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PRILOGA:
- Poročilo o delovanju Varnostnega sosveta Občine Logatec za leto 2017

Na podlagi 7. člena Sporazuma o ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine Logatec z dne
3.4.2013, se Občinski svet Občine Logatec na svoji___redni seji, dne___, seznani z
naslednjim

POROČILOM O DELU VARNOSTNEGA
SOSVETA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017

1. UVOD
Občinski svet Občine Logatec je na nadaljevanju 19. redne seje, dne 6.3.2013, sprejel sklep,
da potrjuje Sporazum o ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine Logatec in soglaša z
ustanovitvijo Varnostnega sosveta Občine Logatec. Župan Berto Menard in komandir
Policijske postaje Logatec Franc Žaren sta, dne 3.4.2013, podpisala Sporazum o ustanovitvi
Varnostnega sosveta Občine Logatec.
Namen Sosveta je:
- preprečevanje in reševanje varnostnih problemov v občini Logatec;
- vplivanje na varnostno zavest z osveščanjem in informiranjem javnosti o vlogi posameznika
na področju splošne in osebne varnosti in vlogi policije;
- partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti med policijo, organi lokalne skupnosti,
gospodarstvom, zdravstvom, podjetniki, izobraževalnimi zavodi, socialnimi službami, občani
in drugimi formalnimi in neformalnimi organizacijami;
- medsebojna obveščenost partnerjev o varnostnih razmerah;
- odpravljanje vzrokov za nastanek odklonskih pojavov.
Naloge, ki jih opravlja Sosvet, so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov na
področju varnostnega organiziranja, aktivnega spremljanja, preprečevanja in odpravljanja
različnih asocialnih pojavnosti, ter da skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil
in predpisov ter posledično v zvezi s tem izvajanje ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti,
osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih:
- varnost, preventiva in reševaje problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih
pojavov (s poudarkom na vandalizmu),
- javni red in mir,
- varnost, vzgoja in preventiva v cestnem prometu,
- druga področja, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.
Sosvet deluje v skladu s cilji:
- zmanjšanja števila kaznivih dejanj;
- zagotovitve občutka varnosti pri ljudeh;
- zagotovitve visoke stopnje varnostne zavesti in soodgovornosti ljudi pri zagotavljanju
varnosti med policijo, gospodarstvom, organi lokalne skupnosti, zdravstvom, društvi,
podjetniki, izobraževalnimi institucijami, posamezniki in drugimi formalnimi in neformalnimi
institucijami;
- obveščanje javnosti o možnosti preprečevanja kriminala in o zaščiti pred kriminalom;
- obveščanje javnosti o delu policije in delu drugih institucij, ki delujejo na različnih področjih
zagotavljanja varnosti občanov.
Sosvet deluje na podlagi enakopravnosti njegovih članov pri doseganju skupnih ciljev.
Sestavljajo ga stalni in nestalni člani. Stalni člani varnostnega sosveta so:
- župan Občine Logatec,
- komandirka policijske postaje Logatec,
- predstavnik Občinskega redarstva Občine Logatec,
- predstavnik Občinske inšpekcije Občine Logatec,
- predstavnik Občinskega sveta Občine Logatec,
- predstavnik štaba civilne zaščite,
- predstavnik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Med stalne člane se povabi tudi:
- ravnatelje vzgojno varstvenih zavodov, ki delujejo v občini Logatec,
- direktorja Centra za socialno delo Logatec,

- direktorja Zdravstvenega doma Logatec,
- predstavnika Območne obrtno - podjetniške zbornice Logatec.
Nestalni člani so lahko predstavniki društev in organizacij, katerih dejavnost je pomoč
otrokom in mladostnikom, predstavniki krajevnih skupnosti, predstavniki mladinskih
organizacij, gasilskih in drugih društev in organizacij, ki s svojim delom lahko pripomorejo k
delu Sosveta.
Člani Sosveta aktivno sodelujejo, dajejo pobude in predloge za reševanje varnostnih
problemov, izvajajo naloge, ki so jih prostovoljno sprejeli, delujejo v korist splošne varnosti in
ne zlorabljajo članstva v svojo korist ali korist organa oziroma institucije, ki jo zastopajo.
2. DELO VARNOSTNEGA SOSVETA V LETU 2017
V letu 2017, se je Varnostni sosvet sestal enkrat, kjer je bila poleg letnega poročila Policijske
postaje Logatec za leto 2016 obravnavana tudi aktualna problematika v zvezi s socialno
integracijo mladostnikov iz različnih etničnih skupin. Varnostni sosvet je bil prisoten tudi v
medijih, kjer je občane obveščal o aktualnih temah s področja osebne in splošne varnosti,
varnostno zanimivih dogodkih, nasvetih za samozaščito ter aktualnih varnostnih tveganjih.
3. ZAKLJUČEK
Čeprav je zagotavljanje splošne varnosti predvsem naloga Policije, je bila s strani Občine
Logatec izoblikovana pobuda za ustanovitev Varnostnega sosveta, ki še dodatno prispeva k
večji varnostni občanov. Bistvo delovanja Varnostnega sosveta je predvsem v izmenjavi
informacij med različnimi subjekti, ki vsak na svojem področju pripomore k preprečevanju
odklonskih pojavov, in obveščanju občanov o vlogi posameznika na področju splošne in
osebne varnosti. Informacije se ažurno izmenjavajo vsakodnevno, v primeru potreb glede na
varnostne razmere, pa se skliče tudi seja Varnostnega sosveta. V letu 2017 je bil glede na
podatke Policije zopet zaznan trend upadanja kaznivih dejanj, kar vsekakor pomeni, da je
stanje splošne varnosti v naši občini zelo dobro in se konstantno izboljšuje.
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OBRAZLOŽITEV

Na podlagi 7. člena Sporazuma o ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine Logatec z dne
3.4.2013, mora Varnostni sosvet Občinskemu svetu Občine Logatec, enkrat letno poročati o
svojem delu.
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