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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 
 
 
 
ZADEVA: INFORMACIJA O VARNOSTNI PROBLEMATIKI NA OBMOČJU OBČINE ŽALEC 

IN POSAMEZNIH KS ZA LETO 2021 
 
V prilogi vam skladno z določili 1. odstavka 34. člena poslovnika Občinskega sveta občine 
Žalec (Uradni list RS, št. 92/13) posredujemo Informacijo o varnostni problematiki na območju 
Občine Žalec za leto 2020 za obravnavo na seji občinskega sveta.  
 
Predlog sklepa: 
Občinskemu svetu predlagamo, da se seznani z informacijo o varnostni problematiki na 
območju Občine  Žalec. 
 

 
 
 
 
Priloga:  

- Informacija o varnostni problematiki 
 
Posredovano: 

- naslovniku, po e-pošti 
- objavljeno na spletni strani Občine Žalec 
- zbirka dokumentarnega gradiva 
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Številka:  900-14/2020/1 (3A695-1) 
Datum:  26. 5. 2021 
 
Zadeva:  Informacija o varnostni problematiki na območju Občine Žalec in 

posameznih KS za leto 2020 
 
Leto 2020 je tudi na področju dela PP Žalec zelo zaznamovala razglasitev epidemije zaradi 
Covid-19. Potrebno se je bilo prilagoditi novim okoliščinam, poleg tega pa je virus prizadel tudi 
zaposlene na PP Žalec, saj je bilo okuženih več kot tretjina zaposlenih. Območje, ki ga pokriva 

PP Žalec, zajema 6 občin, ki so v okviru delovanja lokalnih skupnosti zahtevale prioriteto s 
področja spoštovanja ukrepov za preprečevanje nalezljivih bolezni, hkrati pa ne zanemariti 

ostalih področij, ki sodijo v domeno dela policije. Slednje je zahtevalo izkoriščanje človeških 

resursov praktično do skrajnosti.  
 
Ukrepi, ki jih je z namenom preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni predpisala vlada, je močno 

poseglo v življenje prebivalcev, zaradi česar so se spremenili tudi vzorci negativnih pojavov, s 
katerimi se srečujejo policisti. Zaznali smo povečano število kršitev javnega reda in miru zlasti v 
domačem okolju, ter precejšen porast nasilja v družini. Prav tako se je stopnja alkoholiziranih 
voznikov malenkost povečala, kljub temu, da so bili gostinski lokali večinoma zaprti, kar kaže na 

prekomerno uživanje alkohola v domačem okolju. Zaznati je bilo mogoče tudi posamične pojave 

nestrpnosti in nezadovoljnosti prebivalcev do ukrepov vlade, ki so se izražali skozi proteste, ki 

pa so proti sredini leta popolnoma usahnili in nas tako niso pretirano obremenjevali.  
 
Ker PP Žalec pokriva območje, ki je nekako na stičišču glavnih prometnic v RS, smo ponovno 

dali večji poudarek v delo na področju prometne varnosti. Tako nam zadnjih 10 let skupaj z 

ostalimi preventivnimi institucijami in PPP Celje uspeva, da je prometna varnost vsako leto 
boljša oz. se zgodi manj prometnih nesreč z manj posledicami. To je razveseljiv podatek, ki pa 
ne prikazuje celotne slike, saj se po drugi strani povečuje število alkoholiziranih voznikov, 
pojavljajo se nove oblike nesreč z električnimi vozili, še vedno je ogromno kršitev povezanih z 

uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, povečuje se število neregistriranih enoslednih vozil, itd. 
Vse to narekuje, da na tem področju ne smemo popuščati, kar terja našo stalno aktivno in 
učinkovito prisotnost na cestah.  
 
S kadrovskimi težavami se PP Žalec sooča že vrsto let. Kljub temu, da nam PU Celje nudi 

kadrovsko pomoč in da prihajajo novi policisti, pa je po drugi strani fluktuacija kadrov tako 

močna, da zadnjih 10 let delujemo z enakim številom policistov. Kadrovska slika na papirju je 
bila v letu 2020 obetajoča z 85 % zasedenostjo, vendar pa je bila realnosti popolnoma 
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drugačna, saj realna slika kaže samo na 68 % zasedenost. Torej se je v letu 2020 s 
problematiko na terenu operativno srečevalo med 19 in 21 policistov, kar pa je za to policijsko 
postajo izredno obremenjujoče, zato so ogromno dela na terenu opravili tudi pomočniki 

komandirjev, ki pa se po drugi strani soočajo z ogromno količino birokratskega dela. Tudi 
starostna struktura enote, ki znaša povprečno 41 let, ne kaže najboljših obetov za v bodoče, saj 

se bodo v naslednjih 5 letih pričela upokojevanja, pričakuje pa se, da se bo povečevalo tudi 

število dni bolniškega staleža.  
 
Ugotavljam, da bi tako veliko območje kot je območje, ki ga pokriva PP Žalec, ob tolikšnem 
številu dogodkov, dnevno morali pokrivati najmanj dve patrulji 24 ur (ena za patruljno delo in 
ena prometna patrulja). Za normalno opravljanje dela na Policijski postaji Žalec bi se nujno 
morala popolniti obstoječa sistemizacija delovnih mest policistov. 

Področje kriminalitete (skupaj vse občine) 
 
Na Policijski postaji Žalec smo v letu 2020 beležili porast obravnavanih kaznivih dejanj. Tako 
smo v letu 2020 obravnavali skupno 716 (589) kaznivih dejanj. Od navedenih obravnavanih 
dejanj smo na Okrožno državno tožilstvo podali 744 kazenskih ovadb.  
 
V letu 2020 smo preiskali 456 od vseh obravnavanih kaznivih dejanj, kar znaša 63.7% (54.2%) 
celotne raziskanosti in ocenjujemo naše delo na tem področju kot zelo uspešno. Zaradi 
utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj smo podali kazenske ovadbe in poročilo v 
dopolnitev kazenske ovadbe zoper  316 (270) osumljencev (za nekatere od njih tudi več 
kazenskih ovadb – povratniki). Podali smo tudi 96 (103) poročil o kaznivih dejanjih, kadar ni bilo 
pravne podlage za podajo kazenske ovadbe ter v 245 primerih naše kazenske ovadbe dopolnili 
s poročili za dopolnitev kazenskih ovadb.  Prav tako smo v 182 primerih obravnavali kazniva 
dejanja, pri katerih so oškodovanci ob sami podaji oziroma naznanitvi kaznivega dejanja 
umaknili predlog za pregon in smo jih  odstopili Okrožnemu državnemu tožilstvu Celje.  
 
Pridržali smo 7 storilcev kaznivih dejanj, opravili 176 ogledov krajev kaznivih dejanj, 22 hišnih  
preiskav ter v 146 primerih zasegli predmete, za katere je obstajal sum, da izvirajo iz kaznivih 
dejanj. 
 
Kriminaliteta na območju Občine Žalec  
 
Na območju Občine Žalec je bilo v letu 2020 zaznanih 382 kaznivih dejanj, katerih raziskanost 
je bila 64,9%.  
 
Struktura kaznivih dejanj je razdeljena na 18 kaznivih dejanj zoper življenje in telo, 21 kaznivih 
dejanj zoper človekove pravice in svoboščine, 3 kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, 1 
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, 26 kaznivih dejanj zoper človekovo zdravje, 34 
kaznivih dejanj s področja zakonske zveze, družine in otrok, 3 kazniva dejanja na področju 
delovnega razmerja in socialne varnosti, 203 kaznivih dejanj na področju premoženja, 38 
kaznivih dejanj na gospodarskem področju, 22 kaznivih dejanj na področju pravnega prometa, 5 
kaznivih dejanj na področju pravosodja, 7 kaznivih dejanj kršenja javnega reda in miru in 1 
kaznivo dejanje na področju splošne varnosti ljudi in premoženja.  
 
Pri vseh obravnavanih kaznivih dejanjih je skupna materialna škoda znašala  1.127,300,00 
EUR.  
 
Za obravnavana kazniva dejanja je bilo podanih 288 kazenskih ovadb, katerih raziskanost je 
bila 75,3% in pa 94 kazenskih ovadb v skrajšanem postopku, katerih raziskanost je bila 33,0%.  
 



 

 

Na področju kaznivih dejanj s področja  zakonske zveze, družine in otrok je bilo v letu 2020 
obravnavanih 34 kaznivih dejanj. Sama struktura kaznivih dejanj pa je sledeča: obravnavali smo 
22 kaznivih dejanj nasilja v družini, 4 kazniva dejanja odvzema mladoletne osebe, 7 kaznivih 
dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje ter 1 kaznivo dejanje neplačevanja 
preživnine. Pri tem je potrebno poudariti, da se je število omenjenih kaznivih dejanj glede na 
preteklo leto povečalo skoraj za 50%. Razloge za to je potrebno iskati predvsem v trenutni krizi 
in pa vseh ukrepih za zajezitev COVID-19, kar se je tudi odražalo pri vseh obravnavanih 
kaznivih dejanjih. V zvezi z navedeno problematiko na naši enoti še vedno velja ničelna 
toleranca in jo tudi vsi policisti striktno upoštevajo.   
 
Največje število kaznivih dejanj smo obravnavali na področju kaznivih dejanj zoper premoženje. 
V omenjenem segmentu so kazniva dejanja razdeljena sledeče: obravnavali smo 83 kaznivih 
dejanj tatvine. Pri tem je potrebno poudariti, da je raziskanost navedenih kaznivih dejanj 37,3%, 
kar je dejansko na zavidljivem nivoju. Prav tako smo obravnavali 56 kaznivih dejanj velika 
tatvina, katerih raziskanost pa je 33,9% in je glede na pretekla leta dejansko večja, saj smo 
odkrili tudi večje število storilce navedenih kaznivih dejanj. Nadalje pa smo obravnavali še 14 
kaznivih dejanj zatajitev, 2 kaznivi dejanji poneverbe in neupravičene uporabe tujega 
premoženja, 1 kaznivo dejanje odvzema motornega vozila, 26 kaznivih dejanj goljufije, 1 
kaznivo dejanje izsiljevanja, 1 kaznivo dejanje izneverjenja, 1 x kaznivo dejanje zlorabe izvršbe, 
3 kazniva dejanja prikrivanja, 14 kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in pa 1 kaznivo 
dejanje požiga.  
 
Na tukajšnji policijski postaji smo veliko pozornost posvetili obravnavanju kaznivih dejanj 
mladoletniške kriminalitete in obravnavanju družinskega nasilja ter vseh vrst drugih vrst kaznivih 
dejanj z elementi nasilja. Dosledno smo reagirali na sume kaznivih dejanj v krogu družine. Tako 
smo izrekli 30 ukrepov prepovedi približevanja in obravnavali 22 kaznivih dejanj nasilja v 
družini. Na tem segmentu smo preiskovanje kaznivih dejanj doslednejše intenzivirali predvsem 
na samoiniciativnem ugotavljanju elementov kaznivih dejanj v okviru družin, saj je znano, da 
najhujša dejanja ostanejo neprijavljena s strani oškodovancev. Zaradi že omenjene ničelne 
tolerance nadaljujemo z intenzivnim odkrivanjem in preprečevanjem vseh oblik kaznivih dejanj v 
krogu družin. 
 
Na področju gospodarske kriminalitete smo obravnavali 38 primerov kaznivih dejanj. Pri tem gre 
za 1 kaznivo dejanje oškodovanja upnikov, 12 kaznivih dejanj poslovne goljufije, 2 kaznivi 
dejanji ponareditve ali uničenja poslovnih listin, 2 kaznivi dejanji ponarejanja denarja, 20 
kaznivih dejanj uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva in 1 kaznivo dejanje 
davčna zatajitve. Pri tem je potrebno poudariti, da je sama raziskanost navedenih kaznivih 
dejanj 42,1%, kar je na izredno zavidljivem nivo glede same strukture kaznivih dejanj. Pri tem 
smo policisti odprli 9 finančnih preiskav, ki so bile neposredno povezane z obravnavanimi 
kaznivimi dejanji.    
  
Uspešno smo delali tudi na področju zlorabe prepovedanih drog. Obravnavali oziroma zaznali 
smo 26 kaznivih dejanj, ki so neposredno povezana s prepovedano drogo. Opravili  smo 52 
zasegov prepovedanih drog. V letu 2020 smo nadaljevali z aktivnostmi v okviru poostrenih 
nadzorov in tako uspeli v več primerih zaseči prepovedane droge, kar je pomenilo zmanjšanje 
količine prepovedane droge pri uporabnikih, posledično pa je naše poostreno delo pomenilo 
umik odvisnikov iz strnjenih naselij, okolice vrtcev, osnovnih šol in drugih pomembnih družbenih 
objektov. Z omenjenimi nalogami bomo nadaljevali, saj želimo preprečiti, da bi do prepovedanih 
drog prihajali mladoletniki.  
 
Kaznivih dejanj s področja prepovedane trgovine z ljudmi, hujših kaznivih dejanj s področja 
računalniške kriminalitete ter dejanj tihotapstva in teroristične dejavnosti nismo obravnavali. 
 
 



 

 

Področje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja (skupaj vse 
občine) 
 
Kršitev, ki spadajo pod to področje policijskega dela, je bilo v letu 2020 kar 734 in beležimo 
precejšen porast, saj je bilo vseh kršitev v preteklem letu 425. Gre za kršitve različnih zakonov 
(Zakon o nalezljivih boleznih, Zakon o prijavi prebivališča, Zakon o osebni izkaznici itd.). 
Tolikšno povečanje kršitev je predvsem na račun kršitev Zakona o nalezljivih boleznih, saj jih je 
bilo ugotovljenih 219.  
 
Naslednja večja struktura kršitev je predvsem pri kršitvah Zakona o javnem redu in miru. Te so 
v rahlem povečanju, saj je bilo teh kršitev 286 (232). Nadaljuje se trend zmanjševanja števila 
kršiteljev, ki so bili v času kršitve pod vplivom alkohola. S področja orožne zakonodaje smo 
obravnavali 7 (8) kršitev in s področja prepovedanih drog 42 (41). 
 
Obravnavali smo manj delovnih nesreč, v katerih so kot posledica nastale telesne poškodbe, in 
sicer 12 (14). Prav tako smo glede na preteklo leto opravili manj ogledov krajev požarov, in 
sicer 19 (23). Če smo preteklo leto ugotavljali, da je po 20 letih prišlo do manj samomorov, pa 
smo v letu 2020 zopet zabeležili več samomorov, saj smo jih obravnavali 7 (4) in kar 5 

poskusov samomora. Opravili smo 1 (4) iskalno akcijo, kjer smo iskali pogrešane osebe. 
 
Nudili smo manj asistenc upravičenim subjektom 12 (15), predvsem zdravstvu.  
 
Področje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja na območju 

Občine Žalec 
 
Glede samih kršitev javnega reda in miru smo v letu 2020 obravnavali skupno 505 kršitev. Od 
tega je bilo 181 kršitev povezanih s kršitvami Zakona o varstvu javnega reda in miru in 324 
kršitev drugih predpisov, povezanih z javnim redom in mirom. Zoper kršitelje Zakona o varstvu 
javnega reda in miru smo podali 1 obdolžilni predlog, 48 odločb v hitrem postopku, 17 opozoril 
in pa izdali 115 plačilnih nalogov. Glede kršenja drugih predpisov pa je bilo podanih 5 
obdolžilnih predlogov, 43 odločb v hitrem postopku, 111 opozoril, izdanih 67 plačilnih nalog in 
podanih 98 predlogov drugemu prekrškovnemu organu.  
 
S področja Zakona o orožju smo obravnavali 5 kršitev.  
 
Obravnavali smo 11 delovnih nesreč, v katerih je kot posledica nastala telesna poškodba.   
 
Prav tako smo opravili več ogledov krajev požarov, in sicer 12, kjer je v večini nastala samo 

materialna škoda.  
 
Obravnavali smo 3 samomore, izvedli smo iskalne akcije, kjer smo iskali pogrešane osebe. 
 
 
Področje varnosti cestnega prometa (skupaj vse občine) 
 
Policijska postaja Žalec se nahaja ob pomemben vozlišču prometnih poti in ob avtocesti številka 
A1 (smer Koroška in Štajerska ter tudi Zasavje in Dolenjska). Posledično zaradi strateške točke, 
je tudi porast prometa vse večji tako na avtocesti kot tudi na vzporedni regionalni cesti II. reda 
številka 447 (Vransko – Celje) ter regionalni cesti I. reda številka 225 (Šentrupert – Letuš) in 
glavni cesti I. reda številka 4 (GI-4 Arja vas – Velenje).   
 
Število prometnih nesreč se je v letu 2020 na območju, ki ga pokriva policijska postaja Žalec, v 
primerjavi z letom 2019 zmanjšalo, in sicer smo  v letu 2020 obravnavali  273 (337) prometnih 



 

 

nesreč. V eni prometni nesreči je umrla ena oseba, 120 (148) prometnih nesreč se je pripetilo s 

telesnimi poškodbami in 152 (188) prometnih nesreč z materialno škodo. V teh prometnih 

nesrečah je ena oseba umrla, 19 (20) je bilo hudo telesno poškodovanih, 122 (159) lahko 

telesno poškodovanih, brez telesnih poškodb pa je bilo 342 (438) oseb. 
 
Povprečna stopnja alkoholiziranosti  pri 27 (38) povzročiteljih prometnih nesreč v letu 2020 je 

bila 1,70 (1,41 g/kg alkohola v krvi). Pri ugotovljenih prekrških CPP pa znaša povprečna stopnja 

alkoholiziranosti 1,03 (1,06) g/kg alkohola v krvi. 
 
V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 199 (245) voznikov osebnih avtomobilov, 16 (22) 

voznikov tovornih vozil, 22 (28) kolesarjev, 8 (13) voznikov motornih koles, 5 (8) voznikov 
mopeda, 18 (15) potnikov, 0 (2) voznika traktorja, 8 (5) pešcev, 3 (0) vozniki avtobusa, 4 (1) 
vozniki štirikoles. 
 
Vozniki z vozniškim stažem do 2 leti so bili udeleženi v 15 (24) prometnih nesrečah in jih 14 (19) 

povzročili, nihče od povzročiteljev ni vozil pod vplivom alkohola (1). 
 
Tujci so bili udeleženi v 15 (17) prometnih nesrečah, od tega povzročili 10 (11), zoper njih pa je 

bilo ugotovljenih 206 (144) kršitev cestno prometnih predpisov, za katere jim je bila na kraju 

prekrška izrečena globa. 
 
V prometnih nesrečah je bilo udeleženih tudi 9 (8) otrok in mladoletnikov, od tega 3 (3) 
povzročitelji, 9 je bilo lahko telesno poškodovanih. 
 
Ugotovljenih je bilo skupaj 4169 (3466) kršitev cestno prometnih kršitev. Kršiteljem je bilo 

izdano 2849 (2240) plačilnih nalogov, podanih je bilo 369 (211) obdolžilnih predlogov, napisanih 
je bilo 95 (109) odločb v hitrem postopku, izdanih 844 (873) opozoril, za nepravilno parkiranje 
10 (24), podane 1 (4) kazenske ovadbe in 1 (5) poročilo. 
 
Skupno so policisti policijske postaje Žalec v letu 2020 odredili 3384 (3196) alkotestov, od 

katerih je bilo 234 (153) pozitivnih, odklonjenih je bilo 10 (9) alkotestov. Število odrejenih 

strokovnih pregledov za alkohol je bilo 8 (10), od teh jih je bilo 3 (6) pozitivnih, v 3 (2) primerih 
pa so vozniki odklonili strokovni pregled z odvzemom krvi in urina. Število odrejenih strokovnih 

pregledov na prepovedane droge je bilo 135 (3). Zasegli smo 103 (50) motornih vozil. V letu 
2020 smo začasno odvzeli 122 (47) vozniških dovoljenj. Pridržali pa smo tudi 10 (8) oseb po 

ZPrCP.  
 
 
Področje varnosti cestnega prometa na območju Občine Žalec 
 
Glede prometne varnosti na območju Občine Žalec v letu 2020 je potrebno povedati, da se je 

pripetilo 88 prometnih nesreč. V omenjenih prometnih nesrečah ni bilo mrtvih, je pa bilo 36 
telesno poškodovanih. Pripetilo pa se je 52 prometnih nesreč, ki so se končale samo z 

materialno škodo. V prometnih nesrečah, kjer so udeleženci utrpeli tudi telesne poškodbe, so 

bile v 1 primeru hude telesne poškodbe in v 35 primerih lažje telesne poškodbe.  
 
Pri obravnavanih prometnih nesrečah je bilo pri 5 povzročiteljih (2 kolesarjih in 3 voznikih 
osebnega vozila) ugotovljena prisotnost uživanja alkohola. Povprečna stopnja alkoholiziranosti 

je bila 1.38 g/kg alkohola v krvi. 



 

 

 
 
Področje izvajanja predpisov o tujcih (skupaj vse občine) 
 
Po Zakonu o prijavi prebivališča smo izrekli v 7 opozoril - gre večinoma za kršitve pravnih oseb-
stanodajalci in v 7 primerih izrekli globe tujcem, ki se sploh niso prijavili. 
 
S strani UE Žalec smo prejeli 43 odločb  o razveljavitvi dovoljenj za prebivanje. V večini 

primerov je šlo za samo odrek do dovoljenja za prebivanje s strani tujca, oziroma za 
sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Za vse primere prejetih odločb o razveljavitvah smo 

izvajali preveritve  neposredno na terenu.  
 
UE nas je v 4 primerih kontaktirala glede morebitnih zadržkov pri izdaji dovoljenj tujcem – šlo je 

za podaljšanje dovoljenj tujcem.  
 
Zaradi storitve cestnoprometnih prekrškov smo obravnavali 2x državljana Hrvaške, 1x 

državljana Črne Gore, 2x državljana Kosova, 1x državljana Ukrajine, 1x državljana Srbije, 11x 

državljana BiH, 2x državljana Italije, 1x državljana Francije, 1x državljana Nemčije, 4x 

državljana Avstrije, 1x državljana Nizozemske, 2x državljana Madžarske in 2x državljana 

Poljske, zaradi storitve prekrška po Zpreb-1 pa 8x državljane Romunije – sezonski delavci v 
kmetijstvu, ki pa so vsi na kraju izrečene globe tudi takoj poravnali in 2x državljana Romunije 

zaradi storitve cestno prometnega prekrška.   
 
V letu 2020 smo sami izvedli 5 nadzorov po vizumski liberalizaciji, 2x v primeru sezonskih 
delavcev v hmeljarstvu. Pri nadzoru sta sodelovali tudi zdravstveni inšpektorici, ki sta preverjali 

standard namestitve sezonskih delavcev in spoštovanje ukrepov za preprečevanje širjenja 

virusa COVID19.   
 
Za leto 2020 je značilno, da so zastala vsa sezonska dela zaradi pandemije virusa COVID19. 
Delo so v omejenem obsegu opravljali samo sezonski delavci v gradbeništvu (Kosovo in BiH) in 

v kmetijstvu (Romuni), ki pa imajo že v večini primerov vsi stalno prebivanje v državi. V več 

primerih so v tem času svoje družinske člane poslali nazaj domov na Kosovo oz. BiH.  
  
Obravnavali smo tudi prijetje migranta – državljana Egipta, ki je bil izsleden pri razkladanju 
tovornega vozila v Trnavi, tujec je v postopku podal vlogo za mednarodno zaščito, odpeljan je 
bil v azilni dom Ljubljana. Prijeli smo tudi migranta – državljana Maroka, ki je bil izsleden ob 
avtocesti v smeri Ljubljana. Prav tako smo na avtobusni postaji v Žalcu prijeli dva migranta – 
državljana Afganistana, ki sta bila nato še istega dne vrnjena nazaj v Hrvaško. V državo sta 

vstopila skrita na tovornem vozilu, ki je prečkalo mejo na MP Obrežje.  
 
V treh primerih smo ugotovili pri rednem delu na terenu, da tujec ne prebiva več v državi, zaradi 

česar smo podali na UE predlog za razveljavitev dovoljenja za prebivanje.  
 
S področja zaposlovanja tujcev smo ugotovili manj kršitev po Zakonu o tujcih, predvsem gre za 
kršitve, ko tujci niso imeli v času kontrole s seboj dokumentov, oziroma dokazil o zakonitosti 
prebivanja v državi. V več primerih smo obravnavali sezonske delavce – tujce, ki niso bili 
pravočasno prijavljeni za prebivanje.  
 
Zaradi dobrega večletnega sodelovanja z UE so nas slednji obvestili o možnem pojavu sumljivih 
dokumentov – spričeval o strokovni izobrazbi. Tako smo  obravnavali več primerov, ko so tujci 
(kosovski državljani) prilagali ob podajanju vlog za izdajo dovoljenj za prebivanje na UE 



 

 

ponarejena spričevala o izobrazbi in strokovni usposobljenosti. Po preverjanjih na Kosovu  smo 
ugotovili, da gre dejansko za popolne ponaredke, zaradi česar smo podali več kot 20 x 
kazenskih ovadb po 253/1,2 - overitev lažne vsebine in po 251/1 - ponarejanje listin.  
 
Tujska populacija, ki je v preteklih letih opravljala dela v hmeljiščih, se je še vedno zmanjševala. 
Kmetje vedno več dela opravijo v krogu družin in prijateljev. Za določena opravila najemajo 
predvsem cenejše državljane Romunije. Državljani  Hrvaške, ki so prej prevladovali v tej panogi, 
so postali bolj redki.  
 
Prodajalcev blaga na terenu, predvsem je šlo za tujce, državljane Romunije, Madžarske, ki so 
bili v preteklih letih prisotni na našem terenu, v tem letu ni bilo zaznati v tolikšnem obsegu na 
našem območju. Smo pa se soočali z državljani Madžarske in Slovaške, ki so brez dovoljenj 
zbirali prostovoljne prispevke na terenu in beračili. Tako smo jih uspeli zalotiti in jim dokazati 
storitev prekrška v treh primerih in jim za to izrekli tudi globe.   
 
 
Področje izvajanje predpisov o tujcih na območje Občine Žalec 
 
S področja kršitev Zakona o tujcih smo obravnavali 2 primera (državljana Egipta in Maroka). 
Omenjena primera se nanašata na migrante, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo in so se 
nahajali v vozilih, ki so bila ustavljena v notranjosti. V navedenih primerih gre za kršitve 
Ilegalnega prehod državne meje in izmikanje mejni kontroli.  
 
Prav tako smo obravnavali 2 prekrška po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlitve na črno ter 
58 kršitev Zakona o prijavi prebivališča.  
 
 
Pregled stanja po posameznih KS 
 
MS Žalec 
 
KRIMINALITETA: 
Glede kriminalitete na območju MS Žalec smo kot vsako leto tudi v letu 2020 obravnavali 
kazniva dejanja, ki so povezana s premoženjsko kriminaliteto. V navedenih primerih gre za 
vlome v različne objekte (stanovanjske hiše, vikende in druge objekte). Nadaljuje se tudi trend 
manjših tatvin v prodajnih centrih v trgovinah LIDL, HOFER, TUŠ, SPAR, MERCATOR in pa 
DROGERIE MARKT. Pri tem smo opazili, da določene trgovine še vedno nimajo video 
nadzornega sistema, ki bi nam lahko pomagal pri odkrivanju storilcev navedenih dejanj oziroma 
je kvaliteta omenjenih kamer izredno slaba. Vse ugotovljene nepravilnosti smo sproti sporočali 
vodjem in jih seznanili z namenom, da bi  pripomogli  k večji varnosti v njihovih trgovinah.  
 
JAVNI RED IN MIR: 
Glede problematike javnega reda in miru in s tem povezanimi gostinskimi lokali je potrebno 
poudariti, da so se zadeve izredno umirile predvsem na račun ukrepov, ki so bili sprejeti v 
sklopu ukrepov za zajezitev COVID-19. Kljub vsemu so se na območju MS Žalec,skupaj z 
inšpekcijskimi službami izvajali nadzori gostinskih lokalov in drugih lokacij, vendar večjih 
nepravilnosti v času kontrol ni bilo ugotovljenih. Z omenjenimi kontrolami bomo nadaljevali tudi v 
letu 2021, saj bomo samo tako lahko dosegli večjo varnost in navsezadnje tudi upoštevanje 
vseh pravil obratovanja gostinskih lokalov. Zaradi tega je bilo opravljenih več razgovor z lastniki 
gostinskih lokalov na območju MS Žalec, katerim je bila predstavljena veljavna zakonodaja in so 
bili opozorjeni na spoštovanje le-te.  
 
PROMET: 
Glede same prometne varnosti hujših posebnosti v MS Žalec ni bilo zaznati, konstantno pa se 
soočamo s problematiko statičnega prometa zaradi nepravilnega parkiranja na površinah 
namenjenim pešcem, kolesarjem in invalidom. Nadalje ugotavljamo tudi posamične kršitve 



 

 

voženj v napačno smer, ki so povezane z vozniki (tujci) in delno tudi s problematiko tovornega 
prometa (nepravilnosti pri navigaciji). Pri tem je potrebno poudariti, da zelo dobro sodelujemo z 
mestnim redarstvom, ki je pričelo intenzivno skrbeti za kršitve nepravilnega parkiranja na 
celotnem območju MS Žalec in se stanje glede tega vidno izboljšuje. Na celotnem območju MS 
Žalec se je že delno uredila dotrajana prometna signalizacija, vendar pa slednjo skupaj z 
predstavniki MS Žalec sproti urejamo in dopolnjujemo oziroma popravljamo.  
OSTALO: 
Glede zadrževanja uživalcev prepovedanih drog je potrebno poudariti, da se je stanje 
malenkost izboljšalo. Kljub vsem našim prizadevanjem, da se slednji ne bi nahajali v samem 
centru Žalca, se še vedno občasno zadržujejo na avtobusnem postajališču v Žalcu, pri 
kulturnem domu, v športnem parku in pa pri garažah. Zaradi tega smo izredno povečali kontrolo 
omenjenih lokacij in pri tem odkrili večje število kršitev, ki so bile povezane s kršitvami 
posedovanja drog ter zoper vse kršitelje ustrezno ukrepali. Prav tako pa smo s takšno kontrolo 
dosegli, da so se slednji pričeli izogibati tem krajem in s tem omogočili ostalim ljudem nemoteno 
zadrževanje na teh lokacijah.  
 
Tujska problematika je na območju MS Žalec prisotna v veliki meri, saj je veliko ljudi zaposlenih 
v podjetjih, katerih sedeži so na področju MS Žalec in zaposlujejo prav to strukturo ljudi. Pri tem 
je potrebno poudariti, da pri prijavah tujcev nismo zaznali večjih nepravilnosti, saj redno 
opravljamo kontrole njihovih prebivališč in posledično s tem tudi sodelujemo z najemodajalci 
nepremičnin, v katerih so tujci prijavljeni. Pri sami kontroli smo delovali tako represivno kot 
preventivno, saj želimo, da so vsi udeleženci seznanjeni, kaj vse potrebujejo za nemoteno 
prebivanje. Prav tako smo izvajali kontrole ki so neposredno povezane s sezonskim delom 
tujcev na območju MS Žalec. 
 
 
KS Galicija 
 
KRIMINALITETA: 
Na samem območju KS Galicija smo obravnavali nekaj kaznivih dejanj, ki so bila dejansko 
povezana s premoženjsko kriminaliteto. V navedenem primeru gre za vlome v različne objekte.  
 
JAVNI RED IN MIR: 
Glede kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru na območju KS Galicija je potrebno 
poudariti, da na celotnem območju KS Galicija ni gostinskega lokala, ki bi negativno izstopal. 
 
PROMET: 
Na območju KS Galicija ni bilo povečane prometne problematike.  
 
OSTALO: 
V smislu preprečevanja vandalizma in uživanja prepovedanih drog na območju KS Galicija 
večjih posebnosti oziroma negativnih odstopanj nismo zaznali.   
 
Glede tujske problematike pa na celotnem območju KS Galicija nismo zaznali posebnosti. Je pa 
seveda bilo naše delo usmerjeno v to, da smo delovali preventivno in delodajalce seznanjali z 
novostmi glede tujske zakonodaje. 
 
KS Gotovlje 
 
KRIMINALITETA: 
V KS Gotovlje smo obravnavali kazniva dejanja, ki so povezana s premoženjsko kriminaliteto, in 
sicer vlome v različne objekte.   
 
JAVNI RED IN MIR: 
Ni gostinskega lokala, ki bi negativno izstopal in posledično ni bilo kršitev. 
  



 

 

PROMET: 
Na tem območju zaznavamo kršitve, povezane z alkoholiziranimi vozniki.  
 
OSTALO: 
V smislu preprečevanja vandalizma in uživanja prepovedanih drog na območju KS Gotovlje 
smo izvajali kontrolo v okolici OŠ, lovskega doma in pa parkirnega prostora pri pokopališču, kjer 
smo v preteklosti že zaznali kršitve. Pri samih kontrolah posebnosti niso bile zaznale in bomo z 
njimi nadaljevali tudi v prihodnje. Beležimo tudi kršitve vožnje z vozili v naravnem okolju. 
 
Glede tujske problematike pa na celotnem območju KS Gotovlje nismo zaznali posebnosti.  
 
 
KS Griže 
 
KRIMINALITETA: 
Tudi tukaj smo obravnavali kazniva dejanja, ki so povezana s premoženjsko kriminaliteto, in 
sicer vlome v različne objekte.   
 
JAVNI RED IN MIR: 
Glede kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru smo na območju KS Griže skupaj z 
inšpekcijskimi službami opravljali nadzore gostinskih lokalov, kjer smo predvsem polagali 
pozornost na upoštevanje ukrepov COVID-19 in seveda nadalje tudi kršitve ostalih ukrepov. Pri 
samih nadzorih večjih odstopanj oziroma hujših kršitev nismo zaznali. S samim nadzorom bomo 
nadaljevali, saj na tem območju zaznavamo določene kršitve v povezavi z alkoholom.  
  
PROMET: 
Ugotavljamo, da na omenjenem delu pogosteje kot drugje, obravnavamo večkratne kršitelji 
cestno prometnih predpisov, zlasti alkoholiziranih, in smo zoper njih tudi ustrezno ukrepali. 
Nadzor na tem območju smo in še bomo v letu 2021 ojačali skupaj s prometno policijo.  
 
OSTALO: 
V smislu preprečevanja vandalizma in uživanja prepovedanih drog na območju KS Griže smo 
izvajali kontrolo v okolici OŠ, blokovskega naselja in športnega igrišča, kjer smo v preteklosti že 
zaznali kršitve. Pri samih kontrolah posebnosti niso bile zaznale in bomo z njimi nadaljevali tudi 
v prihodnje.    
 
Glede tujske problematike pa na celotnem območju KS Griže nismo zaznali posebnosti.  
 
 
KS Liboje 
 
KRIMINALITETA: 
Na območju KS Liboje smo obravnavali manjše število kaznivih dejanj, ki so predvsem 
povezana s premoženjsko kriminaliteto, in sicer vlome v različne objekte.   
 
JAVNI RED IN MIR: 
Glede kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru večjih odstopanj oziroma hujših kršitev 
nismo zaznali.  
 
PROMET: 
To območje je obremenjeno s prometom iz kamnoloma, zato se ukvarjamo zlasti s 
problematiko, povezano s tovornimi vozili. Kot vsako leto smo tudi v lanskem letu izvajali 
kontrole prevozov tovornih vozil v smislu kršenja pravil v cestnem prometu, vendar večjih 
oziroma hujših kršitev v času nadzorov nismo zaznali. S samim nadzorom prometa na omenjeni 
relaciji bomo nadaljevali, tudi skupaj s prometno policijo. 
 



 

 

OSTALO: 
V smislu preprečevanja vandalizma in uživanja prepovedanih drog na območju KS Liboje smo 
izvajali kontrolo v okolici OŠ, športnega igrišča in cerkve, kjer posebnosti niso bile zaznane in 
bomo s kontroliranjem nadaljevali tudi v prihodnje.    
 
Glede tujske problematike pa na celotnem območju KS Liboje nismo zaznali posebnosti.  
 
KS Levec 
 
KRIMINALITETA: 
Obravnavali smo kazniva dejanja, ki so povezana s premoženjsko kriminaliteto, in sicer vlome v 
različne objekte.   
 
JAVNI RED IN MIR: 
Na celotnem območju KS Levec ni gostinskega lokala, ki bi negativno izstopal. 
  
PROMET: 
KS Levec se nahaja na povezavi med Celjem in Žalcem. Omenjena povezava je izredno 
pomembna predvsem v primeru zastojev na AC, prav tako pa opažamo, da se pojavijo zgostitve 
prometa predvsem v jutranji in popoldanski konici, ko ljudje odhajajo v službo. Zaradi 
omenjenega so bile z naše strani opravljene kontrole v kritičnem času, vendar pa večjih 
posebnosti ni bilo ugotovljenih. Bilo je nekaj problematike s počasnimi vozili kot so traktorji ipd. 
Z navedenimi kontrolami bomo nadaljevali in s tem poskušali preprečiti večje zastoje. 
 
OSTALO: 
V smislu preprečevanja vandalizma in uživanja prepovedanih drog na območju KS Levec smo 
izvajali kontrolo v okolici vrtca Levec in  parkirnega prostora pri letališču in v okolici športnega 
igrišča, kjer smo v preteklosti že zaznali kršitve. Pri samih kontrolah posebnosti niso bile 
zaznane, a bomo s kontrolami  nadaljevali tudi v prihodnje.    
 
Glede tujske problematike pa na celotnem območju KS Levec nismo zaznali posebnosti.  
 
KS Petrovče 
 
KRIMINALITETA: 
Tudi tukaj smo obravnavali predvsem kazniva dejanja, ki so povezana s premoženjsko 
kriminaliteto, in sicer vlome v stanovanjske hiše in druge objekte.  
 
JAVNI RED IN MIR: 
Večjih odstopanj oziroma hujših kršitev nismo zaznali. Bilo pa je nekaj ostale problematike v 
povezavi z določenimi gostinskimi lokali na tem območju.  
 
PROMET: 
Ugotavljamo, da se nova prometna ureditev na nadvozu AC v Rušah dejansko uveljavila in pri 
tem ne prihaja več do večjih zastojev, vendar pa se bo prometni režim na tem delu še 
spreminjal, saj se nova podjetja selijo v industrijsko cono, kar bo s seboj prineslo tudi več 
prometa. Vse skupaj budno opazujemo in izvajamo nadzore, vendar večjih posebnosti pri tem 
nismo zaznali.  
 
OSTALO: 
V smislu preprečevanja vandalizma in uživanja prepovedanih drog na območju KS Petrovče 
smo izvajali kontrolo v okolici OŠ Petrovče in športnih igrišč, nadalje v okolici železniške postaje 
in pa v okolici perišča, kjer smo v preteklosti že zaznali kršitve. Pri samih kontrolah posebnosti 
niso bile zaznane in bomo z njimi nadaljevali tudi v prihodnje.    
 



 

 

Glede tujske problematike smo na območju KS Petrovče, kot tudi drugje, izvajali kontrole na 
kmetijah, ki so neposredno povezane s sezonskim delom in s tem tujci, ki opravljalo omenjeno 
delo. Pri samih kontrolah smo seveda v prvi vrsti preverjali veljavnosti dokumentov in ostalih 
listin, nadalje pa smo delovali tudi preventivno in delodajalce seznanjali z novostmi glede tujske 
zakonodaje. 
 
 
 
KS Ponikva pri Žalcu 
 
KRIMINALITETA: 
Obravnavali smo nekaj kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete.  
 
JAVNI RED IN MIR: 
Nismo zaznali povečane problematike. 
 
PROMET: 
Zaznali smo lažje kršitve cestno prometnih predpisov.  
 
OSTALO: 
V smislu preprečevanja vandalizma in uživanja prepovedanih dro, večjih posebnosti oziroma 
negativnih odstopanj nismo zaznali.   
 
Glede tujske problematike nismo zaznali posebnosti.  
 
 
KS Šempeter 
 
KRIMINALITETA: 
Na tem območju zaznavamo več kaznivih dejanj, zlasti premoženjskih, kjer izstopajo vlomi v 
različne objekte. Pri tem je potrebno poudariti, da je bilo veliko število kaznivih dejanj raziskanih 
in so bili storilci prijeti. 
 
JAVNI RED IN MIR: 
Glede kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru na območju KS Šempeter v Savinjski dolini 
je potrebno poudariti, da se je problematika izredno zmanjšala, saj smo skozi celotno leto 
izvajali več nadzorov za zajezitev COVIDA-19. Na celotnem območju KS Šempeter v Savinjski 
dolini, ni gostinskega lokala, ki bi negativno izstopal. 
 
PROMET: 
V lanskem letu (in še vedno se) se je na tem območju urejala celotna prenova regionalne ceste 
skozi naselje Šempeter v Savinjski dolini. Zaradi omenjenega je na tem delu prihajalo do 
zastojev in s tem povezanimi problemi. Zavedati se moramo, da je omenjena cesta edina 
dodatna povezava v primeru zapore na AC in je zaradi tega naša prisotnost na njej izredno 
pomembna, zato na tem mestu izvajamo več nadzora kot drugje. S kontrolo bomo nadaljevali 
tudi v letošnjem letu, saj predvidevamo, da se bo po ureditvi celotnega vozišča povečal promet 
po navedeni regionalni cesti.  
 
OSTALO: 
V smislu preprečevanja vandalizma in uživanja prepovedanih drog na območju KS Šempeter v 
Savinjski dolini smo pogosteje nadzirali območje okolice osnovne šole in  železniške postaje, 
kjer smo v preteklosti zaznali kršitve oziroma so se na navedenih lokacijah zadrževali 
mladostniki.   
 
Glede tujske problematike smo na območju KS Šempeter v Savinjski dolini, kot tudi drugje, 
izvajali kontrole na kmetijah, ki so neposredno povezane s sezonskim delom in s tem tujci, ki 



 

 

opravljalo omenjeno delo. Pri samih kontrolah smo seveda v prvi vrsti preverjali veljavnosti 
dokumentov in ostalih listin, nadalje pa smo delovali tudi preventivno in delodajalce seznanjali z 
novostmi glede tujske zakonodaje. 
 
 
KS Vrbje 
 
KRIMINALITETA: 
Obravnavali smo manjše število vlomov v stanovanjske hiše in druge objekte.  
 
JAVNI RED IN MIR: 
Hujših kršitev nismo zaznali. Z nadzorom bomo nadaljevali, saj na tem območju zaznavamo 
povečano problematiko v povezavi z alkoholom.  
 
PROMET: 
Glede same prometne varnosti na območju KS Vrbje je potrebno poudariti, da se je promet 
povečal, saj se tudi obiskanost ribnika Vrbje povečala z urejenostjo parkirnega prostora za 
avtodome. Prav tako se je uredila nova industrijska cona in pa s tem povezanim parkirnim 
prostorom, ki je umeščen v neposredni bližini industrijske cone. Na celotnem območju KS pa 
opažamo, da prihaja do različnih kršitev cestno prometnih predpisov, vendar pa slednja 
dejansko ne odstopamo od povprečja, razen kršitve alkoholiziranih voznikov.  
 
OSTALO: 
V smislu preprečevanja vandalizma in uživanja prepovedanih drog na območju KS Vrbje smo 
pogosteje nadzirali območje okolice jezera Vrbje in pa športnega igrišča, kjer so bile v 
preteklosti zaznane določene kršitve. Pri tem smo ugotovili, da so se zmanjšale kršitve in 
povzročanje škode.   
 
Prav tako je potrebno poudariti, da smo na območju KS Vrbje kot vsepovsod izvajali nadzore 
nad tujci. Pri sami kontroli smo ugotavljali pravilnost prijav tujcev in morebitnih zlorab 
neprijavljenosti tujcev, vendar pri tem nismo zaznali posebnosti.  
 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 Gorazd Trbovšek 
 komandir 
 višji policijski inšpektor III 
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