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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJSKE POSTAJE ROGAŠKA SLATINA V  LETU 2017 

 

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

letu 2018 dobre. V omenjenem letu smo obravnavali 328 (289
1
) sumov storitve kaznivih dejanj, kar pomeni 

majhen porast deleža obravnavanih sumov kaznivih dejanj kot v letu 2017.  

 

Od 328 (289) zadev v kateri je obstajal sum storitve kaznivega dejanja smo jih v 133 (123) primerih zaključili s 

podajo kazenske ovadbe, v 69 (70) primerih smo podali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe, v 100 (54)  

primerih smo podali kazensko ovadbo v skrajšanem postopku, v 26 (42) primerih pa je bilo po zbiranju 

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

Preiskanost kaznivih dejanj znaša 59,4 % (66,3 %).  

 

Na področju javnega reda in miru ter splošnih policijskih zadev smo obravnavali za 20,45% manj kršitev kot v 

letu 2017 in sicer 210 (264).  Kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru je bilo za 26,2% manj, medtem ko 

so ugotovljene kršitve po drugih predpisih o javnem redu upadle za 10,5%.   

 

Na področju varnosti cestnega prometa  je bilo stanje v letu 2018 boljše kot leta 2017. Obravnavali smo 101 

(114) prometnih nesreč, od tega 0 (1) s smrtnim izidom, 29 (35) s telesnimi poškodbami in 72 (78) z 

materialno škodo. 

V teh prometnih nesrečah se je 6 (3) oseb hudo telesno poškodovalo, 27 (38) oseb pa je utrpelo lahke 

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

14,28 % (16,3 %). 

 

Varnostne razmere na državni meji so bile v letu 2018 dobre. Odkritih oziroma obravnavanih je bilo 60 (25)    

oseb zaradi ilegalnega prehoda državne meje. Mejnih incidentov nismo obravnavali. Pri varovanju državne 

meje smo izvajali vse določbe Schengenskega prava. Policisti PP Rogaška Slatina v letu 2018 nismo 

obravnavali (1) nedovoljenega vstopa na notranjih mejah, obravnavali pa smo  5 (2) nezakonitih prebivanj ter 

28 (18) kršitev Zakona o tujcih in 1 (0) kršitev Zakona o nadzoru državne meje.  

 

Na področju v skupnost usmerjenega policijskega dela smo opravili več preventivnih aktivnosti. Izvedli smo 

večji preventivni projekt Mladi in droge. 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.  

 

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 2018 nismo beležili.  

 

                                                 
1
 V oklepaju so navedeni  podatki za leto 2017.  
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Opremljenost z materialno-tehničnimi sredstvi za izvajanje varovanja državne meje je dobra, prav tako je 

dober vozni park. 

 

2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 

 

2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 

 

2.1.1  Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete  

 
V letu 2018 je policijska postaja Rogaška Slatina glede na leto 2017 obravnavala nekoliko večje  število 

sumov kaznivih dejanj.  

 

Na območju policijskega okoliša občine Rogatec smo v letu 2018 obravnavali 28 (34) zadev v katerih je 

obstajal sum kaznivega dejanja in v 28 primerih podali kazensko ovadbo. Pri tem je bil delež raziskanosti 

71,4% (70%). S področja splošne kriminalitete je bilo podanih 20 (36) ovadb, s področja gospodarske 

kriminalitete pa je bila podana 1 (3) ovadba.   

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

primerljiv z letom 2017.  

 

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

tatvine. 

 

S področja zakonske zveze, družine in otrok pa prevladujejo kazniva dejanja Nasilja v družini in sicer smo 

obravnavali 6 primerov. 

 

S področja KD Zoper življenje in telo pa smo obravnavali 2 primera lahke telesne poškodba. 

 

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

za upad kaznivih dejanj vidimo v zmanjšanju podanih ovadb glede propadlega podjetja Atrij - 

upravljavca stanovanjskih blokov.  

 

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 42 (40) kršitev. 

Najbolj pa izstopajo naslednje kršitve: 

- 4 (0) Zakon o omejevanju porabe alkohola,  

- 2 (6) Zakon o prijavi prebivališča,  

- 7 (6) Zakona o tujcih,  

- 22 (28) kršitev Zakona zoper javni red in mir,  

- 2 (3) kršitve Zakona o zaščiti živali,  

- ostale kršitve ne izstopajo.  
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Glede na zgoraj navedeno ugotavljamo, da so v preteklem letu bile kršitve na istem nivoju, kot leta 

2017, zato 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 vseh primerih smo opravili tudi preventivne 

kontrole teh prireditev.  

Prav tako smo v letu 2018 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). 

 

2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 

 

Stanje na področju prometne varnosti je v letu 2018 primerljivo z letom 2017, obravnavali smo manj 

prometnih nesreč, nobena oseba ni izgubila življenje, manj je bilo hudo telesno poškodovanih, prav tako je 

bilo manj lahko telesno poškodovanih. Nekoliko več je bilo prometnih nesreč z materialno škodo.  

 

Na območju občine Rogatec smo obravnavali 8 (11) prometnih nezgod od tega je bil 1 (1) udeleženec 

telesno poškodovan in 6 (9) prometnih nezgod z materialno škodo. Pri tem nismo zabeležili 0 (0) povzročitelja 

pod vplivom alkohola.  

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

gostoto prometa zelo dobro, saj beležimo 1 (0) udeleženca z hudimi telesnimi poškodbami, brez smrtnih 

žrtev.  

 

2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih  

 

 

Naloge opravljanja varovanja državne meje je PP Rogaška Slatina v letu 2018 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 48 (12) 

nedovoljenih prehodov državne meje, zabeležili 1 (16) kršitev Zakona o nadzoru državne meje, prav tako smo 

obravnavali  7 (13) kršitev Zakona o tujcih.  

 

Na Upravno enoto smo v letu 2018 v 1 (2) primeru  podali predlog za razveljavitev dovoljenja za prebivanje 

tujcu.  
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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 2018 smo izvedli 77 (80)  preventivnih aktivnosti.  

 

Tudi v minulem letu smo sodelovali s CSD Šmarje pri Jelšah in tako smo se udeležili 10 (14) sestankov 

multidisciplinarnega tima, o vseh zadevah z njihovega delovnega področja smo jih obveščali z 34 (40) pisnimi 

obvestili. Prav tako je bilo na področju javnega reda in miru opravljenih 38 (49) 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.  

 

Na območju občine Rogatec smo v sodelovanju z SPV v jesenskem času delili kresničke naključnim 

občanom - pešcem. 

 

Velik del preventivne dejavnosti je bil objavljen  preko člankov Rogaške novice, 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.  

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. 

 

 

 

 

                                                                                 Boštjan PANTNER 

                                                                                 komandir policijske postaje  
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                                                                                 višji policijski inšpektor III 

 

 

 

 

Vročiti:  

- Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec 


