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Predlagatelj: ŽUPAN 
 
Na podlagi 26. in 30. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) predlagam

RAZŠIRITEV
 dnevnega reda 18. seje Sveta Mestne občine 

Velenje

Predlagam, da se dnevni red 18. seje Sveta Mestne občine 
Velenje razširi tako:

da se na 6. točko uvrsti Predlog Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih 
prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem.

Ostale točke se preštevilčijo.

Velenje, 23.1.2013 

župan Mestne občine Velenje
 Bojan KONTIČ, l.r.

Predlagatelj: ŽUPAN                                                              Faza:  PREDLOG 
       
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 
in 75/12), 11. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) dne 
________  sprejel

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Velenje za leto 2013
1. člen

V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/12; 
v nadaljevanju: sklep) se spremeni 2. odstavek 3. člena tako, 
da se glasi:
»Sredstva namenjena za odkup nepremičnega premoženja se 
za leto 2012 predvidevajo v višini 313.300,00 EUR.«

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

 
Številka:  460-02-0003/2006-302
Datum:  

  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga:
Skladno z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 
in 75/12; v nadaljevanju: ZSPDSLS), se načrt ravnanja, ki 
ga sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti, na predlog 
župana, sestoji iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 
in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

Tako ZSPDSLS v 11. členu in 11. člen Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11 in 42/12; v nadaljevanju: USPDSLS) določata, 
da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje:
- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

V Proračunu Mestne občine Velenje za proračunski leti 
2013 in 2014 je zapisano, da občinski svet sprejme letni 
načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za 
nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000,00 EUR ter 
letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, župan 
pa letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine 
za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00 EUR. 
Ocena finančnih in drugih posledic:

a)  Ocenjeni prihodki od prodaje nepremičnega premoženja 
se s temi spremembami ne predvidevajo. 

b)  Odhodki za nakup nepremičnega premoženja so načrtovani 
v navedenih višinah:

  Sredstva namenjena odkupu zemljišč v letu 2013 se s temi 
spremembami predvidevajo v višini 313.300,00 EUR. 

  Sredstva namenjena odkupu stavb in stavbam z deli stavb 
se s tem načrtom ne predvidevajo.

 
  Sredstva namenjena odkupu zemljišč s stavbami se s tem 

načrtom ne predvidevajo.

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 1:
V Prilogi 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine v letu 2013: se ne vključijo nepremičnine, saj se prodaja 
zemljišč, stavb in delov stavb ter zemljišč s stavbami, s tem 
načrtom ne predvideva.

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 2:
V Prilogi 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
občine za leto 2012 se pod naslov:

- 2013 – Zemljišča: 
•  pod zaporedno številko 1 do 5:  se vključijo nepremičnine, 

ki se nahajajo na območju jezera (zraven vadbišča za golf) 
in v naravi predstavljajo utrjeno površino, nasuto s peskom, 
ki se občasno, ob večjih prireditvah na tem območju, koristi 
za potrebe parkiranja.

  Predmetne parcele lastnika (fizični osebi, vsak do ½) ne 
uporabljata in jih želita prodati. 

  Mestna občina Velenje je zainteresirana za nakup teh 
zemljišč. 

  Območje na področju športnega parka med obema 
jezeroma, je namenjeno rekreaciji, športu, šolstvu in 
gostinski dejavnosti. V skladu z LN Stari jašek, je možno 
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na tem območju aplicirati zelo različne dejavnosti, 
vendar je bilo zemljišče, ki ga zajemajo ravno te parcele, 
vseskozi v nekem smislu rezervirano za manjši hotel z 
večjim številom parkirnih mest ali celo garažno hišo. Tudi 
zmagovalna naloga na razpisu za športni park je na tem 
območju predvidela podobno dejavnost.

  Glede na to, da je možno v skladu  z LN Stari jašek, na 
tem zemljišču izgraditi tudi objekte, v katerih se izvaja 
industrijska ali obrtna dejavnost, ki bi bistveno spremenila 
trenutno rabo tega prostora, ki se odraža v športno 
rekreativni, šolski in gostinski dejavnosti, posledično 
poslabšala  pogoje parkiranja, kot možnost kasnejše 
izgradnje hotelsko nastanitvenih kapacitet, je smiselno 
ta zemljišča odkupiti in jih v prvi fazi še  najprej nameniti 
parkiranju, v kasnejšem obdobju pa ponuditi morebitnemu 
investitorju za izgradnjo hotelsko nastanitvenih kapacitet.

- 2013 – Stavbe in deli stavb: se ne vključijo nepremičnine, 
saj se pridobivanje stavb in delov stavb s tem načrtom ne 
predvideva.

- 2013 – Zemljišča s stavbo: se ne vključijo tovrstne 
nepremičnine, saj se pridobivanje s to vrsto nepremičnin s tem  
načrtom ne predvideva.  

V Velenju, dne 29. 1. 2013

Pripravila:
Brigita FUČIK, dipl.upr.org., l.r. 

Svetovalec III

   Maks ARLIČ, univ.dipl.inž.arh., l.r.
   vodja Urada za urejanje prostora
                               

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08)  
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

                                                                                                  
      župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ, l.r.
 

POROČILO 
o delu Policijske postaje Velenje na območju 

Mestne občine Velenje v letu 2012
 
Seznanjamo vas  o opravljenem delu Policijske postaje Velenje 
za leto 2012. Predstavljena so področja kriminalitete, javnega 
reda in miru, prometa ter področja tujske problematike. 
 
1. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA KRIMINALITETE 
NA OBMOČJU CELOTNE PP VELENJE

Na področju kriminalitete je v zadnjem letu zaznati trend 
zmanjševanja kaznivih dejanj. Tako smo policisti PP Velenje 
podali manj kazenskih ovadb in poročil v dopolnitev kazenskih 
ovadb zaradi suma storitve kaznivih dejanj kot v istem obdobju 
preteklega leta, in sicer 1.149 (1.327). Pri svojem delu smo 
strmeli k realizaciji zastavljenih prioritetnih ciljev policijske 
uprave in policijske postaje ter s tem preiskavi najhujših oblik 
kriminalitete, kot so kazniva dejanja z elementi nasilja, hujša 
kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete (vlomi v 
objekte, ropi, roparske in drzne tatvine, izsiljevanja) ter zlorabe 
prepovedanih drog.

Preiskanost le teh znaša 56,7 % (56,4 %). Največji delež 
kaznivih dejanj odpade na področje splošne kriminalitete, kjer 
smo obravnavali manj kaznivih dejanj vlomov in sicer 184 
(217) in tatvin 283 (334).

Pri delu smo strmeli k celoviti obravnavi osumljencev, ter 
nudenju pomoči žrtvam kaznivih dejanj predvsem v primerih 
z elementi nasilja. Veliko dela in truda smo vložili v izvajanje 
učinkovitih ukrepov pri problematiki nasilja v družini, kjer 
sledimo načelu ničelne tolerance. Število podanih kazenskih 
ovadb po čl. 191/I KZ-1 Nasilje v družini je višje kot v letu prej 
in sicer za 30,6 %, izraženo s številkami 81 (62).

Kot smo že povedali je tudi v letu 2012 zaznati trend upadanja 
števila kaznivih dejanj in sicer iz 1.327 v letu 2011 na 1.149 
v letu 2012. Še vedno se soočamo z relativno velikim 
odstopanjem med številom evidentiranih kaznivih dejanj in 
podanimi kazenskimi ovadbami – številke se po parametru 
zaznave in parametru ovadbe bistveno razlikujejo. 

Zaznati je upad števila vlomov v objekte, občuten upad je pri 
drznih tatvinah 13 (23) ter pri vlomih v vozila 5 (10), prav tako 
pa je zaznati upad ostalih tatvin 283 (334). Preiskanost je višja 
kot v letu poprej. 

S področja odkrivanja kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih 
drog smo večkrat mesečno opravljali poostrene nadzore 
varnostno obremenjenih območij samostojno in v sodelovanju 
z SKP PU Celje, opravljenih je bilo več hišnih preiskav, odkrit 
je bil tudi laboratorij za vzgojo prepovedane droge konoplje 
in zasežena večja količina prepovedane droge - 17.477,0 g 
(2.682,7 g) konoplje. Na ODT v Celju in ODT v Celju, Zunanji 
oddelek v Velenju (v nadaljevanju ODT) smo podali več 
kazenskih ovadb kot v letu poprej 28 (24).

Obravnavali smo manj kaznivih dejanj s področja gospodarske 
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kriminalitete, in sicer 89 (98). Zmanjšalo se je število kaznivih dejanj, ki so jih odkrili policisti 88 (112), kar znaša 7,7 % delež vseh 
kaznivih dejanj. 

 2 

 
Obravnavana kazniva dejanja PP Velenje v  obdobju 2008 do 2012 

 
  2008 2009 2010 2011 2012 

Št. kaznivih dejanj  1.141 1.100 1.285 1.327 1.149 

Št. preiskanih kaznivih dejanj  606 624 822 749 651 

Delež preiskanih kaznivih dejanj (v %)  53,1 56,7 64,0 56,4 56,7 

Št. kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija  143 42 232 112 88 

Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija (v %) 12,5 3,8 18,1 8,4 7,7 
 
 
OBČINA VELENJE: 
 
Občina Velenje je varnostno najbolj obremenjena občina na območju PP Velenje. Tako smo na 
območju občine Velenje v letu 2012 obravnavali skupno 997 (1.261) kaznivih dejanj. Preiskanost 
kaznivih dejanj je 59,5 % (60,4 %) saj je bilo preiskanih 593 (778) kaznivih dejanj. 
 
Največji delež kaznivih dejanj odpade na premoženjsko kriminaliteto. Tako je bilo s tega področja 
podanih 578 (742) kazenskih ovadb. Preiskanost premoženjske kriminalitete na območju občine 
Velenje je bila 41,7 % (38,8 %). V letu 2012 je bilo 225 (288) ovadb podanih zaradi storitve kaznivega 
dejanja tatvina in 141 (172) ovadb zaradi suma storitve kaznivega dejanja velika tatvina. Preiskanost 
tatvin je bila 30,1 % (24,2 %), velikih tatvin pa 30,0 % (31,6 %). 
 
Največ vlomov je bilo izvršenih v gostinske lokale in trgovine. Storilci so večinoma odtujevali cigarete 
in pijačo. Na področju tatvin je bilo obravnavanih večje število tatvin po trgovinah. Od hujših kaznivih 
dejanj smo obravnavali 3 (3) kazniva dejanja ropov, ki so bili izvršeni v ožjem delu mesta Velenje. 
Obravnavanih je bilo 10 (2) kaznivih dejanj izsiljevanje, preiskanih je bilo 9 tovrstnih kaznivih dejanj. 
Obravnavali smo tudi 10 (10) kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti. 
 
Na področju nasilja v družini je bilo podanih 58 (46) kazenskih ovadb. Storilci so v večini primerov  
povratniki.  
 
Tudi na področju prepovedanih drog je bilo obravnavanih večje število kaznivih dejanj. Ob tem je bila 
zasežena večja količina prepovedanih drog, predvsem konoplje (17.477,0 g). S ciljem preprečevanja 
preprodaje in uživanja prepovedanih drog so se opravljali poostreni nadzori na celotnem območju 
občine Velenje. 
 
Kljub temu, da je bilo na območju občine Velenje izvršenih največ kaznivih dejanj na območju PP 
Velenje, ocenjujemo, da smo na področju kriminalitete zagotovili visoko stopnjo varnosti za občane, 
saj ni bilo obravnavanih kaznivih dejanj s hujšimi posledicami predvsem za življenje ljudi oz. so bila le 
ta večinoma preiskana 
 
 
 
2. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA JAVNEGA REDA NA OBMOČJU CELOTNE PP 

VELENJE 
 
 
Obravnavana problematika na območju Policijske postaje Velenje za  leto 2012 bistveno  ne odstopa 
od obravnavane problematike v petletnem  obdobju. Obravnavanih je bilo 744 (742) kršitev predpisov 
o javnem redu in miru. Zakona o prekrških zoper javni red in mir je bilo  624 (591) ali 5.6 % več kot v 
enakem obdobju prejšnjega leta. Izstopajo kršitve prepiranja, vpitja in nedostojnega vedenja na 
javnem kraju, teh je bilo 122, nasilja v družini, teh je bilo 62, motenje nočnega mira s hrupom je bilo 
34, in povzročanja hrupa z akustičnimi aparati katerih je bilo 62.  
 
Med kršitvami drugih predpisov o javnem redu, smo obravnavali največ kršitev Zakona o tujcih in 
Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in kršitve Zakona o zaščiti živali, med tem, 
ko je število kršitev ostalih zakonov manjše.  Obravnavali smo tudi kršitve po Zakonu o orožju.  
 
Množično kršitev javnega reda, v kateri je bilo udeleženih pet ali več kršiteljev nismo obravnavali. 
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    Krsitve zakona o varstvu javnega reda in miru 

Kršitve 
Št. kršitev 

2011 2012 Porast/upad (v 
%) 

Izzivanje ali spodbujanje k pretepu (6/1 ZJRM-1)  79 112 41,8 

Udarjanje (6/2 ZJRM-1)  26 44 69,2 

Pretepanje (6/3 ZJRM-1)  2 2 0 

Nasilje v družini (6/4 ZJRM-1 v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 
ZJRM-1)  61 80 31,1 

Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje (7/1 ZJRM-1)  143 122 -14,7 

Nedostojno vedenje do uradne osebe (7/2 ZJRM-1)  47 62 31,9 

Motenje nočnega miru s hrupom (8/1 ZJRM-1)  37 34 -8,1 

Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati (8/2 ZJRM-1)  89 62 -30,3 

Vsiljivo ali žaljivo nadlegovanje z beračenjem na javnem kraju 
(9 ZJRM-1)  4 - - 

Prenočevanje na javnem kraju (10 ZJRM-1)  1 2 100,0 

Vandalizem (16 ZJRM-1)  2 - - 

Vzbujanje nestrpnosti (20 ZJRM-1)  1 - - 

Prepoved zadrževanja mlajšim od 16 let v gostinskih obratih 
na prireditvah (21/5 ZJRM-1 v povezavi z 21/2 ZJRM-1) - 1 - 

Neupoštevanje odredbe uradne osebe (22/1 ZJRM-1)  59 67 13,6 

Druge kršitve  40 36 -10,0 

Skupaj  591 624 5,6 
 
 
OBČINA VELENJE 
 
V občini Velenje smo obravnavali 600 (494) zadev s področja javnega reda, kar je cca 16 % več kot 
lani.  Delež obravnavanih prekrškov znaša več kot 82 % glede na vse obravnavane kršitve s področja 
javnega reda.  
 
Pri tem smo beležili  505 (378) kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru, 17 (35) kršitev Zakona o 
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 20 (14) kršitev Zakona o zaščiti živali, 2 (2)  kršitve 
Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, 3 (7) kršitvi Zakona o orožju,  4  (5), Zakona o 
osebni izkaznici, 8 (9) kršitev Zakona o policiji, 13 (5) kršitev zakona o Javnih zbiranjih,   Za kršitve po 
Zakonu o omejevanju porabe alkohola in Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, 
prekoračitve obratovalnih časov gostinskih lokalov in ostalo smo predloge podajali drugim 
prekrškovnim organom ( tržnemu inšpektoratu ) in sicer v 27 primerih. Ob koncu leta 2012 smo kljub 
velikim preventivnim aktivnostim v zvezi z usmeritvami policije in preventivne dejavnosti v sodelovanju 
z MO Velenje obravnavali dva dogodka z nepravilno uporabo pirotehničnih izdelkov, kjer sta se hudo 
poškodovali dve osebi. V prejšnjih letih takšnih dogodkov nismo obravnavali.       
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3. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA CESTNEGA PROMETA NA OBMOČJU CELOTNE PP 
VELENJE 

 
 
Na področju prometne varnosti smo redno spremljali stanje prometne varnosti in prognoze stanja, na 
podlagi česar smo tudi načrtovali delo na področju prometne varnosti. 
 
V času med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012 smo izvedli oz. sodelovali v 84 poostrenih nadzorih. Poostreni 
nadzori so bili enostavni ali kombinirani. Usmerjeni so bili v tiste dejavnike, ki so po ugotovitvah 
periodičnih analiz najbolj vplivali na prometno varnost. Nekaj teh nadzorov je bilo tudi evropsko 
usklajenih. 
 
V letu 2012 je bila prometna varnost na območju PP Velenje, v primerjavi z enakim obdobjem 
prejšnjega leta, glede na posledice primerljiva, izjema so prometne nesreče kjer so udeleženci utrpeli 
lahke telesne poškodbe, katerih je več 250 (221), kar pa je tudi posledica spremenjene zakonodaje in 
doslednega prijavljanja in obravnavanja teh prometnih nesreč (veliko je bilo naknadnih prijav poškodb 
s strani zdravnikov in medicinskega osebja). Skupno je bilo na območju PP Velenje obravnavanih 420 
(365) prometnih nesreč, kar je za 13.1 % več kot leto poprej (sprememba je posledica tudi 
spremenjene zakonodaje obravnave prometnih nesreč). Beležimo enako število prometnih nesreč s 
smrtnim izidom 1 (1) in manj prometnih nesreč z hudimi telesnimi poškodbami 20 (22). Obravnavanih 
je bilo 231 (195) prometnih nesreč z materialno škodo kar je za 15.6% več kot lani. Policisti so 
obravnavali 4. 611 (5.157) ali 10.6% manj kršitev cestno prometnih predpisov. 
 
Tako smo pri obravnavi prometnih nesreč zaznali skupno 16 (12) kaznivih dejanj s področja prometne 
varnosti, in sicer smo zoper povzročitelje podali 16 (12) kazenskih ovadb. V ostalih primerih smo na 
Okrajno sodišče v Velenju podali obdolžilne predloge ali pa vodili hitre postopke o prekršku. 
 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili premiki z vozilom 94 (78), +18%, neprilagojena hitrost 84 
(77)  +9%, neupoštevanje pravil o prednosti 72 (68) +6%, neustrezna varnostna razdalja 52 (36) +44 
% in nepravilna stran/smer vožnje 51 (53) -4%. 
 
Zaradi posebno slabe prometne varnosti v preteklih letih (2009, 2010, 2011) smo posebno pozornost 
namenili glavni cesti prvega reda, št. 4 (izven naselja, odseka 1260 in 1261), kjer smo izvedli večje 
število ukrepov. Rezultati kažejo, da se je delo obrestovalo, saj smo zaradi večje pozornosti na tej 
cesti zabeležili manj umrlih 0 (1) in manj hudo poškodovanih 2 (3) v prometnih nesrečah. 
 
Na območju PP Velenje je bilo obravnavanih skupaj 68 (60) prometnih nesreč s pobegom, in sicer 13 
(8) s posledico telesnih poškodb 55 (53) s posledico materialne škode. Raziskanih je bilo skupaj 59 
(53), neraziskanih pa 9 (7).  
 
V primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta so policisti odredili 6326 (6.680) alkotestov, kar je za 
5,3 % manj. Pozitivnih je bilo 258 (343) -24%. Odredili so tudi 27 (34) strokovnih pregledov  zaradi 
alkohola, od tega je bilo pozitivnih 19 (20) in 10 (16) strokovnih pregledov za mamila in psihoaktivna 
zdravila, od tega so bili pozitivni 3 (3), 1 (2) pa je bil odklonjen. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je 
bilo v 2012, na podlagi prometne zakonodaje, pridržanih 64 (133), upad je posledica spremenjene 
zakonodaje glede pridržanj voznikov.  
 
Ugotavljamo, da se je delež alkoholiziranih voznikov v prometnih nesrečah  na enaki ravni kot leto 
poprej 10 (9.6) % . Tej problematiki bomo pri načrtovanju dela še naprej dajali posebej velik pomen, s 
ciljem zmanjševanja odstotka udeleženih alkoholiziranih povzročiteljev in ostalih udeležencev v 
cestnem prometu. 
 
Svoje delo smo usmerili k ukrepom za umirjanje prometa od prisotnosti patrulj na relacijah in ob časih 
kjer prihaja do zgostitev prometa do ugotavljanja kršitev prekoračitev omejenih hitrosti tako v naselju 
kot izven naselja. Hitrost smo nadzirali tako na mestih, kjer večkrat prihaja do prometnih nesreč, kot 
tam, kjer večkrat prihaja do kršitev – neupoštevanje omejitev hitrosti. Med drugim smo se osredotočili 
tudi na ugotavljanje kršitev na najbolj prometnih cestah na območju PP, predvsem na glavni cesti G1-
4 in regionalnim cestam R2-425, R2-426 in R3-696 nismo pa zanemarili tudi lokalnih cest kjer prihaja 
do kršitev cestno prometnih predpisov. 
 
V letu 2012 smo delo načrtovali v skladu z gostitvami kršitev in lokalne problematike in zmanjšanju 
števila udeleženih alkoholiziranih voznikov  v prometu. Pri tem smo začasno odvzeli (113a. člen ZP-1) 
in prepovedali nadaljnjo vožnjo v 102 (45) primerih, pri tem  in pri tem zasegli 67 (84) vozil, pri tem pa 
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je potrebno upoštevati, da se je obseg zasegov zmanjšal tudi zaradi spremembe ZPrCP. V zvezi 
problematike enoslednih vozil smo v poostrenih nadzorih sodelovali s PPP Celje in Redarstvom MO 
Velenje  in pri delu uporabljali tudi motorno kolo za nadzor na vozniki enoslednih vozil. 
 
Policisti so izvajali nadzor nad vozniki in vozili, za vožnjo katerih so potrebna posebna znanja (vozila 
avtobusi, tovorna vozila, prevozi šolskih otrok in prevozi nevarnega blaga), kjer pa je stanje dobro in 
večjih kršitev ni bilo ugotovljenih. Delo smo skozi leto mesečno načrtovali in izvajali skupaj s 
prometnim inšpektorjem – akcijsko delo in PPP Celje (vključeno tudi podjetje CESTEL). 
 
Redno smo sodelovali v postopkih odločanja v upravnih enotah pri izdajanju odločb organizatorjem 
športnih prireditev, opravili pa smo tudi predhodne terenske oglede in določili oblike varovanja. 
 
Policisti so promet fizično urejali ob prireditvah na cesti in drugih dogodkih, ki so zahtevali začasno 
spremembo prometne ureditve. Prav tako so fizično urejali promet tudi ob konicah, saj je bila glavna 
cesta št. 4 skozi naselje Velenje zaradi del na cesti zelo obremenjena. Izločanje tovornih vozil zaradi 
zimskih razmer ni bilo potrebno. Dosledno so policisti ukrepali ob kršitvah odredbe o omejitvi prometa 
v RS. 
 
Redno smo tudi sodelovali v komisijah za promet, ki so bile ustanovljene v občinah Velenje, Šoštanj in 
Šmartno ob Paki, kjer smo tvorno vplivali na prometno ureditev in odpravo pomanjkljivosti na področju 
cestno prometne infrastrukture. 
 
 

Prometne nesreče in posledice  
 
 

Leto 

Prometne nesreče Posledice  

št. vseh 
nesreč 

št. nesreč 
s smrtnim 

izidom  

št. nesreč s 
telesnimi 
poškod. 

št. nesreč 
z mater. 
škodo  

št. 
mrtvih  

št. hudo 
telesno 
poškod.  

št. lahko 
telesno 
poškod.  

2008 325 6 173 146 7 35 254 

2009 334 1 191 142 1 17 304 

2010 339 1 164 174 1 16 219 

2011 365 1 169 195 1 22 221 

2012 420 1 188 231 1 20 250 

Porast/upad 
(v %) 15,1 0 11,2 18,5 0 -9,1 13,1 

 
OBČINA VELENJE: 
 
Na območju občine Velenje smo obravnavali 333 (284) prometnih nesreč.  Na območju občine se ni 
zgodilo prometnih nesreč s smrtnim izidom 0 (  1 ). Obravnavali smo 148 (124) prometnih nesreč s 
telesnimi poškodbami in 185 (165) prometnih nesreč z materialno škodo. V prometnih nesrečah so 
bilo 14 (15) oseb  hudo telesno poškodovanih,  194 (154) oseb pa lahko telesno poškodovanih. 
Največ prometnih nesreč se je zgodilo v naselju Velenje. Prometne nesreče z najhujšimi posledicami 
so se zgodile na glavni cesti G1-4. Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so: 

- neupoštevanje pravil o prednosti 57 (57)  prometnih nesreč, 
- premiki z vozilom 82 (67) prometnih nesreč 
- neprilagojena hitrost 64 (52) prometnih nesreč, 
- neustrezna varnostna razdalja 45 (32) prometnih nesreč, 
- nepravilna stran/smer vožnje 34 (36) prometnih nesreč 
- nepravilno prehitevanje 10 (2) prometnih nesreč 
- nepravilnosti pešca 2 (2) prometnih nesreč 
- ostalo  35 (32) prometnih nesreč. 

 
Prav tako smo obravnavali 26 (24) prometnih nesreč, ko so bili povzročitelji pod vplivom alkohola, kar 
znaša 8.4 % (8.9 %). Povprečna stopnja alkoholiziranosti pri povzročiteljih prometnih nesreč znaša 
1.49 (1.21) g/kg izdihanega zraka. Ker je delež in stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev pod vplivom 
alkohola še vedno velika, bomo v letu 2013 aktivnosti  usmerili v izboljšanje in sicer s povečanjem 
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števila odrejanja preizkusov alkoholiziranosti vsem udeležencem prometnih nesreč ter kršiteljem, ki 
prekoračijo hitrost ali storijo drug hujši prekršek in povečali prisotnost na lokalnih cestah. Prav tako 
bomo posebno pozornost posvetili večkratnim kršiteljem iz področja VCP.  
 

Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč in povprečna stopnja alkohola 
  

Nesreče 
Št. vseh 

povzročiteljev 

Št. 
alkoholiziranih 
povzročiteljev 

Delež  
alkoholiziranih 

povzročiteljev (v 
%) 

Povprečna 
stopnja alkohola 

(g/kg) 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Smrtne 1 - - - - - - - 
S telesno 
poškodbo  104 130 7  9 6.7  6.9 1.28  1.37 
Z materialno 
škodo  133 181  17 17  12.7 9.3  1.24 1.45 
Skupaj  268 311  24 26  8.9 8.3  1.21 1,41 

 
 

Posledice prometnih nesreč glede na vzrok  
 

Vzrok Št. mrtvih Št. hudo telesno 
poškodovanih 

Št. lahko telesno 
poškodovanih 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Neprilagojena hitrost - - 5 6 37 46  
Nepravilna stran/smer - - 1 3 275 26 
Neupoštevanje prednosti 1  5 1 28 47 
Nepravilno prehitevanje - - - 2 1 3 
Nepravilni premiki z vozilom - - 1 2 7 13 
Neustrezna varnostna 
razdalja - - - - 27 35 

Nepravilno ravnanje pešcev  - -  1  2 2 
 
 
 
44..  NNAADDZZOORR  DDRRŽŽAAVVNNEE  MMEEJJEE  IINN  IIZZVVAAJJAANNJJEE  PPRREEDDPPIISSOOVV  OO  TTUUJJCCIIHH  
 
  
Zaradi odkrivanja tujcev, ki nezakonito prebivajo v R. Sloveniji, smo na območju Policijske postaje 
Velenje opravili 46 poostrenih nadzorov. Poudarek smo namenili ugotavljanju zakonitosti prebivanja 
tujcev, in sicer iz naslova prebivanja zaradi dela oz. turističnega zadrževanja, problematiki 
organiziranega beračenja ter problematiki dela na črno. Vzporedno z akcijami, ki potekajo na področju 
prometa, smo tudi po tem področju ugotavljali morebitne ilegalne poti tujih državljanov na notranjih 
mejah, predvsem v cestni povezavi z R. Avstrijo. 
 
Zaradi različnih preverjanj smo sodelovali  z drugimi policijski enotami in organi  DURS, CSD, UE, 
ZZZS, ZRSD in IRSD ter od njih pridobivali potrebne informacije. Opravili smo 45 preverjanj za tuje 
državljane vključno s preverjanji tujcev   za katere smo bili z mejnih PE obveščeni o njihovem vstopu  
s prvim izdanim dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi dela.  
 

Opravili smo; 

- 45 preverk za druge organe, 
- za 5 tujcev, ki so nezakonito prebivali v RS, smo izdali odločbe o vrnitvi, 
-  opravljali smo poizvedbe za 15 podjetij, ki zaposlujejo tujce, 
- ugotovili smo 14 kršitev določb Zakona o tujcih in izvedli ukrepe po določbah ZTuj-2, 
- ugotovili smo 21 kršitev določb ZPPreb. in izvedli ukrepe po določbah ZPPreb. , 
- zoper dva tujca smo UE podali predlog za razveljavitev dovoljenja za začasno prebivanje,  
- zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev po čl. 196/I. KZ-1 

smo podali  skupaj 10 kazenskih ovadb. Med temi smo ovadili  enega tujca, več pa je bilo 
ovadenih oseb, ki so zaposlovali tujce,   

- podali smo tudi ovadbo zoper enega tujca zaradi suma KD ponarejanja listin. 
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Veliko aktivnosti smo izvedli zaradi spremljanja aktualnih dogodkov, povezanih s z gradnjo 6. bloka TE 
Šoštanj, kjer je opravljalo dela večje število tujcev.  Sodelovali smo z upravnimi organi, občinskimi 
organi ter odgovornimi v Termoelektrarni Šoštanj. V mesecu februarju smo po načrtu PU sodelovali v 
večjem poostrenem nadzoru na tem območju, kjer smo v sodelovanju z inšpekcijskimi organi 
ugotavljali zakonitost prebivanja tujcev.   
 
Opravljali smo poizvedbe na upravni enoti, kakor na terenu. Do podatkov, ki bi kazali na sum kaznivih 
dejanj overitve lažnih vsebin, da bi bil kdo sklenil fiktivno poroko in na ta način dobil ustrezna 
dovoljenja za prebivanje, nismo odkrili.   
 
Pri izvajanju nalog ter z zbiranjem obvestil nismo prišli do ugotovitev, ki bi kazali na pojavne oblike 
trgovine z ljudmi. Še najbolj smo bili na to pozorni pri izvedbi nalog pri ugotavljanju elementov 
prekrškov z organiziranim beračenjem.   
 
V posameznih preverjanjih 15 podjetij smo ugotovili določene sume nezakonitosti ter temu ustrezno 
ukrepali. Tako smo podali več kazenskih ovadb. 
 
Ob napotitvah na delo smo policiste opozarjali na aktualno problematiko organiziranega beračenja, in 
sicer da se problematika ustrezno ugotavlja in temu ustrezno izvedejo ukrepi ob ugotovljenih kršitvah. 
Še posebej smo dajali poudarek na to problematiko ob izvedbi poostrenih nadzorov.    
 
 
 
Pripravili: 
pomočniki komandirja PP  mag. Iztok Mori 
Nikolaj Smrečnik komandir policijske postaje  
Davorin Potočnik višji policijski inšpektor III 
Gregor Jeršič  
Marijan Hrvacki  
 
 
Poslano: 
 - naslovniku 
 

mag. Iztok Mori, l.r.
komandir policijske postaje 

višji policijski inšpektor III

Pripravili:
pomočniki komandirja PP 

Nikolaj Smrečnik, l.r.
Davorin Potočnik, l.r.

Gregor Jeršič, l.r.
Marijan Hrvacki, l.r.
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