Številka: 06110-13/2017
Datum: 14. 11. 2017
OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine
Novo mesto za leto 2016

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in
9/17)

PRIPRAVLJAVEC
GRADIVA:

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo
mesto in Občine Straža

POROČEVALEC:

Dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Oceno
izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Novo
mesto za leto 2016

Mag. Gregor MACEDONI
ŽUPAN

PRILOGE:
1. Obrazložitev pripravljavca,
2. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Novo mesto za leto 2016

Številka: 06110-13/2017
Datum: 14. 11. 2017
OBČINSKI SVET
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ZADEVA: Obrazložitev Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine
Novo mesto za leto 2016

I

RAZLOGI ZA SPREJEM OCENE

Letna ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Novo mesto temelji na
3. odstavku 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17).
Skladno z navodilom Službe RS za lokalno samoupravo, št. 540/09-030-1/2010-8 z dne 8. 1.
2010, mora oceno izvajanja Občinskega programa varnosti na predlog župana sprejeti
občinski svet.

II

OCENA STANJA

Z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu je občina postala soodgovorna za stanje javne
varnosti ter javnega reda in miru na svojem območju. Občinski svet Mestne občine Novo
mesto je na 25. seji dne 29. 10. 2009 sprejel Občinski program varnosti Mestne občine Novo
mesto. V njem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti. Namen
Občinskega programa varnosti je vzpostavitev partnerskega odnosa med policijo in redarsko
službo, pri zagotavljanju javne varnosti v lokalni skupnosti oziroma pri izvajanju vseh
pristojnosti redarjev.

III

CILJI IN NAČELA

Ugotovitve iz ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Novo mesto
predstavljajo podlago za načrtovanje in izvajanje nalog, organom občinske uprave pa
izhodišča za pripravo ustreznih podlag (občinskih predpisov, programov, usmeritev, naročil in
podobno) za izboljšanje oz. odpravo pomanjkljivosti. Nadzori bodo usmerjeni predvsem na
področja, kjer so bile v preteklem obdobju ugotovljene večje nepravilnosti in na področjih,
kjer je izkazan širši javni interes. Zaradi zaznave na posameznih točkah povečanja kršitev
prehitre vožnje v naseljih se bodo začeli izvajati tudi nadzori hitrosti vožnje vozil v cestnem

prometu s samodejnimi merilnimi napravami, v katerih se prekrški slikovno dokumentirajo.
Meritve se bodo izvajale v bližini šol in vrtcev ter lokacijah, kjer je večja gostota pešcev in
kolesarjev. Policist in redar v patrulji bosta še naprej z rednimi obhodi nadaljevala z
nadzorom in urejanjem prometa ter ostalimi aktivnostmi na področju prometne varnosti in na
področju nadzora točk, kjer bi lahko prihajalo do zbiranja oseb zaradi uživanja alkohola ter
tako poskušala še dodatno izboljšati obstoječe stanje.

IV OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
S sprejetjem ocene ne bodo nastale finančne posledice.

V

PREDLOG SKLEPA

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme naslednji sklep:
Sprejme se Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Novo
mesto za leto 2016

Pripravil:
Peter Judež

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ
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Uvod
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 25. seji dne 29. 10. 2009 sprejel Občinski
program varnosti Mestne občine Novo mesto. V njem so opredeljena izhodišča za
zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti.
Namen Občinskega programa varnosti je vzpostavitev partnerskega odnosa med policijo in
redarsko službo, pri zagotavljanju javne varnosti v lokalni skupnosti oziroma pri izvajanju
vseh pristojnosti redarjev, ki so opredeljene v 3. členu Zakona o občinskem redarstvu
(Uradni list RS, št. 139/2006 ZORed).
Velikokrat prevlada mnenje, da je Občinski program varnosti delitev delovnih področij in
nalog med policijo in redarstvom. Temu ni tako, temveč pomeni to, da oba organa, vsak
skladno s svojimi pristojnostmi, ki so opredeljene v posameznih zakonih, zagotavljata javno
varnost ter varnost cestnega prometa v lokalni skupnosti, ter pri tem kar najtesneje
sodelujeta.
V skladu s 3. odstavkom 6. člena Zakona o občinskem redarstvu je potrebno letno oceniti
izvajanje občinskega programa varnosti.
Ocena stanja varnosti temelji predvsem na podlagi podatkov iz poročila o delu Občinskega
inšpektorata Mestne občine Novo mesto št. 0612-1/2016/15 (803) z dne 9. 1. 2017 za leto
2016 in informacije o stanju varnosti na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2016
Policijske postaje Novo mesto št. 2214-32/2017/1 (3J691-02) z dne 9. 11. 2017.

Delovanje mestnega redarstva na območju Mestne občine Novo mesto v letu 2016
Mestno redarstvo je delovalo na terenu z dvema usposobljenima redarjema. Program dela je
temeljil na delu v dveh izmenah od ponedeljka do petka v času od 7 do 19 ure in ob sobotah
od 7 do 13 ure.
Pristojnost redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb so naloge, ki se nanašajo na nadzor
varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, varovanja cest in okolja v naseljih in na
občinskih cestah zunaj naselij, skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in
drugih javnih površinah, varovanja javnega premoženja, naravne in kulturne dediščino in
vzdrževanja javnega reda in miru.
Pravne podlage za nadzor redarstva so v procesnih predpisih (Zakon o občinskem redarstvu,
Zakon o splošnem upravnem postopku in Zakon o prekrških), materialnih predpisih, katerih
nadzorstvo je preneseno tudi na redarstvo (Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o
cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o varstvu javnega reda in miru in Zakon o zaščiti
živali) in materialnih predpisih Mestne občine Novo mesto (Odlok o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto, Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni
občini Novo mesto in Odlok o urejanju zelenih površin).

Osnovni cilj redarstva je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času, čim bolje izpolni
obveznosti, ki jih določajo zakoni in občinski predpisi, ter opravlja naloge iz svoje pristojnosti,
ter s tem prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov, javni varnosti in javnemu redu.
Področje vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku, kakor tudi vodenje predpisanih
evidenc, je ena od primarnih nalog redarstva.
Pri terenskem delu sta redarja največ aktivnosti izvajala z namenom zaščite najranljivejših
udeležencev v cestnem prometu, med katere zagotovo sodijo otroci, pešci in invalidi.
Vsakodnevno sta izvajala nadzor nad nepravilnim parkiranjem na pločnikih, kolesarskih
stezah, prehodih za pešce, mestih za invalide (tudi pred trgovskimi centri), na interventnih
poteh in na cestah v območjih osnovnih šol in vrtcev. Prav tako sta obravnavala tudi vse
prijave o zavrženih motornih vozilih v okolju. Prioriteta dela redarjev je bilo tudi obravnavanje
vseh prejetih prijav s področja onesnaženosti občinskih in nekategoriziranih cest. Veliko
nadzorov na področju cest, predvsem zaradi neurejenih izvozov iz gradbišč in nepravilnem
obdelovanju kmetijskih površin vzdolž cest, se je izvajalo v času nastanka trenutne
problematike v občini. Namen je bil predvsem v takojšnji odpravi nepravilnosti. Redarji so
bistveno več delovali preventivno tudi pri vseh ostalih nalogah, ki so jim bile naložene v
Občinskem programu varnosti Mestne občine Novo mesto, ki je bil sprejet leta 2009.
Poseben poudarek je bil na varnosti občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, pretočnosti
intervencijskih poti, varnosti zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine in
varstvom okolja ter so s tem dejansko prispevali k izboljšanju varnosti in tudi k povečanju
občutka varnosti, kar je skladno s prikazano oceno varnostnih razmer in identificiranimi
varnostnimi potrebami.
V letu 2016 je bilo izvedenih načrtovanih več skupnih akcij v mešani patrulji redar – policist
predvsem za nadzor uporabe mobitela med vožnjo, neuporabe varnostnega pasu in čelade.
Redarja sta v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016 s primerjalnim obdobjem 2015 in 2014
izdala 1003 (2270, 2727) obvestil o prekrških, kar je za 56% manj kot v letu 2015 in 63%
manj kot v letu 2014. Razlog za manjše število ugotovljenih prekrškov v letu 2016 ni
posledica boljše prometne ozaveščenosti voznikov nad spoštovanjem veljavnih predpisov
oziroma zavedanja pomena postavljene prometne signalizacije, vendar je to posledica daljše
bolniške odsotnosti obeh redarjev, ki je znašala skupaj celo 172 delovnih dni. Tretji zaposleni
redar je bil odsoten z dela celo leto.
Plačilnih nalogov je bilo izdanih 724 (755, 880), kar je za 4% manj kot v letu 2015 in 18%
manj kot v letu 2014. Ostali ugotovljeni prekrški so bili plačani v polovičnem znesku globe po
izdanem obvestilu o prekršku.
Največ kršitev je bilo ugotovljenih na Rozmanovi ulici 204, Kandijski cesti 183, Glavnem trgu
139 in Šmihelski cesti 79.
Glede na kršitve po predpisih je bilo največ kršitev na območju kratkotrajnega parkiranja
(modre cone) 384, parkirnih mestih označenih s predpisanimi talnimi označbami na vozišču
ali na drugi prometni površini 176, parkirnih prostorih za invalide 99 in na vseh prometnih
površinah, ki niso namenjene prometu vozil 65.

Delovanje policije na področju kaznivih dejanj in prekrškov zoper javni red in mir na
območju Mestne občine Novo mesto v letu 2016
Policisti so v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016 s primerjalnim obdobjem 2015 obravnavali
737 (833) kaznivih dejanj, kar je za 11% manj kot v letu 2015.
Kaznivih dejanj zoper premoženje je bilo obravnavanih 539 (660). Znotraj premoženjskih
deliktov so poleg tatvin 275 (328) in velikih tatvin 143 (173) številčno najbolj zastopana še
kazniva dejanja goljufije 44 (57) in poškodovanja tujih stvari 39 (63).
Zoper življenje in telo je bilo obravnavanih 47 (47) kaznivih dejanj, od tega največ s področja
lahkih telesnih poškodb 42 (41).
S področja gospodarske kriminalitete je bilo obravnavanih 13 (26) kaznivih dejanj. Med
zaznanimi kaznivimi dejanji v letu 2016 je bilo 5 kaznivih dejanj ponarejanja denarja, 5
uporabe ponarejenih plačilnih sredstev, 2 poslovni goljufiji in 1 kaznivo dejanje povzročitve
stečaja z goljufijo in nevestnim poslovanjem.
Na področju javnega reda in miru so policisti so obravnavali 583 (538) kršitev. Število kršitev
se je v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 povečalo za 8%.
Pri posredovanih podatkih je policija navedla, da so zaradi sprememb programa policije
oziroma spremljanja statističnih podatkov možna odstopanja podatkov v primerjavi s
preteklimi leti.

Ocena varnostnih razmer na območju Mestne občine Novo mesto v letu 2016
Pri raziskavi kaznivih dejanj in v smislu preprečevanja kaznivih dejanj Policijska postaja Novo
mesto z različnimi oblikami dela ohranja dobro stopnjo varnosti. Odstotek raziskanosti
kaznivih dejanj v Mestni občini Novo mesto znaša 45.3%.
Na področju javnega reda in miru policija ocenjuje stanje kot zelo dobro, kar gre pripisati
dejstvu večje prisotnosti in transparentnosti policistov.
Prav tako je stalno spremljanje celotne prometne varnosti ocenjeno kot dobro. Policisti so v
letu 2016 obravnavali 529 prometnih nesreč, od tega eno prometno nesrečo s smrtnim
izidom, 144 prometnih nesreč s telesnimi poškodbami, ostale nesreče pa z materialno škodo.
Tudi redarstvo ocenjuje, da je stanje na področju mirujočega prometa in ostalih področjih
nadzora dobro. Primarna naloga občinskih redarjev v letu 2016 je bilo izvajanje nadzora nad
mirujočim prometom in hiter odziv na prejete prijave občanov. Sam nadzor pa ni bil več zgolj
izrekanje glob in opozoril na področju mirujočega prometa, temveč je bil to splet več
aktivnosti povezanih v osnovni cilj, to je izboljšanje stanja v cestnem prometu. Ob
navedenem so se aktivno vključevali v preventivne akcije s policisti pri nadzoru kopalcev in

odlaganju odpadkov v območju gradu Otočec in mestnem kopališču Portoval, javnega reda
na avtobusni postaji, varne uporabe šolskih poti, dneva brez avtomobila, nadzora uporabe
mobitela med vožnjo, neuporabe varnostnega pasu in čelade.
Imenovana Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja mestnega redarstva
Mestne občine Novo mesto za primere uporabe prisilnih sredstev se v letu 2016 ni sestala,
saj redarja pri opravljanju nalog nista uporabila prisilnih sredstev.

Zaključek
Glede na statistične podatke policija in redarstvo ocenjujeta, da je celotno stanje varnosti v
letu 2016, v primerjavi z letom 2015 dobro. Policija in redarstvo bosta še naprej nadaljevala z
nadzorom in urejanjem prometa ter ostalimi aktivnostmi na področju prometne varnosti in
tako poskušala še dodatno izboljšati obstoječe stanje. Z vodenjem različnih akcij na
področjih zaznanih varnostnih tveganj tudi v letu 2017 stremita k izpolnjevanju operativnih
ciljev v okviru varnosti cestnega prometa ter javnega reda in miru.

