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Predstavnik Policijske postaje Celje bo podal obrazložitev delovanja Policijske 

postaje Celje za leto 2021. 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 2020.  

 

1.) Na območju občine Vojnik so v letu 2021 obravnavali skupaj 99 (104) 

kaznivih dejanj, kar je 4,8% manj kot v letu 2020. V kolikor pa število 

obravnavanih kaznivih dejanj primerjamo s povprečjem obravnavnih kaznivih 

dejanj v obdobju 2012-2021, pa ugotovimo, da so v navedenem obdobju  

obravnavali v povprečju 130 kaznivih dejanj na leto. Preiskanost kaznivih 

dejanj v letu 2021 znaša 47,5 % (37,5 %). 

Ocenjujejo, da so na področju kriminalitete zagotovili dokaj visoko 

stopnjo varnosti za občane občine Vojnik. 

 

2.) Na območju Občine Vojnik je Policijska postaja Celje v letu 2021 

obravnavala 85 (140) kršitev s področja javnega reda, kar je 39,3 % padec 

glede na leto 2020. 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 2012-2021, pa ugotovimo, 

da so v 10 - letnem obdobju letno obravnavali v povprečju 97 kršitev javnega 

reda in miru.   

Ocenjujejo, da so na področju javnega reda zagotovili visoko stopnjo 

varnosti za občane Občine Vojnik. 

 



3.) Na območju občine Vojnik se je v letu 2021 zgodilo 57 (70) prometnih 

nesreč. V obdobju 2012-2021 se je v občini zgodilo povprečno 76 prometnih 

nesreč na leto, kar pomeni upad števila obravnavanih prometnih nesreč.  

V letu 2021 so obravnavali eno prometno nesrečo s smrtnim izidom, v kateri 

je življenje izgubil otrok. Obravnavali so 24 (29) prometnih nesreč s telesnimi 

poškodbami in 32 (41) prometnih nesreč z materialno škodo. V prometnih 

nesrečah je ena oseba izgubila življenje, 6 (2) oseb se je hudo telesno 

poškodovanih, 29 (31) 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 22. redni seji, dne 7. 4. 2022, sprejme 

informacijo o delu Policijske postaje Celje za leto 2021 s poudarkom 

dela na območju občine Vojnik. 
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