
POSLANSTVO JANEZA ROJKA                       
SEGA TUDI NA HRVAŠKO (intervju) 
 
Naš veteran Janez Rojko, VPO na PP Ptuj, je bil kot edini izmed policistov PU Maribor 
oziroma izmed članov PVD Sever Maribor izbran, da je v času turistične sezone, kot 
policist opravljal naloge na območju Republike Hrvaške. To je vsekakor posebna 
izkušnja, katero želim predstaviti tudi našim članom. Zato sem se odločil, da našega 
veterana obiščem na delovnem mestu, na Policijski postaji Ptuj ter mu zastavim nekaj 
vprašanj. Seveda pa nisem mogel niti mimo njegovega aktivnega dela v PVD Sever 
Maribor, kjer je tudi skrbnik internetne strani. 
 

1. Janez, si skrbnik internetne strani PVD Sever Maribor. 
Lahko opišeš kdaj je bila stran vzpostavljena, kdaj 
modificirana? 
 
Član PVD Sever Maribor sem vse od ustanovitve. Kot  aktiven 
član sem leta 2003 pripravil predlog za izdelavo spletne strani 
društva. Spletna stran je bila izdelana in postavljena leta 2004. 
Leta 2010 je bila stran na predlog članov nekoliko spremenjena. 
Od pričetka delovanja pa sem tudi skrbnik spletne strani.   
 
 

 
2. Kakšne so tvoje naloge oziroma zadolžitve v zvezi z internetno stranjo 
društva? 
 
Kot skrbnik sem zadolžen za sprotno objavljanje vseh prispevkov članov društva na 
spletni strani. Prav tako pa vzdržujem tudi osebni web strežnik na katerem je spletna 
stran postavljena. 
 
3. Kako ocenjuješ ažurnost in branost člankov na internetni strani društva? 
 
Spletna stran PVD Sever Maribor je »zaživela« v času od modifikacije dalje. Od takrat 
naprej se v obliki prispevkov na spletni strani sproti objavljajo vse aktivnosti našega 
društva. Prepričan sem, da odbori našega društva dobro in kvalitetno delujejo, vendar 
tega delovanja ne podkrepijo s svojimi prispevki.  
 
4. Kakšni so tvoji predlogi za spremembo ali dopolnitev strani? 
 
Želim si, da bi se v pripravo prispevkov za spletno stran vključili vsi člani in s tem 
obogatili spletno stran oz. predstavili naše delovanje širši javnosti. 
 
5. V mesecu juliju in avgustu letos si kot slovenski policist opravljal naloge na 
območju Republike Hrvaške. Kakšne so bile tvoje naloge, kakšne izkušnje si si 
pridobil? 
 
Na podlagi podpisa dogovora o sodelovanju sem opravljal delo na območju R. Hrvaške 
– na otoku Krk, Cres in Lošinj. Delo je potekalo povsem brez zapletov, organizacija le 
tega (v slovenski in hrvaški policiji) pa je bila odlična. Tudi vsi mediji so takšno obliko 
sodelovanja dveh držav, v času turistične sezone, pozitivno ocenili.  
 
Še posebej so bili navdušeni naši državljani, ki so dopustovali na območju R. Hrvaške. 
Z njimi sem imel, v času opravljanja dela, številne kontakte. In prav vsi so bili mnenja, 
da je potrebno s takšno obliko sodelovanja nadaljevati tudi v prihodnje. 



 
Sprejem na GPU pred odhodom v R Hrvaško 
 
Moja glavna naloga je bila sodelovanje s hrvaškimi policisti pri policijskih dejavnostih, ki 
so jih opravljali v postopkih s slovenskimi državljani. Omogočal sem hitrejšo 
komunikacijo hrvaških policistov s slovenskimi turisti  ter enim in drugim pomagal in jim 
nudil informacije.  
 
S tem sem našim državljanom še kako olajšal vedno neprijetne policijske postopke, še 
posebej v času njihovega dopusta. Angažiran sem bil na področju splošnih policijskih 
nalog (kazniva dejanja, javni red in mir, nadzor cestnega prometa idr.).  
 

 
Na Policijski postaji Krk 
 
Pri obravnavi slovenskih državljanov sem moral pridobiti določene podatke za uspešen 
zaključek postopka. Tako za osebe kot tudi za vozila sem opravljal poizvedovanje 
preko Interpola Ljubljana, in jih posredoval hrvaškim policistom. Naloge sem opravljal v 
uniformi, vendar nisem bil oborožen in nisem izvajal policijskih pooblastil in ukrepov. 
 
6. Si zaznal kakšni odnosi vladajo med aktivnimi policisti in upokojenci oziroma 
veterani v enotah, kjer si deloval? 
 
Med mojim delom sem imel čast spoznati tudi upokojene hrvaške  policiste, kateri so 
tudi vojni veterani.  Tako kot pri nas je odnos aktivnih policistov do upokojenih – vojnih 
veteranov na zavidljivi ravni. 
 



 
Sprejem pri županu mesta Krk  
 
7. Se ti je kakšen dogodek še posebej vtisnil v spomin? 
 
V spominu mi bo ostalo srečanje s slovenskimi otroki v letovišču Rdečega križa v 
Punatu, kateri niso skrivali navdušenja nad mojo prisotnostjo. 
 
Janez Rojko je zelo prepoznavni obraz modrih uniformirancev na Ptuju. Ptujčani, 
starejši in mlajši, ga prepoznavajo na vsakem koraku. Že mnogo let v našem 
najstarejšem mestu opravlja naloge vodje policijskega okoliša, zato se še kako zaveda, 
da lahko svoje poslanstvo opravlja le skupaj z ljudmi. In prav zato mnogi v mestu Ptuj 
rečejo – to je naš policist. Zaupane naloge je več kot odlično opravil tudi v Republiki 
Hrvaški, zato mu želimo, da bo še kdaj izbran za našega odposlanca, kjer bo 
ambasador vseh slovenskih policistov in nas veteranov.  
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