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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 2021 za obravnavo na seji občinskega sveta.  
 
Predlog sklepa: 
Občinskemu svetu predlagamo, da se seznani z informacijo o varnostni problematiki na 
območju Občine  Žalec. 
 
 

 
- Informacija o varnostni problematiki 

 
 
Posredovano: 

- naslovniku, po e-pošti 
- objavljeno na spletni strani Občine Žalec 
- zbirka dokumentarnega gradiva 

  



 

 

 

 

Številka:  900-11/2022/1 (3A695-1) 

Datum:  30. 3. 2022 

 
Zadeva:  Informacija o varnostni problematiki na območju Občine Žalec in posameznih 

KS za leto 2021 

 

 

Tako kot leto 2020, je tudi leto 2021 na področju značilnosti dela PP Žalec zelo zaznamovala 

razglašena epidemija zaradi Covid-19. Potrebno se je bilo prilagoditi na nove okoliščine, poleg 

tega pa je virus prizadel tudi zaposlene na PP Žalec.  

 

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 upad kriminalitete, hkrati pa povečano 

število kršitev javnega reda in miru, zlasti v domačem okolju. Zaznali smo precejšen porast 

nasilja v družini, prav tako se je stopnja alkoholiziranih voznikov malenkost povečala kljub 

temu, da so bili gostinski lokali po 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 čedalje manj prometnih nesreč s čedalje manj posledicami. Tako je bilo tudi 

v letu 2021 prometnih nesreč krepko pod 10 letnim povprečjem. To je sicer razveseljiv podatek, 

ki pa ne prikazuje celotne slike, saj se po drugi strani zvišuje stopnja 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 registriranih enoslednih vozil itd. 

Vse to narekuje, da na tem področju ne smemo popuščati, kar terja našo stalno učinkovito in 

aktivno 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 2021 obetajoča z 85 % zasedenostjo, vendar pa je bila realnosti popolnoma drugačna, 

saj je bila dejansko samo 68 % zasedenost. Torej, se je v letu 2021, s problematiko operativno 
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na terenu, srečevalo 25 policistov, kar pa je za to policijsko postajo izredno obremenjujoče, zato 

so ogromno dela na terenu opravili tudi vodje, ki pa se po drugi strani seveda soočajo z ogromno 

birokratskega dela, ki jim ga nalagajo prekrškovni postopki in drugi nadzorni postopki iz 

njihovega področja. Tudi starostna struktura enote ne kaže najboljših obetov za v bodoče, saj 

se bodo v naslednjih 5 letih pričela upokojevanja (prva dva že s koncem leta 2022), pričakuje 

pa se, da se bo povečevalo tudi število dni bolniškega staleža.  

 

Ugotavljam, da bi takšno veliko območje kot je območje PP Žalec, ob tolikšnem številu 

dogodkov, dnevno morale 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 

 

Na Policijski postaji Žalec smo v letu 2021 zabeležili 35% upad obravnavanih kaznivih dejanj. Tako smo 
v letu 2021 obravnavali skupno 457 (715) kaznivih dejanj in zoper osumljence podali kazenske ovadbe 
na pristojno Državno tožilstvo.  
 
Obravnava kaznivih dejanj zoper življenja in telo, pri katerih posledica je bila telesna poškodba 
oškodovancev, se giblje v okviru lanskih obravnav in sicer smo obravnavali 26 (27) primerov.  
 
Materialna škoda, kot posledica storitve kaznivih dejanj, je bila v letu 2021 nekoliko višja in sicer za 
slabe 3% - 2.421.000 EUR (1.622.000 EUR).  
 

Pridržali smo 7 storilcev kaznivih dejanj, opravili 153 (184) ogledov krajev kaznivih dejanj, 26 (23) hišnih  

preiskav ter v 95 primerih zasegli predmete za katere je obstajal sum, da izvirajo iz kaznivih dejanj. 

 

Območje občine Žalec  

 

Na območju občine Žalec je bilo v letu 2021 zaznanih 272 (382 v letu 2020) kaznivih dejanj. V primerjavi 

z letom 2020 je to 28,8% manj obravnavanih kaznivih dejanj. Sama raziskanost le teh pa je bila 62,9% 

(64,9% v letu 2020).  

 

Pri sami strukturi kaznivih dejanj pa je slednja razdeljena na 20 (18 v letu 2020) kaznivih dejanj zoper 

življenje in telo, 19 (21) kaznivih dejanj zoper človekove pravice in svoboščine, 1 (3) kaznivo dejanje 

zoper čast in dobro ime, 10 (26) kaznivih dejanj zoper človekovo zdravje, 27 (34) kaznivih dejanj zoper 

zakonsko zvezo, družino in otroke, 1 (3) kaznivo dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost, 

158 (203) kazniva dejanja zoper premoženje, 23 (38) kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, 4 (22) kazniva 

dejanja zoper pravni promet, 1 (5) kaznivo dejanje zoper pravosodje, 4 (7) kazniva dejanja zoper javni 

red in mir, 3 (1) kazniva dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženje in 1 (0) kaznivo dejanje zoper 

okolje, prostor in naravne dobrine.  

Pri vseh obravnavanih kaznivih dejanjih je materialna škoda znašala 476.100,00 EUR.  

 

Za zgoraj obravnavana kazniva dejanja je bilo podanih 182 (288) kazenskih ovadb, katerih raziskanost 

je bila 76,9% (75,3%) in pa 88 (94) kazenskih ovadb v skrajšanem postopku, katerih raziskanost je bila 

33,0% (33,0%) ter 2 poročila v dopolnitev kazenske ovadbe.  

 

Na področju obravnavanja dogodkov v zvezi prepovedanih drog, na tukajšnji policijski postaji 

ocenjujemo delo, kot uspešno. Večji del represivnega in preventivnega dela smo kot že pretekla leta 

namenili ugotavljanju omenjenih kršitev. Pri tem smo v letu 2021 v občini Žalec zaznali in obravnavali 

10 (26) kaznivih dejanj. Pri sami strukturi pa gre v navedenih primerih za 9 (23) kaznivih dejanj 

neupravičena proizvodnja in promet s prepovednimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in 1 (3) 

kaznivo dejanje Omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu. Prav tako smo 

zoper kršitelje izdali 10 odločb v hitrem postopku zaradi kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s 



 

prepovedanimi drogami ter 1 obdolžilni predlog zaradi kršitve Zakona o proizvodnji in prometu s 

prepovedanimi drogami.  Dejansko pa vsako leto opažamo, da se problematika same ulične prodaje 

zmanjšuje, vendar pa kljub temu še vedno ugotavljamo kršitve, ki so povezane z gojenjem prepovedane 

droge – konoplje in pa seveda s prodajo droge mladoletnikom. Zaradi vseh teh pojavov smo tudi dodatno 

povečali nadzor pred Osnovnimi šolami in drugimi javnimi zavodi, kjer se zadržujejo mladoletniki, saj 

želimo s tem preprečiti prodajo prepovedanih drog mladostnikom.   

 

Na področju kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke je bilo v letu 2021 obravnavanih 

27 (34) kaznivih dejanj. Sama struktura kaznivih dejanja pa je sledeča in sicer smo obravnavali 14 (22) 

kaznivih dejanj Nasilja v družini, 3 (4) kazniva dejanja Odvzema mladoletne osebe, 9 (7) kaznivih dejanj 

Zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje ter 1 (1) kaznivo dejanje Neplačevanje preživnine. 

V zvezi navedene problematike na naši enoti še vedno velja ničelna toleranca in jo tudi vsi policisti 

striktno upoštevajo.   

 

Največje število kaznivih dejanj (158) smo obravnavali na področju kaznivih dejanj zoper premoženje. 

V omenjenem segmentu so kazniva dejanja razdeljena sledeče in sicer smo obravnavali 60 (83) kaznivih 

dejanj Tatvina. Pri tem je potrebno poudariti, da je raziskanost navedenih kaznivih dejanj 43,3 (37,3%), 

kar je dejansko na zavidljivem nivo in smo slednje povečali za 6%. Prav tako smo obravnavali 36 (56) 

kaznivih dejanj Velika tatvina, katerih raziskanost pa je 33,3% (33,9%) in je glede na pretekla leta ostala 

na enakem nivoju. Nadalje pa smo obravnavali še 7 (14) kaznivih dejanj Zatajitev, 1 (1) kaznivo dejanje 

Odvzem motornega vozila, 24 (26) kaznivih dejanj Goljufija, 1 (1) kaznivo dejanje Izsiljevanje, 26 (14) 

kaznivih dejanj Poškodovanje tuje stvari, 2 (0) kazniva dejanja Prikrivanje, 1 (0) kaznivo dejanje 

Roparska tatvina in pa 1 (0) kaznivo dejanje Izsiljevanje.  

 

Na tukajšnji policijski postaji smo tudi v letu 2021 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 

obravnavali 14 (22) kaznivih dejanj Nasilja v družini. Na tem segmentu smo preiskovanje kaznivih dejanj 

doslednejše intenzivirali predvsem na samoiniciativnim ugotavljanjem 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. V tem segmentu smo še intenzivirali sodelovanje s Centrom za socialno 

delo Žalec, ki se v okviru svojih pristojnosti prav tako ukvarja s prvim stikom z oškodovanci omenjenih 

kaznivih dejanj. 

 

Na področju gospodarske kriminalitete smo obravnavali 23 (38) primerov kaznivih dejanj. Pri tem gre za 

4 (12) kazniva dejanja Poslovna goljufija, 11 (2) kaznivih dejanj Ponareditev ali uničenje poslovnih listin, 

1 (2) kaznivo dejanje Ponarejanje denarja, 6 (20) kaznivih dejanj Uporaba ponarejenega 

negotovinskega plačilnega sredstva in 1 (1) kaznivo dejanje Davčna zatajitev. Pri tem je potrebno 

poudariti, da je sama raziskanost navedenih kaznivih dejanj 69,6% (42,1%). V tem primeru gre za porast 

uspešnosti preiskave navedenih dejanj za 27,5% in jo gre dejansko pripisati intenzivnemu usmerjanju 

dela v ta segment ter obravnavi s strani policistov.    

  

Kaznivih dejanj s področja prepovedane trgovine z ljudmi, hujših kaznivih dejanj iz področja računalniške 

kriminalitete ter dejanj tihotapstva in teroristične dejavnosti nismo obravnavali. 

 

 

Področje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 

 

Splošni obseg in struktura kršitev je pri kršitvah Zakona o varstvu javnega redu in miru, na splošno, v 
upadu. Več je kršitev nedostojnega vedenja do uradne osebe. Največ kršitev je bilo z elementi kršitev 
izzivanja ali spodbujanja k pretepu. Motenje nočnega miru s hrupom in nasilja v družini, katero je 
številčno prepolovljeno glede na preteklo leto. Z nadaljevanjem z aktivnostmi s področja preprečevanja 
nasilja, smo v vseh primerih prijave, obravnavali kot kaznivo dejanje in ne kot prekršek. Tako smo 
prepovedi približevanja izrekli v 18 primerih, kar je nekje v povprečju, od kar se navedeni ukrep izvaja.  



 

 

Po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih nismo obravnavali nobenega prekrška in 

nismo izdali nobene odločb o prekršku.  

 

Kaznivih dejanj Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksploziva, oziroma kaznivih 

dejanj Izdelovanje in pridobivanje orožja in pripomočkov namenjenih za kaznivo dejanje, v letu 

2021 nismo obravnavali.  

   

Opravili 3x hišne preiskave z namenom iskanja nezakonite posesti orožja in našli pri eni hišni 

preiskavi našli in zasegli  predelano startno pištolo z dušilcem zvoka in večje število nabojev.  

 

V poročanem obdobju nismo obravnavali samomorov z orožjem, oziroma poizkusov 

samomorov s strelnim orožjem, oziroma z eksplozivom nismo obravnavali.    
 

Obravnavali smo eno delovno nesrečo več kot v preteklem letu, v katerih pa so kot posledica 

nastale telesne poškodbe. Prav tako smo glede na preteklo leto opravili manj ogledov krajev 

požarov, v večini primerov je šlo za t.i. kuhinjske požare, požare na objektih kjer je v večini 

nastala samo materialna škoda. Opravili smo številčno primerjalno ogledov krajev samomorov 

(najmanj v zadnji 20 letih)  izvedli več iskalnih akcij, kjer smo iskali pogrešane osebe.  

 
Velik porast beležimo na področju nudenja asistenc, katere smo nudili v vseh primerih zdravnikom. Pri 
tem  pa je skrb zbujajoče je dejstvo, da je vedno več  oseb, ki imajo velike težave z duševnim zdravjem 
in zaradi takšnih je bilo potrebno nuditi tudi asistence.   

 

Območje občine Žalec 

 

Glede samih kršitev Javnega reda in miru je potrebno poudariti, da smo v letu 2021 na območju občine 

Žalec obravnavali skupno 351 kršitev (505 v letu 2020), kar znaša padec kršitev za 30,5%. Od 

omenjenega so bile 104 (181 v letu 2020) kršitve povezane s kršitvami Zakona o varstvu javnega reda 

in miru in 247 (324 v letu 2021) kršitev drugih predpisov povezanih z javnim redom in mirom.  

Zoper kršitelje Zakona o varstvu javnega reda in miru smo podali 20 odločb v hitrem postopku, 20 

opozoril in pa izdali 64 plačilnih nalogov. Največ plačilnih nalogov (44) je bilo izdanih zaradi kršitev 6. 

člena omenjenega zakona (nasilno in drzno vedenje), nato (28) 7. člena (nedostojno vedenje), nato (18) 

8. člena (povzročanje hrupa), nato (9) 22. člena (neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb), nato 

(3) 23. člena (lažna naznanitev prekrška), nato (1) 20. člena (vzbujanje nestrpnosti) in nato (1) 10. člena 

(prenočevanje na javnem kraju).  

Glede kršenja drugih predpisov pa so bili podani 4 obdolžilni predlogi, 25 odločb v hitrem postopku, 

izrečenih 175 opozoril, izdanih 39 plačilnih nalog, izdan 1 elektronski plačilni nalog in podani 3 predlogi 

drugemu prekrškovnemu organu.  

 

S področja Zakona o orožju smo v letu 2021 obravnavali 2 kršitvi in pri tem izdali 2 odločbi v hitrem 

postopku.  

 

V letu 2021 smo obravnavali 6 delovnih nesreč ali nesreč pri delu, v katerih je kot posledica 

nastala telesna poškodba.   

 

Opravljenih je bilo več ogledov krajev požarov in sicer je bilo slednjih 8. Pri tem je v vseh 

primerih nastala samo materialna škoda.  

 

Obravnavali smo ogled krajev 3 samomorov in 8 nenadnih smrti. Prav tako pa so bile izvedene 

iskalne akcije za pogrešane osebe in sicer v 5 primerih. Pri tem je potrebno poudariti, da smo 

pri njih pridobili pomoč tudi s strani drugih društev in služb v občini Žalec. 



 

 

Področje varnosti cestnega prometa 

 

Število prometnih nesreč se je v letu 2021 na območju, ki ga pokriva policijska postaja Žalec v 

primerjavi z letom 2020 nekoliko povečalo in sicer je policijska postaja Žalec skupaj z PPP 

Celje v letu 2021 obravnavala  295 (275) prometnih nesreč. V štirih prometnih nesrečah so 

umrle štiri osebe (2020-1) na katere pa kljub naši prisotnosti na teh lokacijah nismo uspeli 

preprečiti, 121 (120) prometnih nesreč se je pripetilo s telesnimi poškodbami in 170 (154) 

prometnih nesreč z materialno škodo. V teh prometnih nesrečah so štiri osebe umrle, 17 (19) je 

bilo hudo telesno poškodovanih, 141 (122) lahko telesno poškodovanih, brez telesnih poškodb 

pa je bilo 360 (346) oseb. 

 

Od skupnega števila prometnih nesreč 295 (275), ki so se pripetila na območju policijske 

postaje Žalec, jih je PP Žalec obravnavala 187 (173). Od tega 83 (88) prometnih nesreč s 

telesnimi poškodbami, 104 (95) prometnih nesreč z materialno škodo. V teh prometnih nesrečah 

je bilo 8 (7)  oseb hudo telesno poškodovanih, 90 (88) oseb se je lahko telesno poškodovalo. 

Brez poškodb pa je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 218 (213) oseb, kot pa v enakem 

primerjalnem obdobju v letu 2020. Hudo telesno poškodovane osebe gredo predvsem na račun 

poškodovanih kolesarjev z samo udeležbo. 

 

Povprečna stopnja alkoholiziranosti  pri 24 (17) povzročiteljih prometnih nesreč v letu 2021 je 

bila 1,54 (1,70 g/kg alkohola v krvi). Pri ugotovljenih prekrških CPP pa znaša povprečna 

stopnja alkoholiziranosti 1,11 (1,03) g/kg alkohola v krvi. 

 

 

Območje občine Žalec 

 

Glede same prometne varnosti na območju občine Žalec v letu 2021 je potrebno povedati, da 

se je pripetilo 90 (88 v letu 2020) prometnih nesreč. Pri tem gre dejansko za zanemarljivo 

povečanje prometnih nesreč in sicer za 2,3%. Kar je dejansko najbolj pomembno, da zaradi 

posledic prometne nesreče na območju občine Žalec ni umrl noben udeleženec.  

 

V prometih nesrečah so se 4 (1 v letu 2020) udeleženci hudo telesno poškodovali, 29 (35 v letu 

2020) se jih je lahko telesno poškodovalo. Zgodilo pa se je tudi 57 prometnih nesreč, kjer je 

prišlo samo do materialne škode. 

 

Največ prometnih nesreč se je zgodilo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo (21), premik z 

vozilom (19), neupoštevanja pravil o prednosti (17), nepravilna stran – smer vožnje (14), ostalo 

(8), neustrezna varnostna razdalja (7), nepravilno prehitevanje (2) in nepravilnosti na cesti (2). 

 

Povprečna stopnja alkoholiziranosti pri povzročiteljih omenjenih prometnih nesrečah je bila 

1.54 g/kg alkohola v krvi (1.38 g/kg alkohola v krvi v letu 2020).  

 

Pri obravnavanih prometnih nesrečah je bilo pri 12 (5 v letu 2020) povzročiteljih v letu 2021 

ugotovljena prisotnost uživanja alkohola pred vožnjo. V navedenem primeru gre za 1 voznika 

tovornega vozila, 8 voznikov osebnega avtomobila, 1 voznika motornega kolesa in 2 kolesarja.  

 



 

Zoper voznike smo v cestnem prometu izvedli 2255 ukrepov. Od tega je bilo izvedenih 180 

ukrepov po Zakonu o motornih vozilih, 2 po Zakonu o obveznih zavarovanjih v cestnem 

prometu, 2025 po Zakonu o pravilih cestnega prometa in 48 po Zakonu o voznikih. 

 

 

Področje izvajanja predpisov o tujcih  

 

S področja zaposlovanja tujcev smo v nadzorih in ob rednemu delu ugotovili specifične kršitve po Ztuj2-
UPB1.  
 
Tako smo obravnavali državljane Ukrajine, ki so ostali na področju EUja dalj kot bi lahko, izrečene so 
jim bile globe po Ztuj2-UPB1, več državljanov Romunije, ki se niso prijavili za bivanje, izrečene globe 
po Zpreb, več državljanov s področja bivših držav YU, ki so se prijavili prepozno (do 5 dni), izrečena 
opozorila po Zpreb  

  

S strani UE Žalec smo prejeli 30x 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 preverili neposredno na terenu.   

 

Za leto 2021 je značilno, da so vsa sezonska dela zaradi pandemije virusa COVID19 zastala. 

Delo so v omejenem obsegu opravljali samo sezonski delavci v gradbeništvu (Kosovo in BiH), 

ki pa imajo že v večini primerov vsi stalno prebivanje v državi in v kmetijstvu (Romuni), Je pa 

bilo značilno, da jih je veliko ravno zaradi pandemije COVID19 v tem času svoje družinske 

člane poslalo nazaj domov na Kosovo, oz. BiH.  

   

Obravnavali smo prijetje 13x migrantov, državljanov Pakistana, ki so bili izsledeni na avtocesti 

A1 izven Šentruperta.  
 
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. 
Obravnavali v več primerih sezonske delavce – tujce, ki niso bili pravočasno prijavljeni za prebivanje.  
 
V sodelovanju z UE 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 in katera smo po preverjanjih na Kosovu ugotovili, da gre dejansko za popolne 
ponaredke, zaradi česar smo podali 31 kazenskih ovadb. 
 
V nadzorih smo preverjali na naslovih, kjer prebivajo tujci in ugotovili, da nekaj fiktivno prijavljenih za 
prebivanje in imajo t.i. fiktivno urejen status tujca v državi, dejansko pa bivajo doma, ali pa delajo v tujini. 
Za vse ugotovljene kršitve smo na UE Žalec podali predloge za razveljavitev dovoljenja za prebivanje, 
oziroma predlog za preveritev naslova prebivanja.  
 
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 zaradi omejevalnih ukrepov za 
preprečevanje širjenja virusa COVID19.   
 

 

Območje občine Žalec 

 

S področja kršitev Zakona o tujcih nismo obravnavali nobenega primera.  

 

Prav tako pa smo obravnavali 52 (58 v letu 2020) kršitev Zakona o prijavi prebivališča. Zoper kršitelje 

smo izrekli 52 opozoril.  

 

 



 

Pregled stanja po posameznih KS 

 

MS Žalec 

 

KRIMINALITETA: 

Glede kriminalitete na območju MS Žalec smo kot vsako leto, tudi v letu 2021 obravnavali 

kazniva dejanja, ki so povezana s premoženjsko kriminaliteto. V navedenih primerih gre za 

vlome v različne objekte (stanovanjske hiše, vikende in druge objekte). Pri tem pa je potrebno 

poudariti, da je bilo prijetih več storilcev omenjenih dejanj in smo zoper njih podali kazenske 

ovadbe na pristojno tožilstvo.  

Nadaljuje se tudi trend manjših tatvin v prodajnih centrih in sicer LIDL, HOFER, TUŠ, SPAR, 

MERCATOR in pa DROGERIE MARKT. Kljub našim priporočilom opažamo, da določene 

trgovine še vedno nimajo nameščenega video nadzornega sistema. Omenjeni sistemi bi 

omogočali lažje delo pri obravnavi tatvin v navedenih trgovinah in bomo zaradi slednjega še 

vedno nadaljevali s seznanjanjem vodij teh trgovin o namestitvi sistemov video nadzornega 

sistema.  

 

JAVNI RED IN MIR: 

Glede problematike javnega reda in miru in s tem povezanimi gostinskimi lokali, je potrebno 

poudariti, da so se zadeve umirile. Določeni gostinski lokali na območju MS Žalec ne obratujejo 

oziroma so svoje obratovanje skrajšali na nujni delovnik. Proti koncu leta pa smo opazili, da so 

se ponovno pojavili problemi v gostinskem lokalu na avtobusnem postajališču v Žalcu, kjer se 

občasno zadržujejo brezdomci oziroma uživalci prepovedanih drog. Zaradi vsega tega smo 

obravnavali več kršitev na samem avtobusnem postajališču oziroma v njegovi neposredni 

bližini. Kljub vsemu temu so se na območju MS Žalec, skupaj z inšpekcijskimi službami 

izvajali nadzori gostinskih lokalov in drugih lokacij, vendar večjih nepravilnosti v času kontrole 

ni bilo ugotovljenih. Z omenjenimi kontrolami bomo nadaljevali tudi v letu 2022, saj bomo 

samo tako lahko dosegli večjo varnost in ne nazadnje tudi upoštevanje vseh pravil obratovanja 

gostinskih lokalov. Gostinske lokale oziroma njihove lastnike bomo seznanjali z veljavno 

zakonodajo oziroma s pravili, ki so jih dolžni upoštevati in seveda tudi z ukrepi oziroma 

sankcijami, ki sledijo ob neupoštevanju slednjih. V MS Žalec želimo vzpostaviti dober odnos 

z lastniki lokalov in jim tudi prisluhniti ter ponuditi pomoč pri samih problemih, ki se jim 

pojavijo pri obratovanju.  

 

PROMET: 

Glede same prometne varnosti je potrebno povedati, da večjih posebnosti v MS Žalec ni bilo 

zaznati. Še vedno se soočamo s problematiko statičnega prometa zaradi nepravilnega parkiranja 

na površinah namenjenim pešcem, kolesarjem in invalidom. Pri tem moramo poudariti, da zelo 

dobro sodelujemo z mestnim redarstvom Celje in skupaj z njimi seveda izboljšujemo celotno 

situacijo na tem področju ter bomo s tem tudi nadaljevali.  

Opažamo, da so se vožnje v napačno smer (tujci) in problematika tovornih vozil (nepravilno 

parkiranje, nepravilnosti pri navigaciji) delno zmanjšala, vendar pa se slednja še vedno pojavlja. 

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, saj je teh zelo veliko.  



 

Prav tako smo pričeli skupaj z mestnim redarstvom izvajati kontrolo okolice Vrbenskega jezera, 

kjer dosti voznikov ne upošteva postavljeno prometno signalizacijo in se vozijo do samega 

jezera. S samo kontrolo bomo nadaljevali in ukrepali v skladu z veljavno zakonodajo.  

 

OSTALO: 

Glede zadrževanju uživalcev prepovedanih drog je potrebno poudariti, da se je dejansko stanje 

malenkost izboljšalo. Kljub vsem našim prizadevanjem, da se slednji nebi nahajali v samem 

centru Žalcu, se slednji kljub temu še vedno občasno zadržujejo na avtobusnem postajališču v 

Žalcu, pri kulturnem domu in v športnem parku. Sami smo zaradi vsega tega izredno povečali 

kontrolo omenjenih lokacijah in pri tem odkrili večje število kršitev, ki so bile povezane s 

kršitvami posedovanja 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.  

 

Glede tujske problematike je potrebno poudariti, da je slednja na območju MS Žalec prisotna v 

veliki meri, saj je veliko ljudi zaposlenih v podjetjih, katerih sedeži so v 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, kjer pa zaradi 

vsakoletnega izvajanja kontrol posebnosti nismo zaznali. 

 

 

KS Galicija  

 

KRIMINALITETA: 

Na območju KS Galicija so bila obravnavana predvsem kazniva dejanja s področja 

premoženjske problematike in sicer predvsem tatvine, goljufije in nekaj vlomov v objekte in 

vozila pri čemer večja materialna škoda ni nastala. 

 

 

JAVNI RED IN MIR: 

Posebej izstopajočih gostinskih lokalov na območju KS ni. Največ prijavljenih kršitev javnega 

reda in miru beležimo v Domu Nine Pokorn, ki pa je poseben zavod, ki nudi bivanje osebam s 

težavami v duševnem zdravju in se takšne kršitve obravnavajo stanju osebam primerno glede 

na njihovo duševno zrelost in opravilno sposobnost. Je pa v tem domu nameščenih več oseb 

preko odločb raznih sodišč v celi Sloveniji, ki imajo odrejeno obvezno zdravljenje namesto 

prestajanja kazni zapora tudi zaradi najhujših kaznivih dejanj.  

 

PROMET: 

Največ prometnih nesreč se pripeti na območju glavne ceste I. reda G4 Arja vas – Velenje, ki 

poteka v precejšnji dolžini preko KS. Na ostalih lokalnih cestah na območju KS pa posebej 

izstopajoče ceste ni, stanje na LC Velika Pirešica – Ložnica skozi gozd se je po postavitvi 



 

prometne signalizacije izboljšalo. V zadnjem obdobju je bilo nekaj prijav zaradi prekoračenih 

hitrosti v Galiciji pri odcepu za Lopato ter v Pernovem na koncu naselja Velika Pirešica.   

 

OSTALO: 

Na območju je precejšnja problematika vožnje v naravnem okolju z moto kros vozili in 

štirikolesniki, kjer pa se z našimi vozili težje lotevamo ugotavljanja teh kršitev. Težave so na 

celotnem območju predvsem pa na območju Klumperka in Hramš. Kakšnih posebej 

izstopajočih območji ni, večino poudarka pri kontrolah posvečamo okolic OŠ, župnišča in 

okolici Doma Nine Pokorn. 

 

KS Gotovlje 

 

KRIMINALITETA: 

Na območju KS smo prav tako obravnavali nekaj tatvin, manjših vlomov v objekte in vozila ter 

tudi goljufij, kjer pa ni kakšnega posebej izstopajočega primera. Vlomi so bili v večini povezani 

z večjim številom na celotnem območju Občine v mesecih november in december. Obravnavali 

smo tudi kazniva dejanje Lahka telesna poškodba in Nasilje v družini.  

 

JAVNI RED IN MIR: 

Posebej izstopajočih gostinskih lokalov ali območij na območju ni. Večje število je bilo 

informacij v zvezi zadrževanja sumljivih oseb v zvezi prepovedanih drog na območju LD Rinka 

in OŠ ter ŠD Gotovlje, kjer pa so bile povečane kontrole in posledično zmanjšano zadrževanje 

le teh.  

 

PROMET: 

Najbolj obremenjena in posledično najbolj problematična je LC skozi Gotovlje v smeri proti 

Podlogu predvsem v primeru obvozov zaradi zapore RC Žalec – Šempeter, koncentracije 

prometnih nesreč niso na nobeni lokaciji 

 

OSTALO: 

Zaradi več kmetovalcev, ki se ukvarjajo z obiranjem hmelja je sezonsko na območju KS več 

delavcev večinoma državljanov Romunije pri katerih pa je že ustaljen sistem prijave le teh, 

izvajamo pa kontrole le teh na samih deloviščih.  

 

KS Griže  

 

KRIMINALITETA: 

Glede kriminalitete na območju KS Griže, je potrebno povedati, da smo na samem območju KS 

Griže obravnavali nekaj kaznivih dejanj, ki so povezana s premoženjsko in drugo kriminaliteto, 

vendar večjih posebnosti ni bilo.   

 

JAVNI RED IN MIR: 

Glede kršitev javnega reda in miru na območju KS Griže, je potrebno poudariti, da na celotnem 

območju KS Griže, ni gostinskega lokala, ki bi negativno izstopal oziroma kjer bi obravnavali 

kršitve omenjene zakonodaje.  



 

Kljub vsem ukrepov, ki so bili v veljavi, smo skupaj z inšpekcijskimi službami opravljali 

nadzore gostinskih lokalov, trgovin, 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 

 

PROMET: 

Glede same prometne varnosti je potrebno povedati, da večjih posebnosti v KS Griže ni bilo 

zaznati. Seveda se pri tem pojavijo posamezne kršitve cestno prometnih predpisov, vendar pa 

slednje dejansko ne odstopajo od povprečja. Seveda smo zaradi vseh teh ugotovitev izvajali 

kontrolo prometa v KS Griže in zoper kršitelje tudi ustrezno ukrepali.  

 

OSTALO: 

V smislu preprečevanja vandalizma in uživanja prepovedanih drog na območju KS Griže, smo 

pri tem izvajali kontrolo v okolici OŠ Griže z igriščem, okolici bivše pošte,  blokovskega naselja 

in učne poti OŠ Griže, kjer smo v preteklosti že zaznali kršitve in pojav vandalizma. Pri samih 

kontrolah posebnosti niso bile zaznale. Pri kontrolah je bila ugotovljena identiteta različnih oseb 

in bomo zaradi vsega tega nadaljevali z izvajanjem kontrol tudi v prihodnje.    

 

Glede tujske problematike smo na območju KS Griže, kot tudi drugje, izvajali kontrole na 

kmetijah, ki so neposredno povezane s sezonskim delom in s tem tujci, ki opravljalo omenjeno 

delo. Prav tako smo izvajali kontrolo tudi drugih delodajalcih, ki imajo prijavljene tujce.  

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 Liboje  

 

KRIMINALITETA: 

Glede kriminalitete na območju KS Liboje, je potrebno povedati, da smo na samem območju 

KS Liboje obravnavali kar nekaj več kaznivih dejanj, kot pa preteklo leto in sicer predvsem 

vlome v kleti v Kasazah, vikende na območju Liboj, slednji so bili uspešno preiskani ter nekaj 

tatvin lesa. Nadalje smo še obravnavali nekaj posameznih drugih kaznivih dejanj, ki so 

povezana s premoženjsko in drugo kriminaliteto, vendar večjih posebnosti ni bilo.   

 

 

JAVNI RED IN MIR: 

Glede kršitev javnega reda in miru na območju KS Liboje, je potrebno poudariti, da na celotnem 

območju KS Liboje, ni gostinskega lokala, ki bi negativno izstopal oziroma kjer bi obravnavali 

kršitve omenjene zakonodaje, prav tako pa tudi ni bilo izstopajočih kršitev.  

Kljub vsem ukrepov, ki so bili v veljavi, smo 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. 

 

 



 

PROMET: 

Glede same prometne varnosti je potrebno povedati, da večjih posebnosti v KS Liboje ni bilo 

zaznati. Še vedno se soočamo s problematiko vožnje tovornih vozil iz kamnoloma, drugih 

posebnosti pa zaenkrat ne beležimo. Seveda se pri tem pojavijo posamezne kršitve cestno 

prometnih predpisov, vendar pa slednje dejansko ne odstopajo od povprečja. Seveda smo zaradi 

vseh teh ugotovitev izvajali kontrolo prometa v KS Liboje in zoper kršitelje tudi ustrezno 

ukrepali.  

 

 

OSTALO: 

V smislu preprečevanja vandalizma in uživanja prepovedanih drog na območju KS Liboje, smo 

pri tem izvajali kontrolo v okolici OŠ Liboje, bivše tovarne Kili Liboje in blokovskega naselja, 

kjer smo v preteklosti že zaznali kršitve in pojav vandalizma. Pri samih kontrolah posebnosti 

niso bile zaznale. Pri kontrolah je bila ugotovljena identiteta različnih oseb in bomo zaradi 

vsega tega nadaljevali z izvajanjem kontrol tudi v prihodnje.    

 

Glede tujske problematike smo na območju KS Liboje, kot tudi drugje, izvajali kontrole na 

kmetijah, ki so neposredno povezane s sezonskim delom in s tem tujci, ki opravljalo omenjeno 

delo. Prav tako smo izvajali kontrolo tudi drugih delodajalcih, ki imajo prijavljene tujce.  

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 Levec 

 

KRIMINALITETA: 

Glede kriminalitete na območju KS Levec, je potrebno povedati, da smo na samem območju 

KS Levec obravnavali nekaj kaznivih dejanj, ki so povezana s premoženjsko in drugo 

kriminaliteto, vendar večjih posebnosti ni bilo.   

 

JAVNI RED IN MIR: 

Glede kršitev javnega reda in miru na območju KS Levec, je potrebno poudariti, da na celotnem 

območju KS Levec, ni gostinskega lokala, ki bi negativno izstopal oziroma kjer bi obravnavali 

kršitve omenjene zakonodaje.  

  

PROMET: 

Glede prometne varnosti na območju KS Levec, je potrebno povedati, da se slednja nahaja na 

glavni povezavi med Žalcem in Celjem. Seveda je omenjena cestna povezava, poleg avtoceste, 

glavna povezava do Celja. To se odraža predvsem v jutranjem in popoldanskem času, ko je čas 

odhodov v službo in vračanja nazaj domov. Pri tem je potrebno poudariti, da smo zaradi 

povečanja prometa nadaljevali z nadzorom v času omenjenih prometnih konic, vendar pri tem 

večjih posebnosti nismo zaznali.  

Sama prometna infrastruktura na območju KS Levec je obnovljena in potrebe po večjih 

investicijah ni potrebno. Potrebno je urediti povezovalno cesto iz Drešinje vasi proti Levcu, 



 

kjer je veliko sprehajalcev, kolesarjev in posledično zaradi velikega prometa tudi voznikov 

vozil. Preučiti možnost izgradnje hodnika za pešce. 

 

OSTALO: 

V smislu preprečevanja vandalizma in uživanja prepovedanih drog na območju KS Levec, smo 

pri tem izvajali kontrolo v okolici vrtca Levec in pa parkirnega prostora na letališče ter 

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 na celotnem območju KS Levec nismo zaznali večjih posebnosti. 

Izvajali smo kontrolo in pri tem zaznali določene kršitve ter zoper kršitelje ustrezno ukrepali v 

skladu z veljavno zakonodajo. Zaradi zaznanih kršitev bomo nadaljevali z nadzori in 

delodajalce seznanjali z novostmi glede tujske zakonodaje. 

 

 

KS Petrovče 

 

KRIMINALITETA: 

Glede kriminalitete na območju KS Petrovče, je potrebno povedati, da smo na samem območju 

obravnavali kazniva dejanja, ki so povezana s premoženjsko in drugo kriminaliteto in sicer 

vlome v stanovanjske hiše in druge objekte ter druga kazniva dejanja.  

 

JAVNI RED IN MIR: 

Glede kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru na območju KS Petrovče je potrebno 

poudariti, da se je problematika ostala enaka letu 2020. Kljub vsem ukrepov, ki so bili v veljavi, 

smo 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 bomo lahko samo tako zagotovili varnost ljudi in preprečili 

hujše kršitve.  

 

PROMET: 

Glede prometne varnosti na območju KS Petrovče, je potrebno poudariti, da se navedena KS 

nahaja na glavni povezavi med Žalcem in Celje. Prav tako na omenjeni KS opazimo povečanje 

prometa v primeru zastojev na avtocesti. Kar se tiče same prometne infrastrukture, je potrebno 

povedati, da je v izgradnji povečanje industrijske cone Arnavski gozd in s tem povezanimi 

problemi nepravilnega parkiranja tovornih vozil ter seveda samega prometa tovornih vozil na 

tem delu. Vse skupaj budno opazujemo in skupaj z mestnim redarstvom Celje izvajamo 

nadzore, vendar večjih posebnosti pri tem nismo zaznali.  

Seveda pa je potrebno povedati, da se je pričelo urejanje mostu v Kasazah, kjer so pričeli zaradi 

slednjega nastajati občasni zastoji na tem delu vozišča. Prva tako pa pričakujemo povečan 

promet skozi omenjeno KS, ko se bo pričel urejati most čez Savinjo, pri Surovini. Zaradi tega 

bomo vsekakor povečali dejavnost nadzora prometa na tem delu in seveda tudi ustrezno 

ukrepali.  

 



 

OSTALO: 

V smislu preprečevanja vandalizma in uživanja prepovedanih drog na območju KS Petrovče, 

smo pri tem 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 in 

vandalizem. Pri samih kontrolah posebnosti niso bile zaznale. Pri kontrolah je bila ugotovljena 

identiteta različnih oseb in bomo zaradi vsega tega nadaljevali z izvajanjem kontrol 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. Prav tako smo izvajali kontrolo tudi drugih delodajalcih, ki imajo prijavljene tujce.  

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: 

Glede kriminalitete je KS Ponikva najbolj mirno območje na območju Občine Žalec. 

Obravnavani so bili samo 3 primeri premoženjskih kaznivih dejanj, je pa bila proti koncu leta 

obravnavana družina iz tega območja kar trikrat zaradi Nasilja v družini.  

 

JAVNI RED IN MIR: 

V nobenem od gostinskih lokalov nismo beležili kakšnih kršitev javnega reda in mira, 

opravljene so pa bile večkrat kontrole lokalov v zvezi spoštovanja ukrepov Covid, kjer pa prav 

tako ni bilo ugotovljenih kršitev.  

 

PROMET: 

Največ prometnih nesreč se pripeti na glavni cesti I. reda G4 na relaciji Studence – odcep za 

Dobrno, precej pa je obremenjena LC Velika Pirešica – Ponikva – Podkraj predvsem v času 

zapore na G4 zaradi nesreč ali zapor zaradi obnove G4. Ne izstopa pa posebej noben odsek, 

kjer bi prihajalo do več prometnih nesreč. 

 

OSTALO: 

Tudi na območju Ponikve in Studenc je precejšnja problematika vožnje v naravnem okolju z 

moto kros vozili in štirikolesniki, prišlo je tudi do nesreče s telesnimi poškodbami voznika 

štirikolesa v gozdu v Studencah. 

 

KS Šempeter  

 

KRIMINALITETA: 

Območje KS je ena izmed večjih KS na območju občine in temu primerno je tudi stanje 

kriminalitete. Obravnavanih je bilo večje število kaznivih dejanj, predvsem premoženjskih, kjer 

je največ Poškodovanj tuje stvari, tatvin in goljufij, obravnavanih pa je bilo tudi nekaj kaznivih 

dejanj Nasilja v družini in Lahkih telesnih poškodb. Največ premoženjske škode v zadnjem 



 

času nastaja v primerih vdorov v računalniški sistem in pri navideznem trgovanju s kripto 

valutami, takšen primer je bil zaznan tudi v Šempetru.  

 

JAVNI RED IN MIR: 

Obratovanje lokalov je bilo še vedno v skladu s smernicami epidemije Covid-19, večjih kršitev 

ni bilo zaznanih, prav tako v času obratovanja ni bilo koncentriranih lokacij kršitev. Največ 

prijav je bilo zabeleženih zaradi mladoletniškega druženja v okolici OŠ in med stanovanjskimi 

bloki Pod smrekami in okolici, kjer pa smo povečali kontrole in se je stanje tudi izboljšalo.  

 

PROMET: 

Najbolj obremenjena je regionalna cesta R447 na celotni relaciji, kjer prihaja do največ 

prometnih nesreč. V času del v začetku leta so bile obremenjene tudi vzporedne ceste in ulice 

v naselju. Do določenih težav oziroma prijav kršitev prihaja na posameznih ulicah kot so Cesta 

na žago, Tovarniška, Šolska in Savinjska, kjer pa do prometnih nesreč skoraj ne prihaja. 

 

OSTALO: 

Največ prijav je bilo podanih zaradi zadrževanja mladine v okolici OŠ in telovadnice, 

predvsem so se tam zadrževali tudi otroci iz drugih občin in je posledično prihajalo do 

poškodb inventarja predvsem pa onesnaženja. Veliko kršitev je naznanjenih tudi zaradi 

nespoštovanja določil Zakona o zaščiti živali in prihaja do raznih napadov in ugrizov živali.  

 

KS Vrbje 

 

KRIMINALITETA: 

Glede kriminalitete na območju KS Vrbje je potrebno povedati, da smo na samem območju KS 

Vrbje kot tudi drugje obravnavali kazniva dejanja, ki so povezana s premoženjsko in drugo 

kriminaliteto. Pri tem smo obravnavali večje število vlomov v počitniške in druge objekte, 

vendar pa je potrebno poudariti, da smo storilce omenjenih dejanj prijeli in zoper njih podali 

kazenske ovadbe na sodišče.  

 

JAVNI RED IN MIR: 

Glede kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru na območju KS Vrbje je potrebno 

poudariti, da se je problematika izredno zmanjšala, saj smo bili skozi celotno leto deležni 

ukrepov za zajezitev COVIDA-19. Kljub vsem ukrepov, ki so bili v veljavi, smo 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 bomo lahko samo tako zagotovili varnost ljudi in preprečili hujše kršitve.  

 

PROMET: 

Glede same prometne varnosti na območju KS Vrbje je potrebno poudariti, da se je promet 

povečal, saj se tudi obiskanost samega Vrbenskega jezera povečala z urejenostjo parkirnega 

prostora za avtodome. Seveda pa se pri tem pojavijo kršitve cestno prometnih predpisov in sicer 

vožnje do samega jezera, ki pa je prepovedana s postavljeno prometno signalizacijo.  



 

Prav tako je urejena industrijska cona pričela delovati in se je s tem povečal sam promet na 

omenjenem delu. Na celotnem območju KS pa opažamo, da prihaja do različnih kršitev cestno 

prometnih predpisov, vendar pa slednja dejansko ne odstopamo od povprečja. Seveda smo 

zaradi vseh teh ugotovitev izvajali kontrolo prometa na omenjenem območju in zoper kršitelje 

tudi ustrezno ukrepali. Povezali smo se tudi z mestnim redarstvo Celje, ki je prav tako pričel 

izvajati nadzor statičnega prometa na tem delu in večjih posebnosti niso bile ugotovljene. 

 

OSTALO: 

V smislu preprečevanja vandalizma in uživanja prepovedanih drog na območju KS Vrbje smo 

pogosteje nadzirali območje okolice Vrbenskega jezera in pa športnega igrišča, kjer so bile v 

preteklosti zaznane določene kršitve. Pri tem smo ugotovili, da so se kršitve in pa povzročanje 

škode zmanjšale.   

 

Prav tako je potrebno poudariti, da smo na območju KS Vrbje, kot vsepovsod izvajali nadzore 

nad tujci. Pri sami kontroli smo posvetili poudarek nad pravilnostjo prijav tujcev in morebitnih 

zlorab neprijavljenosti tujcev, vendar pri tem nismo zaznali posebnosti. Poudariti je potrebno, 

da omenjeno nalogo izvajamo vsakoletno in pri tem vseskozi seznanjamo osebe z novostmi pri 

omenjeni zakonodaji.  

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 


