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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJSKE POSTAJE ROGAŠKA SLATINA V  LETU 2016 

 

 

Na območju občin Rogaška Slatina in Rogatec  (območje PP Rogaška Slatina) so bile varnostne razmere v 

letu 2016 dobre. V omenjenem letu smo obravnavali 285 (2831) sumov storitve kaznivih dejanj, kar pomeni 

skoraj enak delež obravnavanih sumov kaznivih dejanj kot v letu 2015.  

 

Od 285 (283) zadev v kateri je obstajal sum storitve kaznivega dejanja smo jih v 205 (204) primerih zaključili s 

podajo kazenske ovadbe, v 52 (52) primerih smo podali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe, v 54 (64)  

primerih smo podali kazensko ovadbo v skrajšanem postopku, v 80 (79) primerih pa je bilo po zbiranju 

obvestil ugotovljeno, da ni osnovnih elementov kaznivega dejanja, zaradi česar je bilo podano poročilo. 

Preiskanost kaznivih dejanj znaša 58,5 % (65,7 %).  

 

Na področju javnega reda in miru, ter splošnih policijskih zadev smo obravnavali za 2,11% manj kršitev kot v 

letu 2015 in sicer 185 (189).  Kršitev s področja zakona o varstvu javnega reda in miru je bilo za 21.7% več, 

medtem ko so ugotovljene kršitve po drugih predpisih o javnem redu padle za 32,5%.   

 

Na področju varnosti cestnega prometa  je bilo stanje v letu 2016 nekoliko slabše kot v letu 2015, saj smo 

obravnavali več prometnih nesreč, prav tako pa je bilo več hudo in lahko telesno poškodovanih oseb. 

Obravnavali smo 109 (103, +5.8 % ) prometnih nesreč, od tega  1 (0) prometna nesreča s smrtnim izidom in  

39 (40, +2.5% ) prometnih nesreč s telesnimi poškodbami. V teh prometnih nesrečah je 1 (0)  oseba izgubila 

življenje, 3 (9, -66 % ) osebe so se hudo telesno poškodovale, 52 (43, + 20,9 % ) oseb pa je utrpelo lahke 

telesne poškodbe. Nekoliko se je zmanjšal delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč in znaša 

11,8 (12,5 %). 

 

Varnostne razmere na državni meji so bile v letu 2016 dobre. Odkritih oziroma obravnavanih je bilo 41 (21)   

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 začetku leta 2016 smo policisti PP Rogaška Slatina sodelovali oz. nudili pomoč pri obravnavi večjega 

števila migrantov, predvsem na mejnem prehodu Dobovec, kjer se je nahajala vstopna točka omenjenih 

migracijskih 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.  
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 V oklepaju so navedeni  podatki za leto 2015. 
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Splošne značilnosti območja na katerem deluje policijska postaja se niso bistveno razlikovale od preteklih let. 

Rogaška Slatina s svojimi turističnimi kapacitetami še vedno ostaja kraj, kamor v veliki meri zahajajo turisti 

predvsem iz Rusije, v manjših deležih pa tudi iz ostalih držav in naši državljani. Hujših in odmevnejših 

varnostnih pojavov v letu 2016 nismo beležili.  
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2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 

 

 

2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 

 

2.1.1  Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete  

 

V letu 2016 je policijska postaja Rogaška Slatina glede na leto 2015 obravnavala približno enako 

število sumov kaznivih dejanj.  

 

V omenjenem letu smo obravnavali 285 (2832) sumov storitve kaznivih dejanj, kar pomeni skoraj enak delež 

obravnavanih sumov kaznivih dejanj kot v letu 2015.  

 

Na območju policijskega okoliša občine Rogatec smo v letu 2016 obravnavali 24 (29) zadev v katerih je 

obstajal sum kaznivega dejanja in v 24 primerih podali kazensko ovadbo. Pri tem je bil delež raziskanosti 79% 

(75%). S področja splošne kriminalitete je bilo podanih 22 (29) ovadb, s področja gospodarske kriminalitete 

pa sta bili podani 2 (3) ovadbi.   

Iz navedenega je mogoče razbrati upad števila kaznivih dejanj na leto poprej, procent raziskanosti pa je 

nekoliko višji od leta 2015.  

 

Po poglavjih smo obravnavali naslednja kazniva dejanja: 

 

Zoper Življenje in telo: 3 (7) 

Zoper človekove pravice: 1 (0) 

Zoper spolno nedotakljivost : 2 (0) 

Zoper človekovo zdravje : 1 (0) 

Zoper zakonsko zvezo, družino in otroke: 4 (6) 

Zoper premoženje : 11 (10) 

Zoper gospodarstvo 2 (3) 

 

Največ je bilo obravnavanih premoženjskih kaznivih dejanja in sicer med njimi prevladujejo Zatajitve 5, vlomi 2 

in tatvine 2. 

S področja zakonske zveze. Družine in otrok pa prevladujejo kazniva dejanja Nasilja v družini in sicer smo 

obravnavali 3 primere. 

S področja življenja in telo pa smo obravnavali 1 primer lahke telesne poškodba in 2 primera Ogrožanja z 

nevarnim predmetov pri pretepu ali prepiru.  

 

Ocenjujemo, da je stanje varnosti na območju občine Rogatec s področja kriminalitete ugodno.  

 

                                                 
2
 V oklepaju so navedeni  podatki za leto 2015. 
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2.1.2  Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 

 

Na območju občine Rogatec pa smo na področju javnega reda in miru obravnavali 97 (70) kršitev. Od 

tega je bilo za kršitve 23 (13) osebam izrečeno opozorilo. Najbolj pa izstopajo naslednje kršitve: 

- 11 (8) kršitev Zakona o prijavi prebivališča,  

- 6 (6) kršitev Zakona o proizvodnji in prometu z prepovedanimi drogami,  

- 4 (4) kršitve v zvezi Zakona o javnih zbiranjih,  

- 20 (17) kršitev Zakona zoper javni red in mir,  

- 3 (4) kršitve Zakona o zaščiti živali, ostale kršitve ne izstopajo.  

 

Kljub rahlemu porastu kršitev v preteklem letu smatramo, da je varnostna situacija dobra.    

 

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 enem primeru smo zoper organizatorja uvedli hitri postopek, saj 

je izvedel prireditev, ne da bi si za to poprej pridobil ustrezno dovoljenje pristojnega organa. 

 

Prav tako smo v letu 2016 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). 

 

Nismo pa obravnavali množične kršitve javnega reda ali miru.  

 

 

2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 

 

Stanje na področju prometne varnosti je na območju celotne Policijske postaje Rogaška Slatina v primerjavi z 

letom 2015 nekoliko slabše, saj smo obravnavali več prometnih nesreč, ena oseba je izgubila življenje, manj 

je bilo hudo telesno poškodovanih več pa lahko telesno poškodovanih oseb. 

 

Obravnavali smo 109 (103, +5.8 % ) prometnih nesreč, od tega  1 (0) prometna nesreč s smrtnim izidom in  

39 (40, -2.5% ) prometnih nesreč s telesnimi poškodbami. V teh prometnih nesrečah so se 3 (9, -66% ) osebe 

hudo telesno poškodovalo, 52 (43, + 20.9 % ) oseb pa je utrpelo lahke telesne poškodbe. 

 

V naselju se je zgodilo 75 (79) nesreč.  

 

V tem obdobju smo na področju cestnega prometa: 

- zasegli 20 (18) vozil storilcem hujših prekrškov, 

- 6 (4) oseb smo pridržali,  

- 54 (58) 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. 



 7

 

 

 

Na območju občine Rogatec smo obravnavali 15 (15) prometnih nezgod od tega je bilo 6 (4) udeležencev 

telesno poškodovanih in 9 (11) prometnih nezgod z materialno škodo. Pri tem smo zabeležili 1 (5) 

povzročitelja pod vplivom alkohola.  

Glede na vzroke prometnih nesreč izstopajo trije vzroki in sicer nepravilna stran in smer vožnje, 

neupoštevanje pravil prednosti in neprilagojena hitrost.  

Glede na navedeno ugotavljamo, da je stanje prometne varnosti na območju občine Rogatec glede na 

gostoto prometa zelo dobro, saj ne beležimo udeležencev z hudimi telesnimi poškodbami in mrtvih.  

 

 

2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih  

 

 

Naloge opravljanja varovanja državne meje je PP Rogaška Slatina v letu 2016 izvajala po Schengenskih 

standardih. 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.  

 

Na območju občine Rogatec sekcija državne meje H/XIV – 2, ki meri 21 km, smo obravnavali 41 (20) 

nedovoljenih prehodov državne meje, zabeležili 16 (8) kršitev Zakona o nadzoru državne meje, prav tako smo 

obravnavali 23 (17) kršitev Zakona o tujcih.  

 

Na Upravno enoto smo v letu 2016 v 1 (1) podali predlog za razveljavitev dovoljenja za prebivanje tujcu. Prav 

tako smo podali predlog za izbris gospodarske družbe iz sodnega registra. 

 

 

2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 

 

 

2.2.1  Policijsko delo v skupnosti 

 

Namen vseh dejavnosti v skupnost usmerjenega policijskega dela je bilo približevanje policijskih storitev 

ljudem  in zagotavljanje stalne navzočnosti policistov, zlasti vodij policijskih okolišev med ljudmi, s čimer naj bi 

policija prispevala k povečanju njihove varnosti, zavesti in občutka varnosti.  

 

V letu 2016 smo izvedli 74 (85)  preventivnih aktivnosti.  
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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.  

 

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 2016 smo v sodelovanju s SPV Rogaška Slatina izdelali lasten plakat s preventivno vsebino in 

namenom opozarjati voznike na nevarnost uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Glavno sporočilo plakata 

je »Uporabnik ne bo nikoli več dosegljiv.« Plakat smo izobesili na plakatna mesta na območju občin Rogaška 

Slatina in Rogatec ter jih razdelili tudi po gostinskih lokalih.  

 

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 48 (32) 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.   

 

 

 

 

                                                                                 Boštjan PANTNER 

                                                                                 komandir policijske postaje  

                                                                                 višji policijski inšpektor III 


