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Predstavnik Policijske postaje Celje bo podal obrazložitev delovanja Policijske 

postaje Celje za leto 2020. V priloženem poročilu so po posameznih nalogah  

podatki s poudarkom na pregledu stanja po posameznih področjih dela na 

območju občine Vojnik. V oklepaju so primerjalni podatki za leto 2019. 

Seznanili pa se boste tudi z aktivnostmi policije za omejitev pandemije 

COVID19.  

 

1.) Na območju občine Vojnik so v letu 2020 obravnavali skupaj 104 (122) 

kaznivih dejanj, kar je 14,8% manj kot v letu 2019. V kolikor pa število 

obravnavanih kaznivih dejanj primerjamo s povprečjem obravnavnih kaznivih 

dejanj v obdobju 2014-2018, pa ugotovimo, da smo v navedenem obdobju 

obravnavali v povprečju okoli 141 kaznivih dejanj. Preiskanost kaznivih dejanj 

v letu 2020 znaša 36,5% (51,6 %), povprečna preiskanost kaznivih dejanj v 

obdobju 2014-2018 je znašala 43,8 %. 

 

Ocenjujejo, da so na področju kriminalitete zagotovili dokaj visoko 

stopnjo varnosti za občane občine Vojnik. 

 

2.) V občini Vojnik je PP Celje v letu 2020 obravnavala 140 (54) kršitev s 

področja javnega reda, kar je 159,3% porast glede na leto prej. Upoštevati pa 

je potrebno, da so zaradi epidemije Covid-19 v letu 2020 obravnavali večje 

število kršitev Zakona o nalezljivih boleznih. Če pa primerjamo število kršitev 

javnega reda in miru s povprečjem obravnavnih kršitev javnega reda in miru v 

obdobju 2014-2018, pa ugotovimo, da so v tistem obdobju obravnavali v 



povprečju okoli 98 kršitev javnega reda in miru, kar posledično pomeni porast 

kršitev (kot že povedano zaradi kršitev Zakona o nalezljivih boleznih).   

 

Ocenjujejo, da so na področju javnega reda zagotovili visoko stopnjo 

varnosti za občane Občine Vojnik. 

 

3.) Na območju občine Vojnik se je v letu 2020 zgodilo 51 (64) prometnih 

nesreč. V obdobju 2014-2018 se je v občini zgodilo povprečno okoli 53 

prometnih nesreč, kar pomeni zmanjšanje števila prometnih nesreč.  

Na območju občine v letu 2020 niso obravnavali prometnih nesreč s smrtnim 

izidom. Obravnavali so 20 (31) prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in 

31 (33) prometnih nesreč z materialno škodo. V prometnih nesrečah je bilo 0 

(2) oseb hudo telesno poškodovanih, 20 (29) oseb pa je bilo lahko telesno 

poškodovanih.  

 

Ocenjujejo, da so na področju varnosti cestnega prometa občanom 

občine Vojnik zagotovili  visoko stopnjo varnosti. 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Vojnik na 17. redni seji dne, 15. 4. 2021, sprejme 

informacijo o delu Policijske postaje Celje za leto 2020 s poudarkom 

dela na območju občine Vojnik. 

 

 

 

 

Pripravila:                     Župan Občine Vojnik 

mag. Mojca Skale                     Branko Petre 
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Kljub temu, da vas o varnostni situaciji in našem delu seznanjamo, smo v nadaljevanju pripravili nekaj 

osnovnih podatkov o opravljenem delu PP Celje za leto 2020. Predstavljena so področja kriminalitete, 

javnega reda ter varnosti cestnega prometa.  

 

 

1. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA KRIMINALITETE NA OBMOČJU OBČINE  VOJNIK 

 

 

Na območju občine Vojnik smo v letu 2020 obravnavali skupaj 104 (122) kaznivih dejanj, kar je 14,8% 

manj kot v letu 2019. V kolikor pa število obravnavanih kaznivih dejanj primerjamo s povprečjem 

obravnavnih kaznivih dejanj v obdobju 2014-2018, pa ugotovimo, da smo v navedenem obdobju 

obravnavali v povprečju okoli 141 kaznivih dejanj. Preiskanost kaznivih dejanj v letu 2020 znaša 

36,5% (51,6 %), povprečna preiskanost kaznivih dejanj v obdobju 2014-2018 je znašala 43,8 %. 

 

 

Vrsta kaznivega dejanja 

Število kaznivih 

dejanj 

2019 2020 

KD zoper življenje in telo 5 4 

KD zoper človekove pravice in svoboščine 12 4 

KD zoper zakonsko zvezo, družino in otroke 6 6 

KD zoper premoženje 76 74 

KD zoper gospodarstvo 12 11 

KD zoper varnost javnega prometa 3 2 

KD zoper človekovo zdravje 2 8 

KD zoper delovno razmerje in socialno varstvo 3  

KD zoper okolje, prostor in naravne dobrine 1  

KD zoper pravosodje 1  

KD zoper čast in dobro ime 2  

KD zoper spolno nedotakljivost 2  

 

 

Preiskanost kaznivih dejanj zoper premoženje, katerih smo v letu 2020 obravnavali največ, znaša 23% 

(39,5%) in sicer so v največji meri zastopane velike tatvine in tatvine. Na ODT Celje smo podali 

kazenske ovadbe za 29 (24) kaznivih dejanj velikih tatvin, preiskanost le-teh znaša 10,3% (8,3 %)
1
. 

Kaznivih dejanj tatvin smo obravnavali 28 (29), preiskanost le-teh pa je 25% (41,4 %). Obravnavali 

smo eno kaznivo dejanje ropa. Materialna škoda vseh obravnavanih kaznivih dejanj zoper premoženje 

znaša 261.300 € (111.100 €). 

 

S področja kaznivih dejanj zoper življenje in telo smo na ODT Celje podali 4 (5) kazenskih ovadb za 

kazniva dejanja Lahke telesne poškodbe. Skupna preiskanost teh kaznivih dejanj pa je 75% (100%).  

 

V letu 2020 smo obravnavali 8 kaznivih dejanj Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi 

drogami, nedovoljenimi snovmi v športu, letu 2019 pa 2.  

 

Prva tako smo v lanskem letu obravnavali 11 (12) kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, od tega 9 (4) 

kaznivih dejanj Uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, medtem ko so ostala 

kazniva dejanja iz tega poglavja v številčnih okvirjih iz leta 2019. 
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Opravili smo 6 usmerjenih poostrenih nadzorov varnostno obremenjenih območij, katera so bila 

locirana na podlagi pridobljenih informacij na terenu, poostrenih nadzorov znanih zbirališč populacije 

odvisnikov od prepovedanih drog in drugih lokacij.  

 

Materialna škoda vseh obravnavanih kaznivih dejanj v letu 2020 na območju Občine Vojnik znaša 

271.500 € (151.000 €). 

 

Ocenjujemo, da smo na področju kriminalitete zagotovili dokaj visoko stopnjo varnosti za občane 

občine Vojnik. 

 

 

 

2. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA JAVNEGA REDA NA OBMOČJU  OBČINE VOJNIK 

 

 
V občini Vojnik je PP Celje v letu 2020 obravnavala 140 (54) kršitev s področja javnega reda, kar je 

159,3% porast glede na leto prej. Upoštevati pa je potrebno, da smo zaradi epidemije Covid-19 v letu 

2020 obravnavali večje število kršitev Zakona o nalezljivih boleznih. Če pa primerjamo število kršitev 

javnega reda in miru s povprečjem obravnavnih kršitev javnega reda in miru v obdobju 2014-2018, pa 

ugotovimo, da smo v tistem obdobju obravnavali v povprečju okoli 98 kršitev javnega reda in miru, kar 

posledično pomeni porast kršitev (kot že povedano zaradi kršitev Zakona o nalezljivih boleznih).   

 

V letu 2020 smo beležili 80 (39) kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru, 9 (2) kršitev Zakona o 

proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami,  2 (0) Zakona o orožju, 8 (5) kršitev Zakona o zaščiti 

živali, 0 (2) kršitev Zakona o ohranjanju narave, 0 (1) Zakona o prijavi prebivališča, 3 (2) Uredbe o 

varstvu pred požarom v naravnem okolju, 0 (1)  Zakona o gostinstvu in 0(1) Zakona o veterinarskih 

merilih skladnosti.   

 

Kot je razvidno, prekrški po Zakonu o varstvu javnega reda in miru predstavljajo 81,6 % ugotovljenih 

vseh kršitev na področju javnega reda.  

 

V letu 2020 smo na področju javnega reda in miru intenzivirali delo predvsem na področju nasilja med 

mladostniki in nasilja v družini, kjer skušamo slediti ničelni toleranci in striktno ukrepati zoper storilce 

KD in prekrškov z elementi nasilja.  

 

V zvezi nadzora nad delom nad varnostnimi službami smo na območju občine Vojnik izvajali 

poostrene nadzore, prav tako pa smo ob rednem delu izvajali kontrole nad varnostniki glede 

spoštovanja Zakona o orožju in Zakona o zasebnem varovanju. Redno se kontrolirajo prijave 

varnostnih subjektov, ko prijavljajo uporabo svojih pooblastil. 

 

V obravnavnem obdobju smo opravili štiri poostrene nadzore skupaj z inšpekcijskimi službami  

predvsem z namenom odkrivanja kršitev po Zopa - Zouti. Inšpekcijske službe so zaradi odkritih kršitev 

izvedle hitre postopke z izdajo plačilnih nalogov. Večino nadzorov je bilo izvedenih v najbolj kritičnem 

času in sicer ob petkih in v nočnem času ob sobotah. 

 

 

Ocenjujemo, da smo na področju javnega reda zagotovili visoko stopnjo varnosti za občane občine 

Vojnik. 
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3. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA CESTNEGA PROMETA NA OBMOČJU OBČINE 

VOJNIK 

 
 

  

Na območju občine Vojnik se je v letu 2020 zgodilo 51 (64) prometnih nesreč. V obdobju 2014-2018 

se je v občini zgodilo povprečno okoli 53 prometnih nesreč, kar pomeni zmanjšanje števila prometnih 

nesreč.  

 

Na območju občine v letu 2020 nismo obravnavali prometnih nesreč s smrtnim izidom. Obravnavali 

smo 20 (31) prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in 31 (33) prometnih nesreč z materialno 

škodo. V prometnih nesrečah je bilo 0 (2) oseb hudo telesno poškodovanih, 20 (29) oseb pa je bilo 

lahko telesno poškodovanih.  

 

Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so: 

 

- neprilagojena hitrost 6 (14) prometnih nesreč, 

- ostali vzroki 5 (7) prometnih nesreč, 

- nepravilna stran oz. smer vožnje 7 (8) prometnih nesreč 

- neustrezna varnostna razdalja 8 (6) prometnih nesreč, 

- neupoštevanje pravil o prednosti 11 (8) prometnih nesreč 

- nepravilni premiki z vozilom 6 (5) prometnih nesreč, 

- nepravilnosti na cesti 0 (1) prometnih nesreč 

- nepravilno prehitevanje 2 (2). 

 

 

V občini Vojnik se je 31 (32) prometnih nesreč zgodilo v naselju brez uličnega sistema, 15 (24) se jih  

je zgodilo v naselju z uličnim sistemom, ostanek se je zgodil na regionalnih in lokalnih cestah.  

 

V letu 2020 smo še posebej poudarke namenili nadzoru nad vozniki enoslednih motornih vozil, kjer 

smo občasno izvajali nadzor nad navedeno skupino udeležencev v cestnem prometu, prav tako so 

nadzor na območju občine Vojnik izvajali tudi policisti – motoristi PPP Celje. 

    

Prav tako smo obravnavali 5 (4) prometnih nesreč, ko so bili povzročitelji prometnih nesreč pod 

vplivom alkohola, kar znaša 9,8% (6,25 %), povprečna stopnja alkoholiziranosti pa znaša 1,21 (1,48) 

g/kg. Delež povzročiteljev pod vplivom alkohola je nekoliko višji, vendar še pod povprečjem v RS, prav 

tako je tudi povprečna stopnja alkohola nižja kot v letu 2018, ko je bila 1,48.  

 

V letu 2020 bomo nadaljevali z aktivnostmi in sicer z odrejanjem preizkusov alkoholiziranosti vsem 

udeležencem prometnih nesreč ter kršiteljem, ki prekoračijo hitrost v naselju za 20 km/h in izven 

naselja za 30 km/h, prav tako bomo še bolj poostreno nadzirali voznike enoslednih vozil. 

 

Ocenjujemo, da smo na področju varnosti cestnega prometa občanom občine Vojnik zagotovili  visoko 

stopnjo varnosti. 

 

S spoštovanjem. 

 

    Martin Kumer 

    komandir policijske postaje 

    višji policijski inšpektor II. 

     


