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Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/06 in
9/17) in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno
besedilo), je Občinski svet Občine Logatec na svoji___ redni seji, dne___ , sprejel

OCENO IZVAJANJA OBČINSKEGA
PROGRAMA VARNOSTI OBČINE LOGATEC
ZA LETO 2016

UVOD
Občinski program varnosti Občine Logatec (v nadaljevanju OPV), je temeljni strateški
dokument, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega
življenja prebivalcev v občini Logatec na področjih, za katera je pooblaščeno Občinsko
redarstvo, ki deluje v okviru Občinske uprave Občine Logatec. Namen OPV je določiti enotne
kriterije za zagotavljanje javne varnosti v občini in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno
varnost na območju občine. Ker je minilo obdobje enega leta od zadnjega sprejema ocene
izvajanja OPV, je treba znova oceniti izvajanje OPV, kar pomeni, da ne gre zgolj za oceno
uresničevanja zapisanih nalog, naloženih Občinskemu redarstvu, temveč tudi za
posodabljanje programa in sprejem novih usmeritev za naprej. Program varnosti je treba
obnoviti z novo oceno varnostnih razmer, novimi usmeritvami in novimi konkretnejšimi
vsebinami glede vrste in obsega nalog Občinskega redarstva. Določila prvega odstavka 6.
člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17, v nadaljevanju
ZORed) opredeljujejo Občinski svet kot občinski organ, ki na predlog župana sprejme OPV, s
katerim se na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg
nalog Občinskega redarstva. V skladu z določili ZORed mora oceno izvajanja OPV na
predlog župana sprejeti na svoji seji Občinski svet. Glede na navedeno, je treba v skladu z
določili tretjega odstavka 6. člena ZORed oceniti njegovo izvajanje.
OPV je v osnovi sestavljen iz štirih bistvenih delov:
1.
2.
3.
4.

Zbirka podatkov za analizo,
Ocena ogroženosti in varnostnih tveganj,
Varnostne potrebe, izhajajoče iz ocene varnostnih razmer,
Organiziranost in kadrovska sestava Občinskega redarstva.

1. ZBIRKA PODATKOV ZA ANALIZO
Pri opisu občine, njeni organiziranosti in pri statističnih podatkih občine ni sprememb, ki bi
vplivale na varnostne razmere in na druge dele OPV.
2. OCENA OGROŽENOSTI IN VARNOSTNIH TVEGANJ
Ocena stanja varnosti je izdelana na podlagi statističnih podatkov Policije in Občinskega
redarstva Logatec.
1. Ogroženost od naravnih nesreč
Preteklo leto si bomo verjetno zapomnili predvsem kot mirnejše, kar se tiče naravnih nesreč,
ki smo jim bili priča v preteklih letih. Po podatkih Gasilske zveze Logatec so imeli gasilci v
preteklem letu 77 posredovanj. Največ posredovanj je bilo pri različnih požarih (30) in v
nesrečah v cestnem prometu (25), nato pa sledijo še posredovanja zaradi tehnične pomoči
(13), nesreč z nevarnimi snovmi (3), poplav (2), močnega vetra, delovnih nesreč, sproščanja
nevarnih plinov in onesnaženja zraka.
V letu 2016 območje občine ni prizadela druga obsežnejša naravna nesreča.
2. Ogroženost cestnega prometa
Na območju občine Logatec je bilo po podatkih Policije v letu 2016 obravnavanih 14,4 %
prometnih nesreč več, kot v preteklem letu, vendar gre na srečo pretežno za porast nesreč
zgolj z materialno škodo. Zmanjšalo se je število prometnih nesreč s smrtnim izidom, prav
tako se je zmanjšalo tudi število smrtnih žrtev prometnih nesreč. Še vedno je najpogostejši
vzrok za prometne nesreče neprilagojena hitrost.

Prometne nesreče in posledice

Leto

2012
2013
2014
2015
2016
Porast/upad
2015/2016 [v %]

133
144
117
97
111

Prometne nesreče
Število
Število
nesreč s
nesreč s
smrtnim
telesnimi
izidom
poškod.
1
39
1
35
1
33
2
33
1
35

Število
nesreč z
mater.
škodo
93
108
83
62
75

14,4

6,1

21,0

Število
vseh
nesreč

Število
mrtvih
1
1
1
5
1

Posledice
Število
hudo
telesno
poškod.
7
10
7
6
6

Število
lahko
telesno
poškod.
53
45
36
43
34
-20,9

Posledice prometnih nesreč glede na vzrok

Vzrok

2015
Neprilagojena hitrost
Nepravilna stran/smer
Neupoštevanje prednosti
Nepravilno prehitevanje
Nepravilni premiki z vozilom
Neustrezna varnostna razdalja
Nepravilno ravnanje pešcev

Število hudo
telesno
poškodovanih
2015
2016

Število mrtvih
2016
5

1

2
1
1

Število lahko
telesno
poškodovanih
2015
2016
2
2
1

8
13
6
1
4
4

14
7
6
1
1
2

2

Po podatkih Občinskega redarstva je bilo v letu 2016 največ kršitev nepravilnega parkiranja
ugotovljenih na Notranjski cesti, Pavšičevi ulici, Poštnem vrtu, Tržaški cesti, Tovarniški cesti,
v Sončnem logu, na Šolski poti in na Prešernovi ulici v Logatcu. Število obravnavanih
prekrškov na področju mirujočega prometa se je v primerjavi z lanskim letom podvojilo,
vendar je treba poudariti, da je to posledica večjega števila obravnavanih prekrškov na
terenu, ki je rezultat optimizacije delovnega procesa z informacijsko podporo na terenu in v
samih prostorih organa. V letu 2016 smo namreč prenehali z ročnim vodenjem prekrškovnih
vpisnikov in evidenc, ter vzpostavili delovanje računalniško podprte prekrškovne aplikacije
podjetja Inpores, d. o. o., ki omogoča vodenje prekrškovnih postopkov in evidenc ter hrambo
podatkov v skladu s pozitivno zakonodajo. Problematika na področju mirujočega prometa je
še vedno prisotna predvsem v dopoldanskih in popoldanskih konicah, ob večjih prireditvah in
v zimskih razmerah, ko je zaradi napačno parkiranih vozil ovirano izvajanje zimske službe in
čiščenje cest, kršitve pa so skoncentrirane predvsem v centru Logatca v okolici javnih
objektov (zdravstveni dom, lekarna, glasbena šola …) in v okolici večjih blokovskih naselij,
kjer ni dovolj parkirnih mest za vsa vozila ob samih stanovanjskih blokih, zato morajo lastniki
svoja vozila parkirati na bližnjih javnih parkiriščih. Z rednim nadzorom, opozarjanjem in
predvsem s preventivnim delovanjem v smislu prisotnosti na izpostavljenih kritičnih točkah
bomo še naprej zasledovali cilj splošnega dviga nivoja prometne kulture udeležencev v
cestnem prometu in zagotavljanja prometne varnosti.
Na področju prekoračitev največjih dovoljenih hitrosti se je število obravnavanih prekrškov v
primerjavi s preteklim letom prav tako podvojilo, kar je posledica že omenjene optimizacije
delovnega procesa z informacijsko tehnologijo. Največ kršitev je bilo zaznanih na Notranjski
cesti v Logatcu (območje omejene hitrosti), v Grčarevcu, na Tržaški cesti v Logatcu, v
Hotedršici, Rovtah, Lazah in v Blekovi vasi v Logatcu. V postopkih prekoračitve hitrosti
večkrat ugotavljamo, da je zakonodaja na tem področju zelo pomanjkljiva in neučinkovita, saj

občinski redarji voznika po storitvi prekrška ne smejo ustaviti, zato posamezniki vedno
pogosteje izkoriščajo takšno ureditev in se tako izognejo plačilu globe. Cilj izvajanja meritev
hitrosti je namreč ravno v tem, da se ukrepa predvsem zoper večkratne kršitelje, ki
neposredno ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu. Glede na navedeno bomo tako v
okviru samih meritev hitrosti, kot tudi z udeležbo v preventivnih akcijah, ki jih organizira
Agencija za varnost prometa na državnem nivoju, umirjali promet predvsem na kritičnih
mestih pogostih kršitev, z izvajanjem meritev hitrosti pa želimo predvsem zmanjšati hitrost v
strnjenih naseljih in v okolici šol in vrtcev, ter s tem povečati varnost najbolj ranljivih
udeležencev v prometu.
Občinski redar je v letu 2016 kot član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
občini Logatec sodeloval v preventivnih akcijah na državni ravni (Bodi viden, Varna šolska
pot, Kolesar, Hitrost), prav tako pa se je udeležil tudi preventivnih dogodkov v šolah in vrtcih
(kolesarski izpiti, predstavitve prometne varnosti …). V sklopu tedna mobilnosti je občinski
redar skupaj s policistom s Policijske postaje Logatec in učenci OŠ Rovte, OŠ 8 talcev in OŠ
Tabor, sodeloval tudi v preventivni akciji »Kolesar«. Akcija je bila izvedena že drugo leto
zapored in je zelo pozitivno vplivala tako na ozaveščanje učencev o pravilnem in varnem
kolesarjenju v prometu, kot tudi na vse ostale udeležence v prometu, ki so morali biti pozorni
na večje skupine kolesarjev na cesti. Akcija je bila organizirana v tednu mobilnosti, kar je
pozitivno vplivalo tudi na ostale občane v smislu promoviranja pogostejše uporabe
alternativnih oblik prevoza (trajnostna mobilnost). Preventivi in vzgoji bodočih udeležencev v
cestnem prometu bomo tudi v prihodnje posvečali veliko pozornosti, saj je to velika dodana
vrednost k varnosti v prometu na dolgi rok.
Pregled prekrškov po krajih – mirujoči promet

Kraj prekrška
NOTRANJSKA CESTA, LOGATEC
PAVŠIČEVA ULICA, LOGATEC
POŠTNI VRT, LOGATEC
PREŠERNOVA ULICA, LOGATEC
ŠOLSKA POT, LOGATEC
SONČNI LOG, LOGATEC
TOVARNIŠKA CESTA, LOGATEC
TRŽAŠKA CESTA, LOGATEC

Število
52
50
21
1
2
4
13
13
156

Pregled prekrškov po krajih – prekoračitev hitrosti
Kraj prekrška

Število

GRČAREVEC, PRI HIŠNI ŠT. GRČAREVEC 19 A

80

GRČAREVEC, PRI HIŠNI ŠT. GRČAREVEC 9 A

3

HOTEDRŠICA, PRI HIŠNI ŠT. HOTEDRŠICA 11

12

HOTEDRŠICA, PRI HIŠNI ŠT. HOTEDRŠICA 29

3

LAZE, PRI HIŠNI ŠT. LAZE 40

1

LOGATEC, NOTRANJSKA CESTA, PRI HIŠNI ŠT. NOTRANJSKA CESTA 24

124

LOGATEC, TRŽAŠKA CESTA, PRI HIŠNI ŠT. TRŽAŠKA CESTA 12

16

LOGATEC, TRŽAŠKA CESTA, PRI HIŠNI ŠT. TRŽAŠKA CESTA 65

12

LOGATEC, BLEKOVA VAS, PRI HIŠNI ŠT. BLEKOVA VAS 1

1

ROVTE, PRI HIŠNI ŠT. ROVTE 88

12
264

Na terenu je bilo izrečeno tudi 242 opozoril. Z naslova izrečenih glob je bilo v občinski
proračun v letu 2016 vplačanih 43.214,70 EUR.
3. Ogroženost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin
V letu 2016, je Občinsko redarstvo v skladu z OPV skrbelo tudi za varnost na občinskih
javnih poteh in rekreacijskih ter drugih površinah. Občinski redar je izvajal občasne
preventivne obhode na javnih poteh in rekreacijskih površinah, kjer je ob zaznanih varnostnih
tveganjih redno obveščal Policijo in druge varnostne organe, s katerimi zelo dobro
sodelujemo. V letu 2016 je bila posebna pozornost posvečena vodnikom psov, saj nekateri
še vedno ne pospravljajo pasjih iztrebkov za svojimi ljubljenčki, kar se kaže predvsem v
onesnaženju javnih poti in drugih javnih površin. Stanje na tem področju se zaradi rednega
opozarjanja, preventive in prisotnosti v medijih počasi izboljšuje, problem pa ostaja na
zasebnih površinah, kjer se nadzora zaradi nepristojnosti ne izvaja. Posege v občinske ceste
preverjata tako Občinsko redarstvo, kot Občinska inšpekcija, zaznane nepravilnosti pa se
rešujejo sproti v inšpekcijskih postopkih.
4. Ogroženost javnih zgradb in objektov naravne in kulturne dediščine
V letu 2016 je Občinsko redarstvo v skladu z OPV skrbelo tudi za varovanje javnih zgradb in
objektov naravne in kulturne dediščine, ki se je izvajalo z občasnimi preventivnimi obhodi
okolice javnih zgradb in objektov (pokopališča, šole, vrtci, spomeniki). Ob zaznanih
varnostnih tveganjih se je redno obveščalo Policijo in druge varnostne organe. Zaradi
nekaterih dejanj v preteklem letu bo temu področju v prihodnje potrebno posvečati več
pozornosti. Zaradi različnih dejavnikov so še posebej izpostavljeni objekti na prostem
(spomeniki, obeležja), ki so večkrat tarča objestnežev. Težave z redom in snažnostjo so še
vedno občasno prisotne predvsem v okolici šol in vrtcev ter so povezane zlasti z
zadrževanjem mladine na teh območjih, predvsem ponoči in preko vikendov. Pri reševanju
navedene problematike je pomembna predvsem stalna komunikacija s Policijo in varnostno
službo, ki opravljata preventivne obhode na navedenih lokacijah v kritičnih časih (ponoči).
5. Ogroženost javnega reda in miru
Na področju javnega reda in splošne varnosti ljudi je stanje glede na pretekla obdobja še
vedno ugodno in stabilno, saj so se kršitve predpisov o javnem redu rahlo zmanjšale, kršitve
Zakona o varstvu javnega reda in miru pa ostajajo enake kot v letu 2015. Medtem, ko je za
vzpostavitev javnega reda in miru še vedno primarno zadolžena predvsem Policija, Občinsko
redarstvo s svojo prisotnostjo in preventivnimi obhodi na večjih prireditvah in dogodkih
zagotavlja predvsem vzdrževanje vzpostavljenega reda in miru.
Kršitve predpisov o javnem redu
Število kršitev predpisov o javnem redu
Število kršitev Zakona o varstvu javnega
reda in miru
Število kršitev drugih predpisov
Skupaj

2012

2013

2014

2015

2016

56

109

71

82

82

98
154

118
227

103
174

118
200

116
198

Kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru
Kršitve
Izzivanje ali spodbujanje k pretepu [6/1 ZJRM-1]
Udarjanje [6/2 ZJRM-1]
Nasilje v družini [6/4 ZJRM-1 v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 ZJRM-1]
Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje [7/1 ZJRM-1]
Nedostojno vedenje do uradne osebe [7/2 ZJRM-1]
Motenje nočnega miru s hrupom [8/1 ZJRM-1]
Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati [8/2 ZJRM-1]
Vsiljivo ali žaljivo nadlegovanje z beračenjem na javnem kraju [9
ZJRM-1]
Vzbujanje nestrpnosti [20 ZJRM-1]
Neupoštevanje odredbe uradne osebe [22/1 ZJRM-1]
Druge kršitve
Skupaj

Število kršitev
Porast/upad
[v %]
2015
2016
3
24
700
8
9
12,5
22
13
-40,9
12
5
-58,3
6
8
33,3
3
4
33,3
6
1
-83,3
5

1

-80,0

2
6
9
82

9
8
82

50
-11,1
0

6. Kriminaliteta
Po podatkih Policije na območju občine Logatec še vedno prevladujejo premoženjski delikti,
med katerimi je največ tatvin, vlomov, poškodovanja tuje stvari, goljufij in zatajitev. Kazniva
dejanja tatvin so razpršena po celotnem območju naselja Logatec, gre pa predvsem za
vlome v stanovanjske hiše, osebne avtomobile ter gradbišča. V primerjavi s prejšnjim letom
so se vsa kazniva dejanja zmanjšala za 3,5 odstotka, kazniva dejanja zoper premoženje pa
so se zmanjšala za 0,8 odstotka. Stanje na področju kriminalitete je zadovoljivo in
spodbudno, saj je zaznati trend upadanja splošne kriminalitete, zaskrbljujoče pa je
naraščanje gospodarske kriminalitete, ki se je v primerjavi s prejšnjim letom dvignila za 11,5
odstotka.
Kazniva dejanja
Število kaznivih
dejanj

Enota

2015
PP Logatec

430

Porast/
upad
[v %]

2016
415

Število
preiskanih
kaznivih dejanj
2015

-3,49 %

Delež preiskanih
kaznivih dejanj
[v %]

2016

231

2015

191

53,7

Število kaznivih
dejanj, ki jih je
odkrila policija

2016

2015

46,0

2016

56

51

Delež kaznivih
dejanj, ki jih je
odkrila policija
[v %]
2015
2016
13

Vrste kriminalitete
Vrsta kriminalitete
Celotna
splošna
gospodarska
Organizirana
Mladoletniška

2012

2013
826
784
52
1
19

2014

2015

2016

835
652
183

657
446
221

430
334
96

42

8

24

Porast/upad
2015/2016
[v %]
415
-3,5
308
-7,8
107
11,5
18

-25,0

7. Ogroženost na javnih shodih in prireditvah
Pri javnih shodih in prireditvah ne beležimo večjih nepravilnosti. Največkrat se pojavi težava
s povečanim prometom v okolici prireditvenih prostorov in pomanjkanjem parkirnih površin za
obiskovalce.

12,3

8. Ogroženost okolja
Okoljska problematika je še vedno pereč problem na ravni države, pri čemer tudi naša
občina ni izjema. Občinsko redarstvo redno spremlja odklonske pojave na terenu (pojav
novih črnih odlagališč, nepravilno ločevanje odpadkov, kurjenje komunalnih odpadkov,
puščanje pasjih iztrebkov itd.), in o ugotovitvah redno obvešča pristojne inšpekcijske službe,
s katerimi odlično sodelujemo in izmenjujemo pomembne informacije. Okoljska osveščenost
občanov se z raznimi načini obveščanja na terenu in preko medijev iz leta v leto povečuje,
vendar stanje še vedno ni takšno, kot si ga želimo, saj je čisto okolje osnova za prijetno
bivanje v občini.
9. Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah
Vplivi negativnih varnostnih razmer v sosednjih občinah niso bili zaznani.
3.

VARNOSTNE POTREBE, IZHAJAJOČE IZ OCENE VARNOSTNIH RAZMER

Zadovoljevanje varnostnih potreb občine temelji na delu Policije v sodelovanju z Občinskim
redarstvom in drugimi subjekti (varnostne službe, inšpekcije …). Za občane je bistveno, da
navedeni subjekti zagotavljajo čisto, varno in kakovostno bivalno okolje. Vsebina
načrtovanih varnostnih potreb občine Logatec se ne spreminja v OPV.
4.

ORGANIZIRANOST IN KADROVSKA SESTAVA OBČINSKEGA REDARSTVA

V letu 2016 ni bilo sprememb oziroma sprejetih predpisov, ki bi posegali v organiziranost
Občinskega redarstva, čeprav povečanje obsega dela, tako po količini kot tudi po vsebini,
zahteva povečanje kadrovske zasedbe.
ZAKLJUČEK
Pri izvajanju nalog Občinskega redarstva v letu 2016 niso bila uporabljena prisilna sredstva,
prav tako v letu 2016 ni bilo prejete nobene utemeljene pritožbe zoper delo Občinskega
redarstva v smislu pritožbenega postopka po Zakonu o občinskem redarstvu v zvezi z
izvajanjem pooblastil na terenu, kar kaže predvsem na zakonito in strokovno delovanje
prekrškovnega organa. Splošna ocena stanja prometne varnosti, splošne varnosti in
celovitega izvajanja OPV je glede na razpoložljive kadrovske resurse dobra, kar se kaže tudi
v zmanjšanju kaznivih dejanj in prometnih nesreč s hujšimi posledicami. V prihodnosti nas
čaka še veliko ciljev, saj so pristojnosti Občinskega redarstva vedno širše, problematika na
določenih področjih pa se stopnjuje. Doseganje zastavljenih ciljev nas dodatno motivira za še
boljše rezultate, zato se bomo tudi v prihodnosti trudili zagotavljati varno in kakovostno
življenjsko okolje za vse naše občane.

Št.: 007-6/2017-1
V Logatcu, dne 15. 5. 2017

Berto Menard
ŽUPAN

I.

OBRAZLOŽITEV

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu morajo občinski organi
najmanj enkrat letno oceniti izvajanje OPV, ki je temeljni strateški dokument, v katerem so
opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kakovostnega življenja prebivalcev v
občini Logatec na področjih, za katera je pooblaščeno Občinsko redarstvo, ki deluje v okviru
Občinske uprave Občine Logatec.

Berto Menard
ŽUPAN

