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Original Message 
From: tadei .gabrsek(Spoliciia.si fmailto:tadei .gabrsekfBpoliciia.sil On Behalf Of e-
izmenjava(S)policiia. si 
Sent: Tuesday, September 20, 2016 3:02 PM 
To: Vika Kreča; pp domzale.puli@policiia.si 
Subject: Varnostna ocena na območju Občine Trzin za leto 2016 - pošiljamo 

- Izvorno sporočilo 
Pošiljatelj: CN=Dejan Košir/0U=PULJ/0=P0LICIJA 
Datum: 20.09.2016 14:38:16 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 
P O L I C I J A  
POLICIJSKA UPRAVA LJUBLJANA 
POLICIJSKA POSTAJA DOMŽALE 
Ljubljanska cesta 96, 1230 Domžale 
Telefon: 01 724 65 80, telefax: 01 724 65 99 
E-pošta; pp domzale.puljjalpoliciia.si 

Podpis: Dejan KOŠIR 
Datum: 20.09.2016 14:38 
Številka: 200-212/2016/2 (3E697-01) 
Šifra sporočila: N20160920-684278-PULJ_PPDMZ_l 

Naslovnik: Vika.Krecafiitrzin.si 

Zadeva: Varnostna ocena na območju Občine Trzin za leto 2016 - pošiljamo 
Zveza: Vaše zaprosilo preko elektronske pošte z dne 14. 9. 2016 

Spoštovani 

V priponki Vam pošiljamo Varnostno oceno za Občino Trzin za leto 2016 (obdobje od 1. 1. 
2016 do 10. 9. 2016) 

Lep pozdrav 

(See attached file: VOO Trzin 2016.pdf) 
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mailto:Vika.Kreca@trzin.si


Podpisnik: 

Dejan Košir 
komandir policijske postaje 

višji policijski inšpektor III 

Informacija od ESET Endpoint Antivirus, zbirka virusnih definicij 13108 
(20160301) 

To sporočilo je preveril ESET Endpoint Antivirus. 

ht tp : / /www.eset .s i  
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OBČINA TRZIN 
Mengeška c. 22 
1236 Trzin 

Številka: 200-0001/2016-4 
Datum: 29.9.2016 

ZAPISNIK 

sestanka Sosveta za varnost na ob močju Občine Trzin, ki je potekal v sredo, 28. septembra 2016 s 
pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Trzin na Mengeški c. 22 v Trzinu. 

Sestanek je sklical Peter Ložar, župan občine Trzin. 

NAVZOČI: Peter LOŽAR (župan občine ), Rado GLADEK (podžupan občine), Dejan KOŠIR (komandir PP 
Domžale), Andrej JORDAN (vodja policijskega okoliša), Helena MAZI GOLOB (ravnateljica OŠ Trzin), 
Irena KARČNIK (vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovica, 
Mengeš, Moravče in Vodice; v nadaljevanju: vodja MIRT), Miha PAVŠEK (poveljnik CZ Občine Trzin), 
Borut KUMP (predsednik PGD Trzin), Tomaž KADUNC (član Sosveta - predstavnik občanov) in Vika 
KREČA (višja svetovalka župana za zaščito in reševanje, obrambo, varnost in druge zadeve); 

ODSOTNOST OPRAVIČIL: Boštjan GUČEK (župnik fare Trzin); 

OSTALI ODSOTNI: Sašo PAVLOVIČ (član Sosveta - predstavnik občanov) in Irena HABAT (članica 
Sosveta - predstavnica občanov). 

Sestanek Sosveta je potekal po naslednjem 

DNEVNEM REDU: 

1. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2015 in leto 20161; 
2. Razno. 

Adl/ 

Župan občine je na začetku pozdravil vse navzoče, nato pa je komandir PP Domžale podal 
predstavitev varnostne ocene občine Trzin za leto 2015 in primerjavo statističnih podatkov po 
področjih dela policijske postaje za obdobje 1. januar - 10. september 2016. Varnostno situacijo v 
naši občini v letu 2015, kot tudi obravnavanem obdobju letošnjega leta, komandir policijske postaje 
v splošnem ocenjuje več kot dobro. 

Zaskrbljujoč je podatek, da se je v obravnava nem obdobju letošnjega leta v primerjavi z letom 2015 
bistveno povečalo tako število prometnih nesreč kot tudi število udeležencev. Trend kriminalitete je v 
primerjavi z letom 2015 na območju občine Trzin v upadu, povečala pa se je ocena celotne 
materialne škode kaznivih dejanj. Le-ta v obravnavanem obdobju letošnjega leta znaša pribl. 700.000 
C, v predhodnem koledarskem letu pa je znašala pribl. 400.000 €. Razlog je v specifiki območja, saj se 
v Trzinu nahaja obrtno-industrijska cona s številnimi gospodarskimi subjekti in se v primeru storitve 

1 Obdobje od 1.1. do 10.9, 2016. 
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kaznivih dejanj pojavi tudi velika materialna škoda. Na področju javnega reda in miru moteč 
dejavnik še vedno ostaja vandalizem, ki se običajno pojavlja na bolj odmaknjenih lokacijah (športni 
parki) in pa v določenih primerih tudi droge. Izpostavil je tudi pojav popivanja mladofetnikov po 
parkih. Statistika sicer kaže, da so na o bmočju naše občine obravnavali samo e n primer, vendar je 
dejansko ta pojav številčnejši, kar se je potrdilo tudi med nadaljnjo razpravo. Komandir PP se je 
dotaknil tudi aktualnih tem (domnevnega zastrupljanja psov) in zgodb, k i na to temo krožijo po 
socialnih omrežjih (Facebook) in z rea lnim stanjem nimajo nič skupnega. Na območju policijskega 
okoliša, ki ga pokriva PP Domžale, namreč ne beležijo niti ene same tovrstne prijave. Moteče so tudi 
medijsko odmevne zadeve (beli kombiji), ki pa pred objavo medijev niso preverjene na vseh ravneh. 
Na območju celotnega policijskega območja in tudi v Trzinu so zabeležili kar nekaj tatvin iz 
stanovanjskih hiš, kjer so oškodovanci v večini primerov starejši občani. Bistvo vidi v ozaveščanju in 
bolj aktivnem ravnanju posameznikov pri izvajanju ukrepov za samozaščito in zaščito lastnega 
premoženja. 

Sledila je razprava, v kateri so sodelovali vsi navzoči. Strinjali so se, da je potrebno posvetiti več 
pozornosti samozaščitnemu delovanju občank in občanov Trzina in na to opozoriti občane s člankom 
v Odsevu. 

Sprejetje bil naslednji 

SKLEP; 

(1) Sosvet za varnost Občine Trzin se je seznanil z varnostno oceno občine Trzin za leto 2035 in 
za obdobje 1.1. -10.9.2016, ki jo je predstavil komandir Policijske postaje Domžale. 

(2) Sosvet za varnost ocenjuje, da je izvajanje Občinskega programa varnosti v letu 2015 
potekalo v skladu s programskimi izhodišči in smernicami, varnostne razmere na območju 
občine Trzin v letu 2015 pa ocenjuje kot dobre. 

Ad 3/ 

Pod to točko ni bilo razprave. 
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