper katerega je bila 
podana kazenska ovadba. 
 
V letu 2005 je bilo obravnavanih 430 (499) kaznivih dejanj zoper življenje in telo, kar predstavlja 
13,83% upad, ki pa so preiskana v 93,02 (96,59)%. V večini primerov so bile obravnavane lahke 
telesne poškodbe (341 (397) dejanj), število katerih se je zmanjšalo za dobrih 11%, 47 (55) je bilo 
hudih telesnih poškodb, število katerih se je zmanjšalo za dobrih 14%, občutno pa se je zmanjšalo 
tudi število umorov (4 (13)) – za dobrih 69%. Med navedenimi štirimi dejanji sta bila kot odmevnejša 
obravnavana primer umora z vojaškim avtomatskim orožjem ter umor in poskus umora v ožjem 
družinskem krogu.  
 
Obravnavanih je bilo 403 (361) kaznivih dejanj, katerih storitve so osumljeni mladoletniki, kar 
predstavlja 11,63% porast v primerjavi z letom 2004. Večino navedenih dejanj predstavlja 
problematika premoženjske kriminalitete, saj je bilo takšnih dejanj 329 (224); sledijo dejanja zoper 
življenje in telo. V okviru teh dejanj je bilo obravnavanih 173 (217) osumljencev, kar predstavlja 
20,80% upad, glede na vse obravnavane osumljence pa to predstavlja 8,23 (9,84)% delež.  V okviru 
navedene problematike je bil za kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, 
obravnavan tudi osumljenec, za katerega je bilo ugotovljeno, da je takšna dejanja izvrševal dlje časa 
nad več otroci. 
 
Kriminalisti in policisti v PU Celje so v letu 2005 obravnavali 368 (477) gospodarskih kaznivih dejanj, 
kar je 22,85% manj kot v letu pred tem. Po oceni policije je gospodarska kriminaliteta povzročila za 
2.670,2 (2.370,76) milijonov tolarjev škode, kar predstavlja 12,63% porast. Med temi so prevladovala 
kazniva dejanja zoper gospodarstvo (157 (270)), dejanja zoper premoženje (68 (98)) in kazniva 
dejanja zoper pravni promet (33 (57)). Med pomembnejšimi zadevami, ki so bile preiskane in 
zaključene v letu 2005, sta ilegalna dejavnost skupine oseb - osumljencev, ki so se ukvarjali z 
organiziranjem denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo, ter dejavnost dveh skupin osumljencev, 
ki so se na celotnem območju Slovenije organizirali za izvrševanje bančnih ali leasing goljufij. V 
zadnjih dveh primerih je bila preprečena škoda skupno za več kot 900 milijonov tolarjev.  
 
Na področju organizirane kriminalitete je zaznan porast obravnavanih kaznivih dejanj (99 (11)), kar 
predstavlja občutno povečanje, pri čemer gre za kazniva dejanja, ki so kot takšna, po ocenah policije, 
posledica organizirane kriminalitete. Večina teh dejanj so kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in 
prometa z mamili (97 (9)), pri katerih je bilo ugotovljeno, da so posledica organiziranih oblik delovanja 
kriminalnih združb. 
 
Skupaj pa je bilo v letu 2005 obravnavanih 160 (60) kaznivih dejanj, povezanih s preprodajo 
prepovedane droge. Pri tem gre za 166,67% porast, ki je odraz realizacije kriminalne združbe, ki se je 
na območju PU Celje ukvarjala z ulično preprodajo drog. Obravnavanih je bilo pet oseb, ki so se 
zastrupile s prepovedanimi drogami, pri čemer je zaradi zastrupitve ena oseba umrla. 



Število obravnavanih kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov je 
približno enako kot v letu pred tem. V zvezi s tem je bila zaključena obsežna preiskava, v kateri je bila 
obravnavana kriminalna združba, ki se je na območju PU Celje in PU Ljubljana ukvarjala predvsem z 
nedovoljeno prodajo orožja in eksploziva, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je bilo orožje namenjeno 
za prodajo v Hrvaško.  
 
 
ŠTEVILO OZ. PREISKANOST 
KD 

2001 2002 2003 2004 2005 

Kazniva dejanja 6.946 7.802 8.244 8.745 7.935 
Preiskana KD 3.560 4.030 4.164 4.096 3.735 
Delež preiskanih KD (v %) 51,25 51,65 50,51 46,84 47,07 
KD, ki jih je odkrila policija 636 765 585 635 572 
Delež odkritih KD (v %) 84,43 89,28 93,85 89,45 88,99 

 

Število KD Št. preiskanih 
KD 

Delež 
preiskanih 
KD (v %) 

KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
ŽIVLJENJE UN TELO 

2004 2005 

Porast/
upad 
(v %)

2004 2005 2004 2005 
Umor  13 4 -69 12 4 92,31 100,00 
Poskus umora 0 0 - 0 0 - - 
Posebno huda telesna poškodba 0 1 - 0 0 - - 
Huda telesna poškodba 55 47 -14 50 41 90,91 87,55 
Lahka telesna poškodba 397 341 -14 387 319 97,48 93,55 
Druga KD zoper življenje in telo 34 37 +9 33 36 97,06 97,30 
SKUPAJ 499 430 -14 482 400 96,59 93,02 

 

Število KD Št. preiskanih 
KD 

Delež 
preiskanih 
KD (v %) 

KAZNIVA DEJANJA ZOPER 
SPOLNO NEDOTAKLJIVOST 

2004 2005 

Porast/
upad 
(v %)

2004 2005 2004 2005 
Posilstvo 9 7 - 9 6 100,00 85,71 
Poskus posilstva 0 0 - 0 0 - - 
Spolno nasilje 14 12 -14 11 11 78,57 91,67 
Kršitev sp. ned. z zlorabo polož. 0 1 - 0 1 - 100,00 
Sp. napad na osebo, mlajšo od 
15 let 27 26 -4 26 23 96,30 88,46 

Druga KD zoper spol. nedotaklj. 4 13 - 4 12 100,00 92,31 
SKUPAJ 54 59 +9 50 53 92,59 89,83 

 

Število KD Št. preiskanih 
KD 

Delež preiskanih
KD (v %) KAZNIVA DEJANJA ZOPER 

PREMOŽENJE 
2004 2005 

Porast/
upad 
(v %) 2004 2005 2004 2005 

Poškodovanje tuje stvari 521 464 -11 214 169 41,07 36,42 
Tatvina 2.508 2.440 -3 559 524 22,29 21,48 
Vlom  2.345 1.914 -18 511 472 21,79 24,66 
Drzna tatvina 1 15 - 0 12 0,00 80,00 
Tatvina motornega vozila 20 36 +80 0 10 0,00 27,78 
Rop 41 26 -37 22 16 53,66 61,54 
Zatajitev  250 219 -12 87 67 34,8 30,59 
Roparska tatvina 4 3 - 3 3 75 100 
Klasična goljufija 425 355 -16 408 327 96 92,11 
Požig 11 29 +164 5 19 45,45 65,52 
Druga KD zoper premoženje 102 59 -58 93 49 91,18 83,05 
SKUPAJ  6.346 5.646 -11 1956 1709 30,82 30,27 

 



Število KD Škoda 
(v mio. SIT) KAZNIVA DEJANJA GOSPODARSKE 

KRIMINALITETE 
2004 2005 

Porast/ 
upad 
(v %) 2004 2005 

Porast/ 
upad 
(v %) 

Goljufija 84 60 -29 1109,53 156,65 -86 
Oderuštvo 2 2 - 29,50 158,50 +437 
Lažni stečaj 4 0 - 143,91 0 - 
Povzr. stečaja z nevestnim gospod. 1 0 - 66,47 0 - 
Poslovna goljufija 67 101 +151 331,10 1165,91 +252 
Ponareditev ali uničenje poslovnih listin 78 64 -18 0 0 0 
Zloraba položaja ali pravic 29 6 -79 136,74 86,05 -37 
Poneverba 18 21 +17 138,69 901,70 +550 
Pranje denarja 0 0 - 0 0 - 
Izdaja nekritega čeka in zloraba kartice 45 28 -38 8,29 5,53 -33 
Zatajitev finančnih obveznosti 35 17 -51 385,88 177,7 -54 
Druga KD gospodarske kriminalitete 114 69 -39 20,65 18,20 -12 
SKUPAJ 477 368 -23 2370,76 2670,24 +13 

 

KAZNIVA DEJANJA ORGANIZIRANE KRIMINALITETE 2004 2005 

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države 1 1 
Ponarejanje denarja  0 1 
Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksplozivov 4 1 
Neupravičena proizvodnja in promet z mamili  3 96 
Goljufija 2 0 
Druga KD organizirane kriminalitete   1 0 
SKUPAJ 11 99 

 
 
VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI 
LJUDI IN PREMOŽENJA  
 
Policisti so obravnavali 5.461 (6.826) kršitev javnega reda ali 19,38% manj kot v prejšnjem letu. 
Kršitev zakona o prekrških zoper javni red in mir je bilo 4.442 (5.213) ali 14,79% manj, kršitev drugih 
predpisov o javnem redu pa 1.061 (1.613) ali 24,22% manj. Med kršitvami drugih predpisov o javnem 
redu je bilo največ kršitev uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, zakona o tujcih, zakona 
o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ter zakona o zaščiti živali. 
 
Množične kršitve javnega reda, v katerih je bilo udeleženih pet ali več kršiteljev, so bile najpogostejše 
na javnih prireditvah in v gostinskih lokalih. Za učinkovitejše ukrepanje na športnih prireditvah 
(predvsem na nogometnih, košarkarskih in rokometni tekmi) je bila za zavarovanje in spremljanje 
prevozov navijačev pogosto uporabljena tudi posebna policijska enota.  
 
Policija je poleg drugih organov nadzirala tudi kršitve zaradi hrupa, ki ne izvira iz dejavnosti in moti 
ljudi (čezmeren hrup na različnih glasbenih in drugih prireditvah v strnjenih naseljih, ki so sicer 
potekale v skladu z dovoljenji pristojnega organa, hrup iz avtomobilskih zvočnikov na parkirnih 
prostorih in v gostinskih lokalih, ki obratujejo do zgodnjih jutranjih ur).  
 
Policisti so v primerjavi s prejšnjim letom obravnavali 83 (91) ali 8,8% manj kršitev zakona o orožju. 
Zaradi suma, da posamezniki ne izpolnjujejo pogojev za posest orožja, je bilo pristojnim upravnim 
enotam poslanih 6 (4) pobud za uvedbo upravnega postopka za odvzem orožja, v zvezi s tem pa so 
policisti začasno zasegli devet kosov orožja.  
 
Naloge zavarovanja so policisti opravljali na 896 (1.802) javnih shodih in prireditvah. Med temi je bilo 
396 (1.227) športnih prireditev, 518 (562) javnih prireditev in 9 (13) javnih shodov. Zlasti je bilo 
zahtevno zagotavljanje varnosti na športnih prireditvah, predvsem mednarodnih, na katerih so 
sodelovali nogometni, rokometni in košarkarski klubi ter nogometna reprezentanca Slovenije. Večje 



angažiranje policije pri varovanju javnih prireditev je bilo potrebno predvsem ob gostovanju klubov iz 
Srbije in Črne gore ter nogometne reprezentance Nemčije. Protestnih shodov na območju PU ni bilo. 
 
V skladu s predpisi so policijske enote v 54 (79) primerih 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 kadar so 
pričakovale njihovo upiranje.  
 
Policisti so obravnavali tudi 981 (847) dogodkov, v katerih je 156 (192) oseb umrlo.  
 
 
VRSTE KRŠITEV 2001 2002 2003 2004 2005 
Kršitve zakona o prekrških zoper 
JRM 5.145 5.691 5.296 5.213 4.442 

Kršitve drugih predpisov* 1.707 2.180 2.070 1.613 1.019 
SKUPAJ 6.852 7.871 7.366 6.826 5.461 

*Opredeljene v nadaljevanju 

 
VRSTA KRŠITVE PO ZAKONU O PREKRŠKIH ZOPER 
JRM 2004 2005 Porast/upad 

(v %) 
Prepiranje, vpitje 2.320 2.079 -10 
Motenje in ogrožanje varnosti v zasebnem prostoru 1.490 1.320 -11 
Nedostojno vedenje do uradne osebe 587 467 -20 
Vznemirjanje okolja v pijanosti 197 145 -26 
Pretepanje in drzno vedenje 572 384 -33 
Klatenje, potepanje in beračenje 1 9 - 
Nenaznanitev kršitve JRM 0 1 - 
Streljanje z ogrožanjem ljudi 7 3 - 
Druge kršitve 39 34 -13 
SKUPAJ 5.213 4.442 -15 

 

KRŠITVE DRUGIH PREDPISOV 2004 2005 
Porast/upa

d 
(v %) 

Zakon o tujcih 258 175 -32 
Zakon o nadzoru državne meje 50 10 -80 
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 129 153 +19 
Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju 250 258 +3 
Zakon o osebni izkaznici 179 39 -78 
Zakon o prijavi prebivališča 177 34 -81 
Zakon o zaščiti živali 151 121 -20 
Zakon o orožju 91 83 -9 
Zakon o javnih zbiranjih 31 10 -68 
Zakon o omejevanju porabe alkohola 158 32 -80 
Zakon o zasebnem varovanju 1 6 - 
Zakon o osebnem imenu 33 0 - 
Drugi predpisi 105 140 +25 
SKUPAJ 1.613 1.019 - 34 

 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAVNAVANJE DOGODKOV 2004 2005 
Onesnaženje in ogrožanja okolja  6 1 
Nesreče na vodah 0 0 
Utopitve 3 1 
Gorske nesreče 3 1 
Nesreče na smučiščih 5 6 
Nesreče v zračnem prostoru 1 4 
Nesreče in izredni dogodki v železniškem prometu 4 4 
Samomori   89 70 
Poskusi samomora  44 37 
Požari 178 165 
Delovne nesreče 66 58 
Iskanje pogrešanih oseb 12 7 

 
 
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA  
 
Prometna varnost na cestah na območju PU Celje je bila v letu 2005 skladna z realno pripravljenimi 
letnimi programskimi dokumenti, na podlagi katerih se prometna varnost, kljub nekaterim 
spremembam v pozitivni zakonodaji, ne bo poslabšala in bo primerljiva z letom 2004. Lahko 
ugotovimo, da je ta osnovni cilj v celoti dosežen, saj vsi številčni kazalci kažejo, da je bila prometna 
varnost precej boljša kot v letu 2004 in, z izjemo leta 2003, celo najboljša v zadnjih desetih letih.  
 
Na cestah na območju PU Celje so policisti v letu 2005 obravnavali skupaj 4.087 prometnih nesreč, v 
katerih je umrlo 32 prometnih udeležencev, 1966 pa je bilo telesno poškodovanih. Kljub upadu števila 
obravnavanih prometnih nesreč za 33%, se je udeležba nekaterih kategorij prometnih udeležencev v 
prometnih nesrečah povečala. V primerjavi z letom 2004 je bilo v prometnih nesrečah udeleženih več 
pešcev, več kolesarjev, več voznikov koles z motorjem in več voznikov štirikolesnikov, najbolj pa se je 
v prometnih nesrečah zmanjšalo število voznikov kombiniranih vozil (za 50%) in število voznikov 
osebnih vozil (za 35%).  
 
Med mrtvimi je bilo več pešcev (5 (3)) in voznikov enoslednih vozil (10 (8)), od tega sedem motoristov 
in trije kolesarji. Pešci in vozniki enoslednih vozil so predstavljali kar 46% vseh mrtvih na cestah na 
območju PU Celje (skupaj 15 mrtvih). Število mrtvih voznikov osebnih avtomobilov se je s 15 
zmanjšalo na 9 ali za 40%. Med vzroki prometnih nesreč je še vedno na prvem mestu neprilagojena 
hitrost. Ta vzrok je bil prisoten pri 26% vseh prometnih nesreč; v primerjavi z letom 2004 je ta delež 
celo večji, posledično pa je zaradi tega vzroka umrlo 44% oseb. Temu vzroku po številu prometnih 
nesreč sledijo nepravilni premiki (807 PN), neupoštevanje pravil prednosti (612 PN), nepravilna stran 
in smer vožnje (583 PN) in neustrezna varnostna razdalja (330 PN). Drugih vzrokov je bilo bistveno 
manj. Glede na težo posledic pa neprilagojeni hitrosti sledijo nepravilna stran in smer vožnje (osem 
mrtvih) ter neupoštevanje pravil prednosti (štirje mrtvi).  
 
Tudi prisotnost alkohola je še vedno zelo pogosto v vzročni zvezi z nastankom prometnih nesreč. V 
letu 2005 je bilo 425 povzročiteljev ali 10,4% vseh povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom 
alkohola. Število vinjenih povzročiteljev prometnih nesreč se je celo povečalo in tudi povprečna 
koncentracija je višja kot leto prej. Alkoholizirani vozniki so povzročili deset prometnih nesreč s 
smrtnim izidom.  
 
UGOTOVLJENE KRŠITVE PREDPISOV 2004 2005 
Zakon o varnosti cestnega prometa 80.841 54.179 
Zakon o delov. času in obveznih počitkih mobilnih … 0 42 
Zakon o prevozih v cestnem prometu 60 44 
Zakon o prevozu nevarnega blaga 10 1 
Zakon o javnih cestah 1 4 
SKUPAJ 80.912 54.270 



POSTOPKI POLICIJE OB PREKRŠKU Št. 
Opozorilo 11.747 
Plačilni nalog 22.473 
Izdaja odločbe v hitrem postopku 10.127 
Obdolžilni predlog 9.821 
Predlog drugemu prekrškovnemu organu 27 
Zahteva za sodno varstvo zaradi izdanega plačilnega naloga 1524 
Zahteva za sodno varstvo zaradi odločbe v hitrem postopku 858 
 

 VRSTE UKREPOV POLICIJE OB KRŠITVAH 2004 2005 Porast/upad 
(v %) 

 Odrejen alkotest 37.219 40.268 8 
pozitiven 4.242 3.320 -22 
negativen 32.369 36.546 13 
odklonjen 541 380 -30 

 Odrejen strokovni pregled zaradi alkohola 979 425 -57 
pozitiven 258 167 -35 
negativen 133 118 -11 
odklonjen 581 120 -79 

 Odrejen strokovni pregled zaradi prepovedanih drog 297 185 -38 
pozitiven 40 25 -37 
negativen 61 31 -49 
odklonjen 195 122 -37 

 Pridržanje do streznitve 80 62 -23 
 Začasni odvzem vozniškega dovoljenja 3.520 2.573 -27 
 Odvzem prometnega dovoljenja 520 194 -63 
 Začasni odvzem registrskih tablic 1.168 897 -23 
 Privedba k sodniku oz. na oddelke za prekrške na OS 22 64 191 
 Število kontrolnih zdravstvenih pregledov 83 16 -81 
 Izredni tehnični pregled 58 65 12 
 

PROMETNE NESREČE POSLEDICE 
LETO 

SKUPAJ SMRTNE S TEL. 
POŠK. 

Z MAT. 
ŠKODO Mrtvi HUDO 

POŠKOD. 
LAHKO 

POŠKOD. 
2001 5.193 35 1.377 3.781 44 338 1.673 
2002 5.411 40 1.403 3.968 46 212 1.745 
2003 5.502 28 1.552 3.922 29 194 2.051 
2004 6.055 33 1.652 4.370 37 210 2.217 
2005 4.087 30 1.391 2.666 32 174 1.792 

 

Mrtvi 
Hudo 

telesno 
poškodovani 

Lahko 
telesno 

poškodovani 
VZROK PROMETNE 
NESREČE 

2004 2005 % 2004 2005 % 2004 2005 % 
Nepravilna stran smer vožnje 6 8 33 39 27 -31 329 196 -40 
Nepravilno prehitevanje 4 0 - 10 8 -20 69 64 -7 
Nepravilnosti pešca 1 0 - 4 1 -75 12 21 75 
Neprilagojena hitrost 19 14 -26 85 68 -20 718 607 -15 
Neupoštev. pravil o prednosti 2 4 100 38 50 32 485 381 -21 
Neustrezna varnostna 
razdalja 0 0 - 3 2 -33 340 278 -18 

Nepravilen premik z vozilom 1 1 0 12 8 -33 137 101 -26 
Drugi 4 5 25 19 10 -47 127 144 13 
SKUPAJ 37 32 -14 210 174 -17 2.217 1.792 -19 

 



NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH  
 
Na področju varovanja državne meje so se policisti neposredno ob državni meji v večji meri srečevali z 
ilegalnimi migracijami državljanov tretjih držav, večinoma državljanov z območja nekdanje SFRJ. Ob 
povečanju teh ilegalnih migracij je bil beležen padec ugotovljenih ilegalnih prehodov državne meje, ki 
so jih storili domačini. Na območju Podčetrtka je po sporazumu o obmejnem prometu in sodelovanju 
med Slovenijo in Hrvaško dne 10. 6. 2005 pričela delovati turistična cona »Sotla – dolina izvirov 
zdravja«. Pri izvajanju predpisov o tujcih smo beležili ukrepe v okviru leta 2004. Pri tem so se policisti 
velikokrat srečevali s kršitvami zakona o prijavi prebivališča in nekoliko manj s kršitvami zakona o 
tujcih.  
 
Na območju PU Celje se je število potnikov, ki so prestopili državno mejo na mejnih prehodih, 
zmanjšalo za 19%, saj je državno mejo prestopilo 4.669.879 (5.775.863) potnikov. Pri prometu vozil 
čez mejne prehode beležimo porast za 10% (1.584.802 (1.425.359)). Do porasta števila vozil in padca 
prometa potnikov je prišlo zaradi nove metodologije štetja prometa potnikov, saj je bilo ugotovljeno, 
da se v povprečju v vozilu prevažata dva potnika in ne štirje, kot je to veljalo v preteklih letih. Na 
mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 857 (873) ali 2% manj tujcev, ki niso izpolnjevali zakonskih pogojev 
za vstop v državo. Policisti so na mejnih prehodih obravnavali 10 (6) oseb, ki so zlorabile 16 (10) listin.  
 
Obravnavanih je bilo 175 (258) ali 32% manj kršitev zakona o tujcih in 10 (50) oziroma 80% manj 
kršitev zakona o nadzoru državne meje.  
 
Število prijetih oseb, ki so ilegalno prestopile državno mejo, se je v skupnem številu nekoliko 
zmanjšalo. Če gledamo državljanstvo oseb, ki so bile prijete zaradi ilegalnega prestopa državne meje, 
lahko ugotovimo, da beležimo padec zaradi majhnega števila državljanov Slovenije, ilegalni prehodi 
državljanov tretjih držav pa so v porastu. Pri varovanju državne meje so bile uporabljene vse oblike 
policijskega dela, sodelovale so tudi enote vodnikov službenih psov in letalska policijska enota. V 
varovanje je bila redno vključena tudi prenosna optoelektronska naprava za opazovanje, ki je bila v 
zadnjih mesecih veliko na popravilu, ter ostala oprema za varovanje državne meje. 
  
Enote v notranjosti so letos obravnavale manjši delež oseb, ki so ilegalno prišle v Slovenijo, saj so 
obravnavale 25 (63) od 143 (160) oseb, ki so bile obravnavane zaradi ilegalnega prestopa državne 
meje. Obravnavan je bil tudi 1 (0) mejni incident na meji s Hrvaško (prelet rakete proti toči). 
  
Nedovoljenih prehodov čez državno mejo je bilo 143 (160) ali 11% manj kot v letu pred tem. Med 
obravnavanimi kršitelji je bilo največ državljanov Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore, Turčije, 
Makedonije in Albanije. Kar 137 ilegalnih prehodov državne meje je bilo obravnavanih na državni meji 
s Hrvaško, dva na državni meji z Madžarsko in eden na državni meji z Italijo. Za tri tujce, državljane 
Liberije, policisti niso uspeli ugotoviti, iz katere države so vstopili v Slovenijo. 
 
Tujim varnostnim organom je bilo na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb vrnjenih 53 
(64) oziroma 17% oseb manj. Od tujih varnostnih organov sta bili prejeti 2 (4) osebi, in sicer 
državljana Francije in Kirgistana. Po 50. členu zakona o tujcih je bilo iz države odstranjenih 41 (45) 
oseb oziroma 9% manj kot v letu pred tem.  
 
V letu 2005 je 81 (39) oseb, ki so ilegalno vstopile v Slovenijo, zaprosilo za azil. V center za tujce je 
bilo nastanjenih 30 (31). 
 
 
PREHODI POTNIKOV PO VRSTI MEJNEGA 
PREHODA  2004 2005 Porast/upad 

(v %) 
Mednarodni promet  1.772.118 1.618.854 -9 
Meddržavni promet 3.526.087 2.725.805 -23 
Obmejni promet  477.658 325.220 -32 
SKUPAJ 5.775.863 4.669.879 -19 

 
 



DRŽAVLJANSTVO TUJCEV, ZAVRNJENIH NA 
MEJNIH PREHODIH 2004 2005 Porast/upad 

(v %) 
Bolgarija 7 45 +640 
Bosna in Hercegovina 43 28 -35 
Hrvaška 781 693 -11 
Makedonija 9 20 +220 
Romunija 5 2 - 
Srbija in Črna Gora 18 27 +33 
Turčija 3 8 - 
Drugih držav 7 34 +485 
SKUPAJ  873 857 -2 

 

DRŽAVLJANSTVO 2004 2005 Porast/upad
(v %) 

Albanija 9 11 +22 
Bolgarija 2 0 - 
Bosna in Hercegovina 10 38 +380 
Egipt 4 0 - 
Hrvaška 19 8 -58 
Iran 3 2 - 
Italija 1 0 - 
Kirgizistan 0 2 - 
Kuba 4 0 - 
Liberija 0 3 - 
Makedonija 9 13 +44 
Moldavija 1 4 - 
Poljska 1 0 - 
Rusija 0 3 - 
Slovenija 41 1 2 
Srbija in Črna Gora 45 37 -18 
Šri Lanka 7 0 - 
Turčija 4 15 +375 
Ukrajina 0 2 - 
Drugih držav 0 4 - 
SKUPAJ 160 143 -11 

 
 
 
 

• OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST  
 
Na interventno telefonsko številko 113 je bilo v letu 2005 sprejetih 59.283 (57.532) klicev, kar je za 
3% več kot v letu 2004; že več let je zaznan stalen porast klicev. Med temi klici je bilo le 26,5% 
interventnih oz. takšnih, ki so zahtevali ukrepanje s strani policije. Interventnih klicev je bilo tako 
15.710 (17.637), kar pomeni 11% padec glede na preteklo leto.  
 
V letu 2005 so delavci OKC PU Celje izvedli 16.259 napotitev patrulj na interventne dogodke, kar je 
manj kot v letu pred tem in je glede na zmanjšanje števila interventnih dogodkov tudi razumljivo. Pri 
napotitvah so delavci OKC uporabljali izdelane opomnike za posamezne primere, policistom pa so 
posredovali podatke iz evidenc policije, jih vodili do kraja dogodka s pomočjo geografskega 
informacijskega sistema (GIS), spremljali njihovo delo in jim po potrebi nudili dodatne informacije, 
zlasti s področja evropske pravne ureditve, ki so jih pridobivali s pomočjo intraneta policije. 
 
Reakcijski časi vseh interventnih klicev so bili v okviru pričakovanih. Za interventne klice za vsa 
področja dela je znašal poprečni reakcijski čas 18:26 (17:15), kar je dobro minuto več kot leto prej, 



povprečni reakcijski čas za nujne interventne dogodke pa je znašal 10:47 (10:16), kar je sicer 
zanemarljivo višje.   
 
 

• IZVAJANJE POLICIJSKIH POOBLASTIL IN OGROŽANJE POLICISTOV 
 
Za spremljanje zakonite in strokovne uporabe prisilnih sredstev ter odpravljanje nepravilnosti pri delu 
je bilo zbrano gradivo o primerih policijskih postopkov za izvedbo praktičnega urjenja ter gradivo za 
priročnik o uporabi fizične sile in sredstev za vklepanje v policijskih postopkih in publikacijo o primerih 
iz prakse. Pripravljen je bil tudi priročnik za usposabljanje policistov za delo z lisicami.  
 
Policisti so v letu 2005 zaradi kaznivih dejanj, preprečitve nadaljevanja prekrškov ali drugih razlogov 
pridržali 575 (544) ali 5,4% več oseb. Prisilna sredstva so uporabili zoper 316 (299) ali 5,68% več 
oseb. Zoper kršitelje so večinoma uporabili najmilejši prisilni sredstvi – sredstva za vklepanje in 
vezanje ter fizično silo, kar pomeni, da sta bili pri uporabi policijskih pooblastil spoštovani načeli 
postopnosti in sorazmernosti. Strelnega orožja kot prisilnega sredstva niso uporabili. V letu 2005 je 
bilo izvedenih 40 ukrepov prepovedi približevanja po 39.a členu Zpol. 
 
Obravnavanih je bilo 12 (17) groženj policistom ter 21 (20) KD napadov na policiste. 
 
 

• REŠEVANJE PRITOŽB  
 
V letu 2005 je bilo sprejetih 68 (142), od tega 66 v PU Celje in dve na MNZ. Poleg teh je bilo v letu 
2005 obravnavanih še 19 pritožb, ki se nanašajo na postopke policistov, ki so bili izvedeni pred 1. 1. 
2005. V postopku pri vodji organizacijske enote je bilo obravnavanih 46 pritožb, od katerih je bilo 31 
uspešno zaključenih. Od vseh pritožb, obravnavanih pri vodji OE, je bilo v 42 primerih ravnanje 
policistov ocenjeno kot skladno s predpisi, kar pomeni 91,3% delež. Na senatu je bilo obravnavanih 22 
pritožb, kar zanaša 32,35% vseh prejetih pritožb. Število pritožb na senatu je bilo bistveno nižje kot 
leto pred tem, ko jih je bilo 42, to pa predvsem zaradi tega, ker je bilo v letu 2004 13 senatov 
izpeljanih po določilih navodila za reševanje pritožb, veljavnega do 26. 2. 2004. V letu 2005 je bilo na 
senatu v štirih primerih odločeno, da je pritožba utemeljena, delež utemeljenih pritožb je tako 
18,18%. V 15 primerih se je pritožbeni postopek zaključil s sklepom, in sicer v štirih primerih na 
podlagi 9. člena in v 11 primerih na podlagi 12. člena pravilnika. 
 
Glede strukture pritožb je bilo stanje podobno kot leto pred tem. Največ pritožb je bilo podanih s 
področja cestnega prometa (52), sledita kriminaliteta ter javni red in mir, na vsakem od obeh področij 
je bilo podanih po deset pritožb. S področja državne meje in tujcev sta bili podani dve pritožbi in v 
zvezi z drugimi dogodki štiri.  
 
V sprejetih pritožbah je bilo skupaj podanih 127 pritožbenih razlogov. Kar 61 pritožbenih razlogov se 
je nanašalo na pooblastila, 61 pritožbenih razlogov na druge razloge, pet pritožbenih razlogov pa je 
bilo v zvezi s prisilnimi sredstvi. 
 
V zvezi s pritožbami je bilo v letu 2005, glede na posledice pritožbenih postopkov pri policistih, 
izvedenih 6 (5) ukrepov.   
 
 

• ODNOSI Z JAVNOSTMI  
 

V letu 2005 je bilo organiziranih in izvedenih 12 (12) rednih tiskovnih konferenc, 6 (9) izrednih in 2 (2) 
brifinga oziroma izjavi za javnost vodstva PU Celje. Samostojno ali v sodelovanju s posameznimi NOE 
je bilo oblikovanih in medijem posredovanih 121 (159) sporočil in obvestil, zbranih in oblikovanih je 
bilo 245 (98) odgovorov za novinarje in občane. Pripravljenih je bilo 252 tonskih dnevnih poročil o 
varnostno zanimivih dogodkih na območju PU Celje, 252 pisnih dnevnih poročil in 52 tedenskih 
pregledov. Po telefonu je bilo raznim medijem danih 350 izjav oziroma sporočil. Za različne medije je 
bilo, kot naš odziv na njihova pisanja oziroma poročanja, pripravljenih 19 pojasnil, jim s prošnjo za 



objavo posredovanih 19 tematskih prispevkov in organiziranih 30 nastopov predstavnikov PP in NOE 
PU v različnih nacionalnih, regionalnih in lokalnih medijih (pogovorne oddaje, intervjuji, promocija 
policijskega dela in posameznih policijskih enot…). Policijske postaje Velenje, Šentjur, Slovenske 
Konjice, Žalec, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina so za lokalne medije redno pripravljale kratke 
preglede s področja »črne kronike« in izvajanja splošnih policijskih nalog na svojih območjih. 
 
 
 
 
 


