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ŠTEVILKA 14-1/2020 

DATUM 2. 9. 2020 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

  

ZADEVA Poročilo o delu Policijske postaje Domžale za leto 2019 

  

NAMEN: Ocenitev izvajanja Občinskega programa varnosti s poročilom o delu in 

varnostnih razmerah na območju občine Trzin za leto 2019 in eventualna 

dopolnitev nalog izvajalcev programa varnosti v skladu z zakonom  

  

PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. čl. Zakona o 

občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) in Statut Občine Trzin 

(Uradni vestnik Občine Trzin,  št. 8/20) 

  

PREDLAGATELJ: g. Peter Ložar, župan Občine Trzin 

  

POROČEVALEC: g. Dejan Košir – komandir Policijske postaje Domžale 

 

FINANČNE POSLEDICE: Ocenitev izvajanja OPV ter sprejem ocene varnostnih razmer na območju 

občine Trzin za preteklo koledarsko leto sama po sebi ne bo imela finančnih 

posledic za občinski proračun. 

  

OBRAZLOŽITEV:  

 

Območje Občine Trzin pokrivata Policijska postaja Domžale in Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

kot organ skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice (MIRT) 

s sedežem v Trzinu.  

 

V skladu z občinskim programom varnosti in v okviru veljavnih predpisov Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na območju občin soustanoviteljic in je pristojno za: 

- nadzor varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, 

- varovanje cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, 

- skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, 

- varovanje  javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine ter 

- vzdrževanje javnega reda in miru. 

 

Občinski svet Občine Trzin je Občinski program varnosti sprejel na 26. redni seji dne 16. 9. 2009 ter s 

sklepom pooblastil župana Občine Trzin za podpis vseh OPV priloženih predlogov dogovorov, 

protokolov, navodil in drugih dokumentov, s katerimi se ureja sodelovanje Občine Trzin  z izvajalci tega 

programa.  

 



 

Veljavni Občinski program varnosti vsebuje temeljna izhodišča za izvajanje operativnih nalog redarjev 

na terenu. Podlaga za izvajanje nalog je ocena varnostnih razmer in varnostne potrebe, ki obstajajo na 

tem območju. Program obsega en strateški in pet operativnih ciljev s predlogi aktivnosti in ukrepov 

naravnanih, da se ti cilji dosežejo. Temeljni cilj je vsekakor dvig kakovosti življenja in dela občanov ter 

dvig stopnje varnosti javnega prostora. Operativni cilji pa so naravnani po področjih: varnost cestnega 

prometa, varstvo JRM, varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, varnost zgradb in drugih 

objektov naravne in kulturne dediščine in varstvo okolja.  

 

Občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti. 

Z vsebino letnega poročila MIRT za preteklo koledarsko leto se je Občinski svet Občine Trzin že seznanil 

na 12. redni seji, ob obravnavi Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2019, zato ga 

občinskemu svetu ne bomo še enkrat predstavljali.  

 

Poročilo o delu Policijske postaje za leto 2019 bo na seji občinskega sveta predstavil komandir PP 

Domžale.  

 

Varnostna ocena občine Trzin bo obravnavana tudi na seji Sosveta za varnost Občine Trzin, ki je sklicana 

v sredo, 9. 9. 2020. 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 

61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. čl. Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 

in 9/17) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT,  št. 8/20) sprejel naslednji  

 

Sklep 

 

Občinski svet Občine Trzin se je na 14. redni seji dne 23. 9. 2020 seznanil s Poročilom o delu Policijske 

postaje Domžale za leto 2019, ki ga je predstavil komandir Policijske postaje Domžale.  

 

Občinski svet Občine Trzin ocenjuje, da je izvajanje občinskega programa varnosti potekalo v skladu s 

programskimi izhodišči in smernicami, varnostne razmere na območju občine Trzin za leto 2019 pa 

ocenjuje kot zelo dobre in stabilne. 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

Številka: 14-1/2020          Župan Občine Trzin 

Datum: 23. 9. 2020             Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

 
 


