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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJSKE POSTAJE ROGAŠKA SLATINA V  LETU 2015 
 
Na območju občin Rogaška Slatina in Rogatec  (območje PP Rogaška Slatina) so bile varnostne razmere v 
letu 2015 dobre. V omenjenem letu smo obravnavali 355 (4561) sumov storitve kaznivih dejanj, kar pomeni 
12,2% manj (86,1% porast) obravnavanih sumov kaznivih dejanj v primerjavi z letom 2014. Razloge za padec 
števila kaznivih dejanj vidimo predvsem v velikem povečanju obravnavanih kaznivih dejanj na področju 
gospodarske kriminalitete (predvsem kršitev pravic delavcev) v letu 2014.   
Od 355 (456) zadev za katere je obstajal sum storitve kaznivega dejanja smo jih v 204 (324) primerih zaključili 
s podajo kazenske ovadbe, v 52 (31) primerih smo podali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe, v 64 (78) 
primerih smo podali kazensko ovadbo v skrajšanem postopku, v 35 (23) primerih pa je bilo po zbranih 
obvestilih ugotovljeno, da ni bilo znakov kaznivega dejanja, zaradi česar je bilo podano poročilo. Preiskanost 
kaznivih dejanj znaša 65,7 (77,2 %).  
 
Na področju javnega reda in miru, ter splošnih policijskih zadev smo obravnavali za 14,9% manj kršitev kot v 
letu 2014 in sicer 189 (222).  Kršitev s področja zakona o varstvu javnega reda in miru je bilo za 32,5% manj, 
medtem ko so ugotovljene kršitve po drugih predpisih  o javnem redu porasle za 27,7 % (predvsem zaradi 
povečanega števila ugotovljenih prekrškov po Zakonu o tujcih ter Zakona o prijavi prebivališča).  
 
Na področju varnosti cestnega prometa  je bilo stanje v letu 2015 slabše kot v letu 2014, saj smo obravnavali 
več prometnih nesreč, prav tako pa se je v prometnih nesrečah več oseb huje in lažje telesno poškodovalo. 
Obravnavali smo 103 (100) prometne nesreče. V prometnih nesrečah je bilo 9 (5) oseb huje telesno 
poškodovanih,  43 (24) oseb pa je utrpelo lažje telesne poškodbe. V letu 2015 na območju PP Rogaška 
Slatina nismo beležili prometnih nesreč s smrtnim izidom. V letu 2015 se je povečal delež alkoholiziranih 
povzročiteljev prometnih nesreč in je znašal 12,5 % (6,3%).   
 
V letu 2015 so bile varnostne razmere na državni meji, na območju PP Rogaška Slatina, dobre. Odkritih 
oziroma obravnavanih je bilo 21 (14)  oseb zaradi ilegalnega prehoda državne meje in sicer so vse osebe 
državno mejo prestopile na območju Občine  Rogatec. Mejnih incidentov ni bilo. Pri varovanju državne meje 
smo izvajali vse določbe Schengenskega prava. V letu 2015 smo na PP Rogaška Slatina obravnavali tudi 1 
(0) kršitev določil Zakona o  nadzoru državne meje. Policisti PP Rogaška Slatina smo v letu 2015 obravnavali 
tudi nedovoljene prehode državne meje, ki so jih odkrile ostale policijske enote v PU Celje in sicer je bilo 
obravnavanih 8 (2) oseb.     
Policisti PP Rogaška Slatina smo v letu 2015 v veliki meri sodelovali pri obravnavi večjega števila migrantov, 
predvsem na mejnem prehodu Dobovec, kjer je bila organizirano t.i. vstopno mesto v času mkigracijskih 
tokov.   
 
 
Na področju v skupnost usmerjenega policijskega dela smo opravili več preventivnih aktivnosti. Zelo dobro 
smo sodelovali z OŠ, srednješolskim centrom Rogaška Slatina, ZŠAM Rogaška Slatina in SPV – obeh občin. 
Čez celo leto smo zelo dobro sodelovali tudi z medobčinskim redarstvom, ter izvajali skupne aktivnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 V oklepaju so navedeni  podatki za leto 2014. 
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2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 
 
 
2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 
 

2.1.1  Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete  
 
V letu 2015 je policijska postaja Rogaška Slatina glede na leto 2014 obravnavala manjše število 
sumov kaznivih dejanj. V omenjenem letu smo obravnavali 355 (456) sumov storitve kaznivih dejanj, kar 
pomeni 12,2 % padec (86,1 porast) obravnavanih sumov kaznivih dejanj v primerjavi z letom 2014. Razloge 
za padec števila obravnavanih sumov kaznivih dejanj vidimo predvsem v velikem povečanju obravnavanih 
kaznivih dejanj na področju gospodarske kriminalitete (predvsem kršitev pravic delavcev) v letu 2014.  
Od 355 (456) zadev v kateri je obstajal sum storitve kaznivega dejanja smo jih v 204 (324) primerih zaključili s 
podajo kazenske ovadbe, v 52 (31) primerih smo podali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe, v 64 (78)  
primerih smo podali kazensko ovadbo v skrajšanem postopku, v 35 (23) primerih pa je bilo po zbiranju 
obvestil ugotovljeno, da ni znakov kaznivega dejanja, zaradi česar je bilo podano poročilo. Preiskanost 
kaznivih dejanj znaša 65,7 % (77,2 %).  
 
Storilci so s kaznivimi dejanji v letu 2015 na našem območju povzročili za 130.950,00 € (463,630,00 €)  
materialne škode. Zaradi razlogov za utemeljen sum storitve kaznivih dejanj smo na ODT vložili 
kazenske ovadbe in poročila v njihovo dopolnitev zoper 72 (89) oseb, kar predstavlja 19,1 % padec 
(4,7 % porast) števila ovadenih oseb. 
 
Policijski postaji Rogaška Slatina je bilo prijavljenih 189 (216) kaznivih dejanj, sama pa je odkrila 15 
(240) kaznivih dejanj. V skupnem številu obravnavanih kaznivih dejanj je delež odkritih kaznivih dejanj 
s strani policije 7,2 % (52,6 %). Število kaznivih dejanj ki jih je policija odkrila z lastno dejavnostjo in 
njihov delež glede na skupno število kaznivih dejanj se je torej zmanjšalo za 45 %(27,3 % porast). 
Razloge za to vidimo predvsem v velikem povečanju števila kaznivih dejanj s področja delovne 
zakonodaje v letu 2014.  
 
Uspelo nam je obdržati zelo visoko stopnjo preiskanosti vseh obravnavanih kaznivih dejanj, saj nam je 
v letu 2015 uspelo preiskati 65,7 % (77,2 %) vseh obravnavanih kaznivih dejanj. 
Na področju premoženjske kriminalitete smo v letošnjem letu obravnavali 82 (161) kaznivih dejanj 
omenjene vrste kar pomeni 49,1 % padec (11,0 % porast) kaznivih dejanj omenjene vrste. Uspelo pa 
nam je preiskati 28,8 % (40,4 %) kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete.   
  
V letu 2015 smo obravnavali 134 (207) kaznivih dejanj s področja splošne kriminalitete ali za 35,3 % 
manj (10,1 % več) kot v prejšnjem letu. Preiskanih je bilo 35 % (60 %) kaznivih dejanj te vrste. Prav 
tako smo uspeli preiskati 28,0 % (40,4 %) vseh kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, 
katerih je bilo v letu 2015 – 82 (161).  
Uspelo nam je preiskati 13,0 % (24,6 %) tatvin, katerih je bilo letos 46 (116).  
Stopnja preiskanosti velikih tatvin je v letošnjem letu pa znaša 23,1 % (54,4 %). Na področju vlomov v 
objekte smo v letu 2015 beležili 13 (57) kaznivih dejanj te vrste. 
 
V letu 2015 smo nadaljevali z aktivnostmi za preprečevanje in odkrivanje, ter raziskovanje vsakršne 
vrste nasilja. 
 
Na našem območju smo obravnavali 9 (6) kaznivih dejanj zoper življenje in telo kar pomeni 30 % 
porast (padec 100 %) kaznivih dejanj omenjene vrste kot v prejšnjem letu, uspelo pa nam je preiskati 
100 % (100 %) kaznivih dejanj te vrste. Menimo da smo tudi na omenjenem področju uspešno delali 
saj so preiskana vsa kazniva dejanja omenjene vrste, katerim polagamo tudi največ pozornosti.  
Zvečalo se je število  kaznivih dejanj povzročitev lahke telesne poškodbe, ki smo jih v letošnjem letu 
obravnavali 6 (4). Preiskanost teh kaznivih dejanj znaša 100 % (100 %). Število kaznivih dejanj 
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povzročitve hude telesne poškodbe je ostalo na približno enaki ravni kot prejšnje leto in sicer smo 
obravnavali 3 (2) takšni kaznivi dejanji, obe pa sta preiskani.  
 
V letu 2015 smo na področju kaznivih dejanj z elementi nasilja v družini podali 26 (22) kazenskih 
ovadb za kaznivo dejanje z elementi nasilja v družini kar pomeni 20 % porast (100 % porast) podanih 
kazenskih ovadb v zvezi omenjene problematike. 
V 21 (17) primerih smo podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje nasilje v družini, v 5 (3) primerih 
pa kazensko ovadbo za kaznivo dejanje zanemarjanje otroka in surovo ravnanje. V letu 2015 nismo 
podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neplačevanje preživnine.  
 
Vsa kazniva dejanja omenjene vrste smo obravnavali interdisciplinarno, saj smo se v vseh primerih 
povezali tudi z vsemi zunanjimi institucijami, ki se ukvarjajo z omenjeno problematiko. 
Drugih kaznivih dejanj te vrste v letošnjem letu ne beležimo. 
 
V letu 2015 nismo obravnavali 0 (0) kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost.  
 
V letošnjem letu smo obravnavali 8 (6) kaznivih dejanj, katerih storitve so bili osumljeni mladoletniki. V 
omenjenih kaznivih dejanjih je šlo z 8 (6) osumljenih mladoletnikov, v teh primerih pa gre za kazniva 
dejanja povzročitev lahke telesne poškodbe, tatvina, 3 primere velike tatvine in 3 primere drugih 
kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete. 
Delež mladoletniške kriminalitete v odnosu do ostalih storilcev je 3,9 % (5,6 %). 
 
V letu 2015 smo obravnavali 1 (1) dejanje z elementi KD, za katera smo državnemu tožilstvu poslali 
poročilo o sumu, da so jih storili otroci do 14. leta starosti. V tem primeru gre za kaznivo dejanje 
premoženjske kriminalitete     
 
Obseg obravnavane gospodarske kriminalitete se je v primerjavi z letom 2014 precej znižal. Razlogi 
za to so predvsem v povečanem številu obravnavanih kaznivih dejanjih kršitve pravic delavcev v letu 
2014, ko smo obravnavali 249 gospodarskih kaznivih dejanj, kar je pomenilo več ko 100% povečanje  
števila obravnavanih kaznivih dejanj te vrste. Veliko večino je predstavljalo kaznivo dejanje Kršitev 
pravic delavcev. 
V letu 2015 smo podali 70 (249) kazenskih ovadb s področja gospodarske kriminalitete. Na področju 
kaznivih dejanj poslovne goljufije smo podali 11 (5) kazenskih ovadb. Obravnavali smo tudi 7 (4) 
primere ponarejanja denarja, v ostalih primerih pa gre predvsem za Poneverbo in neupravičeno 
uporabo tujega premoženja 1 (1) in Zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti 1 (0).  
Materialna škoda je v letu 2015 zaradi gospodarske kriminalitete znašala 184.770,00€ (205,390,00 €).  
 
V letu 2015 nismo obravnavali 0 (2) kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali 
eksplozivov, obravnavali smo  še 7 (4) primerov ponarejanja denarja, ter 0 (1) nedovoljenih prehodov 
državne meje. Pri kaznivih dejanjih ponarejanja denarja gre za približno enako število kaznivih dejanj 
kot v prejšnjem letu, vsa pa so posebej težka za preiskovanje, saj se je v večini primerov ponarejen 
bankovec zaznalo pozneje, ob pregledu na centralni banki.  
S področja prepovedanih drog smo v letu 2015 obravnavali 5 (5) kaznivih dejanj. V štirih primerih je 
šlo za  kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, v enem pa za Omogočanje 
uživanja. 
Zaradi zastrupitve s prepovedanimi drogami v letu 2015 nismo (0) obravnavali nobenega primera 
smrti.  
 
Na področju prepovedanega orožja nismo beležili primera nedovoljene proizvodnje in prometa z 
orožjem (0). Obravnavali smo vlom v stanovanjsko hišo, od koder je bila odtujena kombinirana lovska 
puška in 73 nabojev. Kaznivo dejanje je bilo preiskano in v sklopu ogleda je bilo najdenih 34 nabojev. 
Puška med samo preiskavo ni bila najdena.   
 
Uspešno sodelujemo s sosednjimi državami pri preprečevanju ilegalnih migracij. Po omenjeni 
problematiki pa smo še poostrili in intenzivirali kontrolo. V letu 2015 nismo zaznali in obravnavali 
kaznivega dejanja (0) prepovedanega prehoda državne meje ali ozemlja države.  
Kaznivih dejanj računalniške kriminalitete letos nismo (0) obravnavali. 
Število kaznivih dejanj trgovine z ljudmi ali zlorabe prostitucije v letošnjem letu nismo zaznali ali 
preiskovali.   
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2.1.2  Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 
 
Policisti PP Rogaška Slatina  smo v letu 2015 obravnavali 189 (222) kršitev predpisov o javnem redu 
ali 14,9 % manj kot v letu 2014 in izvedli 227 (287) intervencij. 
 
Zaradi suma storitve prekrška predpisov o javnem redu je bilo obravnavanih 148 (267) kršiteljev. 
 
Kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru je bilo 106 (157) ali 32,5 % manj kot v letu 2014,  kršitev 
drugih predpisov o javnem redu pa 83 (65).  
 
V letu 2015 nismo obravnavali kršitev javnega reda in miru v katerih bi bilo hkrati aktivnih 5 ali več 
kršiteljev. 
 
Največ drugih kršitev smo obravnavali s področja Zakona o tujcih, Zakona o zaščiti živali, Zakona o 
javnih zbiranjih, Zakona o prijavi prebivališča, Zakona o orožju in  Zakona o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami. Največji porast ukrepov beležimo s področja tujske problematike, saj je 
število izvedenih ukrepov po Zakonu o tujcih v letu 2015 naraslo kar za 167,6%, kar pomeni, da smo 
obravnavali 24 kršitev (v letu 2014 pa skupaj 9 kršitev), kar lahko pripišemo tudi migrantski 
problematiki v Evropi. Porast izvedenih ukrepov beležimo s področja predpisov o zaščiti živali ter 
prijavi prebivališča. Manjša odstopanja navzdol pa je zaznati pri ukrepih s področja prepovedanih drog  
ter orožja, vendar je število izvedenih ukrepov na nivoju preteklih let (droga 4, orožje 6). V letu 2015 
nismo izvedli nobenega ukrepa po Zakonu o omejevanju porabe alkohola (4 v letu 2014),kar lahko 
pripisujemo zmanjšanju števila intervencij v gostinskih lokalih.  
 
Pri podrobnejši analizi izvedenih ukrepov v zvezi z zakonom o varstvu javnega reda in miru opažamo, 
da se skozi leta ponavlja podobna stopnja istovrstnih kršitev. Največ kršitev beležimo iz 6. in 7. člena 
ZJRM-1. Obravnavali smo tudi prekrške in izvedli ukrepe, ki jih v letu 2014 nismo beležili in sicer s 
področja vandalizma ter pobiranja prostovoljnih prispevkov, izvedli pa so tudi ukrep zoper pravno 
osebo ker ni upoštevala dolžnosti naznanitve prekrška s področja JRM v gostinskem lokalu. Največ 
kršitev smo obravnavali v zasebnem prostoru 30 (66) in na cesti, ulici, trgu 20 (55).  
 
V zvezi odpiralnega časa smo na Občino Rogatec podali 1 (2) obvestili o kršitvi s predlogom za 
skrajšanje obratovalnega časa gostinskim lokalom, ki so bili zaradi svojega obratovanja moteči za 
lokalno skupnost in smo v njih obravnavali več kršitev.  
 
Pri izrekanju sankcij smo izrekli globo s 118 (174) plačilnimi nalogi, izdali smo 27 (17) odločb o 
prekršku v hitrem postopku, podali 9 (9) obdolžilnih predlogov ter izrekli 35 (22) opozoril. 
 
V tem obdobju smo obravnavali še 22 (32) kršitev, za katere smo podali predlog drugemu 
prekrškovnemu organu. 
 
V letu 2015  smo obravnavali 37 ( 30) dogodkov. Od tega smo obravnavali največ požarov -13, po  3 
samomore, 4 delovne nesreče in nenadne smrti.  
 
V letu 2015 smo v 6 (9) primerih zasegli prepovedano drogo. V 4 (4) primerih smo zoper kršitelje 
uvedli postopek o prekršku po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami oziroma 
podali obdolžilni predlog na sodišče. Druge zadeve so bile zaključene s kazensko ovadbo.   
 
V  13 (11) primerih smo izrekli ukrep prepovedi približevanja. Vsi ukrepi so bili s strani preiskovalnega 
sodnika potrjeni in podaljšani. Kršitev izrečenih prepovedi približevanja v letu 2015 smo zaznali v 10 
primerih in kršitelja v 9 primerih oglobili, v enem primeru pa izrekli opozorilo. Redno smo se 
udeleževali multidisciplinarnih timov na Centu za socialno delo v Šmarju pri Jelšah v zvezi z nasiljem v 
družini.  
  
Policisti so sprejeli prijavo in opravili vnos v evidence 181 (168) javnih prireditev, od tega je bilo za 1 
javno prireditev sklenjeno soglasje in  proti plačilu izvedeno varovanje, policija pa je sodelovala pri 
varovanju 31 (39) javnih prireditev.   
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Pred vsemi večjimi prireditvami smo opravili razgovore z odgovorno osebo prireditve, kjer smo jim 
svetovali še dodatne ukrepe za zagotovitev varnosti. V skoraj vseh primerih smo opravili tudi 
preventivne kontrole teh prireditev. V 8 (3) primerih smo zoper organizatorja uvedli postopek zaradi 
kršitev določil ZJZ (izvedba neprijavljene prireditve in nezagotovitev vseh ukrepov naloženih v 
dovoljenju UE). 
 
V zvezi problematike navijaških skupin in drugih subkultur spremljamo dogajanje na terenu. Navijaška 
skupina Elita Slatna po odpovedi sodelovanja s strani Košarkarskega kluba Rogaška Slatina v letu 
2013, ni več aktivna in v letu 2015 ekscesov na športnih prireditvah nismo beležili.  
 
Vse javne prireditve so potekale brez posebnosti in nismo beležili kršitev na teh prireditvah. 
 
Izvedli smo 2 (2) nadzora nad zasebno varnostnimi službami pri čemer pa nismo ugotovili kršitev. V 
letu 2015 beležimo 4 (2) uporabi ukrepov varnostnika. V vseh primerih smo prejeli ustna in pisna 
poročila, nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.  
Prav tako smo v letu 2015 v skladu z načrtom PP Rogaška Slatina izvajali opazovalno službo na 
vlakih (nadzore smo izvajali v kritičnih terminih – zadnje šolske dni pred počitnicami in po počitnicah). 
 
V skladu s predpisi smo v 6 (3) primerih nudili asistenco in opravili 30 (22) privedb. V letu 2015 smo 
odredili pridržanje za 43 (23) oseb. 15 (9) oseb je bilo pridržanih po določilih Zakona o kazenskem 
postopku, 3 (8) po določilih Zakona o prekrških, 21(2) po določilih Zakona o nalogah in pooblastilih 
policije in 4 (4) po določilih Zakona o pravilih cestnega prometa. 26 (16) oseb je bilo zadržanih po 
Zakonu o nadzoru državne meje.  
V letu 2015 smo opravili 7 (10) pregledov oseb v skladu z 52. členom Zakona o nalogah in pooblastilih 
policije in v 5 (9) primerih tudi zasegli prepovedane predmete.  
 
 
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
 
Stanje na področju prometne varnosti je v primerjavi z letom 2014 slabše, saj smo obravnavali več prometnih 
nesreč, prav tako pa je bilo v prometnih nesrečah več telesno poškodovanih kot v letu 2014.  
 
Obravnavali smo 103 ( 100, +3% ) prometnih nesreč, od tega  0 (0) prometna nesreča s smrtnim izidom in 40 
(25, +60% ) prometnih nesreč s telesnimi poškodbami. V teh prometnih nesrečah se je 9 (5, +80%)  oseb 
hudo telesno poškodovalo, 43 (24, +79% ) oseb pa je utrpelo lahke telesne poškodbe. 
 
Glede na vzroke PN  smo najpogosteje obravnavali 23 (23) prometnih nesreč zaradi nepravilne strani 
in smeri vožnje, 20 (15, +33%) prometnih nesreč zaradi neupoštevanja pravil prednosti in 19 (16, 
+19%) prometnih nesreč z vzrokom neprilagojene hitrosti.  
 
V letu 2015  je bilo od 96 (79) povzročiteljev prometnih nesreč  12 (5) pod vplivom alkohola. Tako 
delež alkoholiziranih povzročiteljev znaša  12,5 (6,3) %.  
Povprečna stopnja alkoholiziranosti pri 12 (5) povzročiteljih je bila 1,34 (0,92) g/kg  in sicer pri PN s 
telesnimi poškodbami znaša povprečna stopnja 1,42 (0,84) g/kg, pri PN z materialno škodo pa  
1.28 (0,97) g/kg. 
 
V letu 2015 je bilo odrejenih 4.735 (4.700) preizkusov alkoholiziranosti in je število odrejenih 
preizkusov primerljivo z letom 2014. 
Ugotovili smo 92 (148) kršitev zaradi vožnje pod vplivom alkohola, kar predstavlja 38% manj 
ugotovljenih kršitev.  
 
Alkohol kot sovzrok prometnih nesreč pri povzročiteljih je bil v 12 (5) primerih,  pri naslednjih vzrokih: 

- 4 ( 2 ) x pri vožnji z neprilagojeno hitrostjo,  
- 6 ( 1 ) x stran in smer vožnje, 
- 1 ( 0 ) x ostali vzroki,  
- 1 ( 1 ) x nepravilnem premiku z vozilom.  
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Glede na posledice prometnih nesreč po vrsti udeležencev je bilo največ udeleženih voznikov osebnih 
avtomobilov in sicer 138 (129), v teh PN se je 1 (0) voznik hudo telesno poškodoval, 19 (15) voznikov 
pa je utrpelo lahke telesne poškodbe. 
Udeleženih je bilo 10 (3) kolesarjev, od tega jih je 5 (1) utrpelo hude telesne poškodbe, 5 (2) pa jih je 
utrpelo lahke telesne poškodbe. Udeležena sta bila tudi 2 (4) pešca, od katerih je 1 utrpel hude 
telesne poškodbe, udeleženi so bili turi 3 vozniki motornih koles, od katerih je 1 utrpel hude telesne 
poškodbe.  
 
Po številu prometnih nesreč najbolj izstopa mesec januar s 13 (8) prometnimi nesrečami. Sledita julij 
in oktober  z 11 prometnimi nesrečami ter maj in september s po 10 prometnimi nesrečami.  
 
Največ prometnih nesreč smo obravnavali ob ponedeljkih in sicer 24 (15) prometnih nesreč, sledita pa 
sobota (17 prometnih nesreč) in torek (15 prometnih nesreč). Najmanj prometnih nesreč smo 
obravnavali ob sredah in sicer 9 (18) prometnih nesreč.  
 
Največ prometnih nesreč se je zgodilo med 9.00 in 12.00 uro in sicer 39 (30, +30%). Sledi čas med 
16.00 in 18.00 uro, ko se je zgodilo 20 (15, +33%) prometnih nesreč in čas med 13.00 in 15.00 uro, ko 
se je zgodilo 18 (28) prometnih nesreč. V času med 23.00 in 4.00 uro smo obravnavali le 6  prometnih 
nesreč. 
 
V letu 2015 smo obravnavali 15 (17) prometnih nesreč s pobegom. Raziskali smo 13 (7) prometnih 
nesreč in znaša delež raziskanosti 86 %. Neraziskani sta 2 prometni nesreči s telesnimi poškodbami.  
 
Obravnavali smo skupaj 2.768 (3.681, -24,8%) kršitev cestno prometnih predpisov. 
 
Po različnih zakonih smo obravnavali: 

- 2.636 (3.469) kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa, 
- 92 (170) kršitev po Zakonu o motornih vozilih, 
- 32 (38)  kršitev po Zakonu o voznikih,…. 

 
Največ ugotovljenih kršitev je bilo v zvezi prekoračene hitrosti in sicer 1.123 (1.281),  
464  (675)  kršitev neuporabe varnostnega pasu,  184 (225) kršitev pešcev in  92 (149) kršitev vožnje 
pod vplivom alkohola. 
 
Delež opozoril znaša   34% (39 %). 
 
Delež represivnih ukrepov zaradi kršitev v zvezi z alkoholom, hitrostjo in uporabo varnostnih pasov znaša 75 
%  (71%). 
 
Delo policistov smo še vedno usmerjali na izvajanje kontrole na kritične odseke cest s posebnim 
poudarkom na glavno cesto drugega reda – G2, štev. 107, katera je v preteklosti izstopala po 
posledicah  in na regionalno cesto tretjega reda – R3, štev. 685, odsek 7495, še posebej v prometnih 
konicah, ko je največja gostota prometa. Delo smo prilagajali oziroma smo izvajali različne oblike dela 
– ločena dela, v kombinaciji s civilnim opazovalcem, delo s civilnimi vozili. 
 
Skupaj s PP Šmarje pri Jelšah in PP Šentjur pri Celju smo v letu 2014 izvedli 9 poostrenih nadzorov 
hitrosti po sistemu VERIGA, s poudarkom na glavno cesto drugega reda – G2,107 in okolice šol v 
jutranjem času. Izvedli smo tudi 3 poostrene nadzore psihofizičnega stanja voznikov  po sistemu 
PROMIL. 
 
Prav tako smo izvedli večje število nadzorov cestnega prometa v obliki skupinskega dela, in sicer za 
ugotavljanje hujših kršitev (stran-smer vožnje, prehitevanje, izsiljevanje prednosti,…). Ta skupinska 
dela smo izvajali v kombinaciji s civilnim opazovalcem, kršitve pa ugotavljali predvsem na G2, štev. 
107 na cesti  R1,219 ter R3, štev. 685( v naselju Rogaška Slatina ).  
  
V tem obdobju smo na področju cestnega prometa: 
- zasegli 18 (19) vozil storilcem hujših prekrškov, 
- 4 (4) oseb je bilo pridržanih,  
- 58 (66) osebam je bil izvršen začasen odvzem vozniškega dovoljenja, saj je bila ugotovljena stopnja     
  alkoholiziranosti pri njih nad 0,52 mg/l alkohola v izdihanem zraku. 
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2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih  
 
PP Rogaška Slatina je izvajala varovanje državne meje na sektorju H/XIV, ki poteka od izvira reke Sotle na 
pogorju Macelj, med kotama 717 in 718, po toku oziroma strugi reke Sotle skozi naselje Trlično, Dobovec pri 
Rogatcu, Rogatec, Brezovec pri Rogatcu, Rjavica, Rajnkovec, Nimno do meje s PP Šmarje pri Jelšah. Sektor 
H/XIV je razdeljen v dve sekciji. Skupna dolžina zelene meje znaša 35 km, in sicer  sekcija H/XIV – 1 meri 14 
km in sekcija H/XIV – 2 meri 21 km.  
 
Naloge varovanja državne meje je PP Rogaška Slatina v letu 2015 izvajala po Schengenskih standardih, pri 
tem smo zagotavljali 24-urno pokritost 2. sekcije in 12-urno pokritost 1. sekcije. Tako smo dosegli povprečne 
norme realizacije varovanja državne meje, v skladu z izdelanimi analizami tveganja na lokalni in regionalni 
ravni. Poseben poudarek smo dali usposabljanju policistov na področju odkrivanja nedovoljenih migracij, 
poznavanju Schengenskega pravnega reda, obnovili smo znanje za izvajanje postopkov z ilegalnimi migranti 
kot storilci prekrškov, storilci kaznivih dejanj ali prosilci za mednarodno zaščito ter jih sproti seznanjali s 
spremembami zakonodaje s tega področja policijskega dela.  
 
V letu 2015 smo obravnavali 24 (9) kršitev Zakona o tujcih, kar pomeni porast omenjenih ukrepov, vzroke za 
to pa vidimo predvsem v dejstvu, da smo v letu 2014 beležili velik padec teh ukrepov. 
Prav tako smo v letu 2015 obravnavali 10 (3) kršitev Zakona o prijavi prebivališča in 1 (0) kršitev Zakona o 
nadzoru državne meje.  
 
V okviru varovanja državne meje smo obravnavali 20 (14) nedovoljenih prehodov državne meje,  kar pomeni 
prav tako porast glede na leto 2014.  
 
Zaradi nedovoljenega prestopa državne meje so policisti PP Rogaška Slatina v 9 (0) primerih obravnavali 
državljane Iraka, v 1 (1) primeru drž. Hrvaške, v 4 (2) primerih drž. Afganistana, v 3 (0) primerih drž. Črne 
gore, v 1 (1) primeru državljana Bosne in Hercegovine, 1 (0) drž. Sirije in 1 (0) Srbije.  
 
Tujim varnostnim organom smo na podlagi sporazumov o vračanju oseb uspešno vrnili 22 (6) tujcev, tuji 
varnostni organi pa nam v letu 2015 niso izročili oseb (v letu 2014 2 osebi). Ti podatki kažejo, da se je pritisk 
tujcev v zvezi ilegalnih prehodov državne meje povečal.  
 
Na podlagi 32. čl. ZNDM-2 smo v letu 2015, zaradi ugotavljanja okoliščin prestopa DM, zadržali 22 (16) oseb.  
 
V Center za tujce smo namestili 13 (3) oseb, izdali pa smo tudi 1 (2) odločbo o prostovoljni vrnitvi. 
V letu 2015 nismo beležili mejnih incidentov.     
 
PP Rogaška Slatina je izvedla v letu 2015 skupno 24 mešanih patrulj v Republiki Sloveniji, prav tako je policist 
PP Rogaška Slatina sodeloval 24-krat v mešani patrulji na ozemlju Republike Hrvaške. Skupno je bilo tako 
izvedenih 48 mešanih patrulj.  
 
Delo v mešanih patruljah ocenjujemo kot zelo dobro, pri tem je še posebej pomembno z vidika dobrega 
medsebojnega sodelovanja in izmenjave operativnih informacij, dobrega poznavanja območja na katerega 
meji posamezna država. Še zlasti mešano patruljiranje omogoča takojšnjo preverjanje podatkov o operativno 
zanimivih osebah in vozilih v postopku na eni ali drugi strani državne meje.  
 
V letu 2015 so policisti PP Rogaška Slatina v okviru opravljanja nalog varovanja državne meje izvedli  10 (16) 
poostrenih nadzorov zaradi preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij. Na področju ilegalnih migracij 
smo pridobili 30 (28) operativnih informacij. 
 
V letu 2015 smo obravnavali  2 (7) prošenj za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji.  
 
Naloge varovanja državne meje so policisti PP Rogaška Slatina opravljali s patruljami s službenimi vozili, 
osebnimi in terenskimi vozili brez policijskih oznak, z motornimi kolesi in patruljami, ki so izvajale naloge peš. 
Prav tako smo izvajali naloge varovanja državne meje skupaj z vodniki službenih psov, varovanje meje se je 
prav tako izvajalo s helikopterskimi observacijami državne meje.   
Za opravljanje nalog varovanja državne meje smo uporabljali, poleg naprav za nočno opazovanje, tudi dve 
ročni-prenosni termoviziji znamke »Sagem Matis«.       
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V okviru izvajanja nalog v zvezi z nezakonitim prebivanjem tujih državljanov, smo v letu 2015, izvedli skupno 
10 (3) poostrenih nadzorov, vodenih in načrtovanih s strani GPU, PU Celje in lastnih.  
 
V okviru izvajanja predpisov o tujcih smo izvajali nadzor nad zakonitostjo prebivanja in prijave bivališča tujcev 
v poostrenih nadzorih ter pri rednem policijskem delu. 
V 3 (4) primerih smo, na podlagi 50. čl. ZP-1, zaradi kršitev Zakona o zaposlovanju in delu tujcev in Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, na Inšpektorat RS za delo podali predlog za uvedbo postopka o 
prekršku, v 2 (11) primerih smo podali predlog za uvedbo postopka o prekršku Tržnemu inšpektoratu RS, v 3 
(9) pa smo podali  predlog za uvedbo postopka o prekršku Inšpektoratu RS za notranje zadeve.  
 
Na Upravno enoto smo v letu 2015 podali 1 (0) predlog za razveljavitev dovoljenja za prebivanje tujcem. 
 
Tudi v letu 2015 bomo v sklopu ugotavljanja zakonitosti prebivanja tujcev v R. Sloveniji še v nadalje, zaradi 
zlorab bivalnih dovoljenj in vizne liberalizacije, polagali pozornost predvsem na novoustanovljena podjetja s 
strani drž. Kosova, Kitajske in opravljanja dela na črno (prevozništvo, gostinstvo, pekarne, gradbeništvo,…).   
 
 
2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 
 
 
2.2.1  Policijsko delo v skupnosti 
 
Namen vseh aktivnosti v zvezi s policijskim delom v skupnosti je bilo približevanje policijskih storitev ljudem  in 
zagotavljanje optimalne  navzočnosti policistov, zlasti vodij policijskih okolišev med ljudmi, s čimer želi policija 
prispevati k povečanju njihove varnosti, zavesti in občutka varnosti.  
 
V letu 2015 smo izvedli 85 (86) preventivnih aktivnosti.  
 
Preventivne dejavnosti na področju kriminalitete so bile usmerjene v svetovanje občanov preko medijev, 
predvsem Rogaških novic s ciljem povečanja samozaščitnega ravnanja. S prisotnostjo in vidnostjo policistov 
na kriminalnih žariščih smo delovali proaktivno in s tem preprečevali kazniva dejanja.  
Opravljeni so bili razgovori v recepcijah hotelov (pojav vlomov in tatvin iz hotelskih sob in garderobnih omaric ) 
v smislu samozaščitnih ukrepov, prav tako so bili ob zaključku šolskega leta opravljeni razgovori v šolah in 
predstavniki so bili opozorjeni na samozaščitno ravnanje v času šolskih počitnic. Prav tako so policisti 
opravljali preventivne svetovalne razgovore v denarnih ustanovah – predvsem v času pustovanja in jih 
opozorili na samozaščitno ravnanje.  
Opravili smo 21 (28) preventivnih aktivnosti po problematiki kriminalitete. 
 
Na področju javnega reda smo povečali vidnost policistov v urbanem okolju, še posebej ob dnevih vikenda, 
ko smo organizirali opazovalno službo. Prav tako smo opravili svetovalne in opozorilne razgovore z lastniki 
lokalov (Coffe shop, Carpe diem, Cental Caffe, Pitstop, Caffe Soffy, Floor Caffe...). V teh razgovorih so bili 
lastniki opozorjeni na spoštovanje odpiralnega časa, prekrški po ZOPA, ZJRM-1 in prijavljanje morebitnih 
kršitev. 
 
Tudi v minulem letu smo sodelovali s CSD Šmarje pri Jelšah in tako smo se udeležili 12 (5) sestankov 
multidisciplinarnega tima, o vseh zadevah z njihovega delovnega področja smo jih obveščali z 42 (46) pisnimi 
obvestili. Prav tako je bilo na področju javnega reda in miru opravljenih 26 (29) preventivnih aktivnosti.  
 
Na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa so bile preventivne aktivnosti  usmerjene v skupine 
udeležencev v cestnem prometu, ki so najbolj ogrožene: predšolske otroke, osnovnošolce, mlade voznike ter 
potnike v vozilih. Preventivne aktivnosti pa so bile tudi podpora represivnim akcijam: pešcem smo pri izreku 
globe podarili tudi kresničko, pri ugotovljenih kršitvah prekoračitev hitrosti pa zloženko Hvala ker voziš 
zmerno. V letu 2015 smo v sodelovanju s SPV Rogaška Slatina izdelali plakat s preventivno vsebino 
»Kelnarca taxi prosim«, ki je bil razdeljen v vse gostinske lokale. 
 
Za kršitve, ki so jih storili mladoletniki, smo staršem poslali 11 (19) pisnih opozoril. Upravljavcem cest smo 
poslali 7 (9) pisnih opozorili o pomanjkljivi cestno-prometne signalizacije, oz. drugih nepravilnostih ali 
nevarnostih na cesti.   
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Velik del preventivne dejavnosti je bil objavljen  preko člankov Rogaške novice in KTV Rogaška Slatina, kjer 
smo javnost sproti obveščali o posameznih aktivnostih in nevarnostih na področju cestnega prometa ( 
odvisno od časa in izvajanje akcij:  pešci bodi viden- bodi previden, varnostni pas – vez z življenjem, hitrost 
ubija, varno z motornim kolesom, 0.00 šofer –  trezna odločitev,..).  
Skozi celo leto smo izvajali preventivni projekt Policist Leon svetuje, ki je zajemal vsa področja policijskega 
dela. V projekt so bili vključeni vsi petošolci osnovnih šol na območju Občin Rogaška Slatina in Rogatec. Ob 
zaključku projekta smo otrokom podelili priznanja. Odziv na izveden projekt je bil zelo pozitiven, saj so ga 
otroci z navdušenjem sprejeli, prav tako so visoko stopnjo zanimanja pokazali tudi učitelji, ki so sodelovali pri 
izvajanju učnih ur. Izveden je bil tudi preventivni projekt »Otrok – policist za en dan«. S področja varnosti 
cestnega prometa je bilo opravljenih 32 (25) preventivnih aktivnosti.  
 
Na področju varovanja državne meje smo obmejno prebivalstvo obveščali o varnostni problematiki ob državni 
meji. Okrepili smo sodelovanje z delavci v gozdovih, lovci, delavci na železnici,  in vozniki taxijev s ciljem 
pravočasnega obveščanja ob pojavu sumljivih oseb.   
 
 Na območju PP Rogaška Slatina opravljata delo vodje policijskega okoliša dva policista in pokrivata 
vsak svojo občino. 
VPO-ja sta v letu 2015 opravila: 

- sodelovanje z  lokalno skupnostjo in občani, 
- svetovanje občanom, 
- udeležba na občinskih prireditvah, otvoritvah,.. 
- udeležba na občnih zborih društev, 
- sodelovanje s CSD – multidisciplinarni timi, 
- sodelovanje v SPV ( dogovori o aktivnostih, skupnih ogledih na terenu,… ), 
- sodelovanje z ZŠAM, 
- sodelovanje z LAS-om, 
- sodelovanje pri preventivnem projektu Veter v laseh, Šport špas, 
- izvedba projekta Policist Leon svetuje, 

      -     sodelovanje pri izvedbi A. VARNO NA POTI V IN IZ ŠOLE, 
- sodelovanje z šolami pri izvedbi kolesarskih izpitov, 
- udeležba na roditeljskih sestankih v šolah, 
- sodelovanje z obmejnim prebivalstvom, 
- svetovanjem organizatorjem javnih prireditev, 
- sodelovanje z lovci glede izsleditve nasadov konoplje in krivolova, 
- zbiranje podatkov o navijačih in odhodih le teh na druga območja in podatkov o udeležbi na 

moto zborih, 
- sodelovanje pri preiskavah KD, izvedbah HP, pridobivanja podatkov za A. MIGRANT, 

DILER,… 
- realizacija naknadnih prijav kršitev, 
- sodelovanje pri izvedbi ukrepov na področju družinskega nasilja, 
- opravljanje preverk, 
- realizacija privodov, 
- razgovor s povratniki, 
- razgovor z lastniki gostinskih lokalov, 
- terenski ogledi prometnih ureditev ter predlogi za izboljšanje stanja. 

 
 
2.2.2  Operativno komunikacijska dejavnost 
 
V letu 2015  je bilo na OKC PU Celje 761 (747) telefonskih klicev za dogodke na območju PP 
Rogaška Slatina. Reakcijski čas za vse interventne dogodke na katere so bile napotene patrulje PP 
Rogaška Slatina znaša 13:392 (12:55), za nujne interventne dogodke pa 8:07 (7:10). 
 
 
2.2.3    Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost 
 
Policisti so v letu 2015 opravili  71 (101) ogledov krajev kaznivih dejanj in dogodkov, kar pomeni za  
29,7 % padec (34,7 %  povečanje) števila opravljenih ogledov krajev kaznivih dejanj kot v letu 2014.  

                                                 
2
 mm:ss 
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Na krajih kaznivih dejanj so policisti iskali sledove, ki bi lahko bili kot dokaz v kazenskem postopku. Na kraj so 
odšli vedno, kadar je bilo to potrebno za dokazovanje prisotnosti storilca na kraju dejanja.  
   
Oddelku kriminalistične tehnike PU in Nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju smo v letu 2015 poslali v 
nadaljnje preiskave 25 (20) sledi. V 9 (10) primerih so bile pridobljene sledi uporabne. Ogledi so bili opravljeni 
kvalitetno, saj smo v več primerih pozneje lahko dokazovali krivdo storilcev v zvezi s kaznivimi dejanji, na 
podlagi najdenih sledi. Na krajih so policisti našli različne uporabne sledi  (prstne sledi in DNK sledi, sledi 
obuval). V letu 2015 smo na podlagi ogledov v 4 (2) primerih potrdili  storilca KD Velike tatvine tudi na podlagi 
sledi obuval, DNK sledi in sledi prstnih odtisov. V 20 (22) primerih smo prejeli tudi poročilo o preiskavi.  
V 67 (87) primerih smo opravili zaseg predmetov in predmete pošiljali na ODT kot priloge kazenskim 
ovadbam.  
 
V letu 2015 smo opravili 5 (6) hišnih preiskav. 
 
Policisti so se udeležili tudi vseh izobraževanj, ki so bila organizirana s strani PU, SKP krim-tehnike ali 
GPU. 
 
 
 
2.2.4  Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov  
 
S ciljem zagotavljanja, da bodo vsa policijska pooblastila uporabljena zakonito, smo sprotno spremljali 
izvajanje policijskih pooblastil in ogrožanje policistov. Zadeve se sprotno obravnavajo tudi na odpravah na 
delo. Dnevno so starešine preverile vse uporabe policijskih pooblastil na vseh področjih dela, po poročilih o 
opravljenem delu policistov, dežurnih PP, pisnih izdelkih in v razgovorih z osebami, zoper katere so bila 
uporabljena pooblastila. Za vse zahtevnejše naloge kot so  asistence, privedbe nevarnih oseb so neposredno 
vodile starešine PP.  
 
Pri usposabljanju in izpopolnjevanju policistov smo največji poudarek namenili zakoniti, strokovni, humani in 
sorazmerni uporabi pooblastil.  
 
V letu 2015 nismo ugotovili primera nezakonite ali nestrokovne uporabe policijskih pooblastil. 
 
Policisti so  v 13 (12) primerih zoper  13 (18) oseb uporabili 27 (32) prisilnih sredstev. 
 
Uporabljenih je bilo 27 (32) prisilnih sredstev in sicer 18 (13) x telesna sila in 9 (11) x sredstva za vezanje in 
vklepanje. 
 
Sproti smo ocenjevali uporabo prisilnih sredstev (PS) in smo v vseh primerih ocenili, da je šlo za  strokovno in 
zakonito uporabo. Zoper kršitelje so policisti uporabljali prisilna sredstva po načelu uporabe najmilejšega 
prisilnega sredstva, kar pomeni, da sta bili pri uporabi policijskih pooblastil spoštovani načeli postopnosti in 
sorazmernosti.  
 
Glede na posledice so bili pri dveh osebah, zoper kateri so bila uporabljena PS, vidni zunanji znaki 
uporabe PS. 
Pri obvladovanju oseb zoper katera so bila uporabljena PS so 3 (1) policisti utrpeli lahke telesne 
poškodbe. 
 
V letu 2015 smo pridržali 43 (39, +10,26% ) oseb pridržali in 26 (16, +62,55) oseb zadržali po določilih 
Zakona o nadzoru državne meje, zaradi ugotavljanja okoliščin nedovoljenega prehajanja državne meje.   
 
 
 
2.2.5  Reševanje pritožb 
 
V letu 2015 so bile zoper policiste PP Rogaška Slatina podane 3 (2) pritožbe. Vse tri podane pritožbe oziroma 
pisanja, ki smlom jih obravnavali kot pritožbe smo, v skladu z določili Zakona o nalogah in pooblastilih Policije 
(ZNPPol), posredovali pristojni službi na Ministrstvu za notranje zadeve. V dveh primerih je pristojna služba 
MNZ ugotovila, da ne gre za pritožbi (v obeh primerih je pristojna služba MNZ o tem obvestila občane), v 
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enem primeru pa je pritožnik pred obravnavo pritožbe odstopil od pritožbe s pisno izjavo. V letu 2015 je bila 
zaključena pritožba, podana ob koncu leta 2014,  
V letu 2015  smo beležimo primer suma storitve kaznivega dejanja, katerega je bil osumljen policist.  
 
 
 
                                                                                 Robert Cugmas 
                                                                                 komandir policijske postaje  
                                                                                 višji policijski inšpektor III 
 
Priloge: 
- statistična priloga  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


