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UVOD
Ocena izvajanja OPV v letu 2020 temelji na podlagi Poročila Policije o oceni varnosti in letnega
Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Skupne občinske uprave občin Dol
pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji.
Ključne spremembe so vezane na prenos izvajanja nalog medobčinske inšpekcijske in redarske
službe na Skupno občinsko upravo občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri
Litiji, skladno z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani,
Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 7/20).

VARNOSTNE RAZMERE NA OBMOČJU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI V LETU
2020

OGROŽENOST OD KRIMINALNIH POJAVOV-KRIMINALNA OGROŽENOST
Leta 2020 so policisti na območju Občine Dol pri Ljubljani obravnavali 69 (2019-103) kaznivih
dejanj, kar predstavlja 33% manj kot preteklo leto. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je
bilo 38 (2018-42) kaznivih dejanj tatvin. To so tatvine v trgovinah, tatvine koles, orodja, goriva
in drugih predmetov, kar pomeni, da so bile tatvine v letu 2019 v upadu za 9,5% primerjalno s
preteklim letom.
V letu 2020 je bil na območju Občine Dol pro Ljubljani beležen 1 rop, roparska tatvina medtem,
ko v letu 2019 ni bilo beleženega tovrstnega dejanja.
Beležena sta bila 2 (2019-8) vloma v stanovanjske hiše in sicer v krajih Beričevo in Videm. Do
vlomov pride v večini primerov skozi balkonska ali garažna vrata na vzvod. Policisti so beležili
11 (2019-10) kaznivih dejanj vloma v osebni avtomobil, 4 (2019-0) kazniva dejanja vlomov v
trgovino in 1 (2019-0) vlom v gostinski lokal.
V letu 2020 so policisti na območju Občine Dol pri Ljubljani beležili 11 (2019-11) kaznivih
dejanj vlomov v kleti, garaže, priročna skladišča, novogradnje in ostale manjše objekte.
Število kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari je bilo 4 (2019-8). V dveh primerih je šlo za
poškodovanje vozil.
Glede ostalih področij kriminalitete (premoženjska kriminaliteta, gospodarska kriminaliteta,
prepovedana droga, kazniva dejanja zoper življenje in telo, kazniva dejanja na področju družine
in otrok) je bilo beleženih 19 (2019-26) kaznivih dejanj, kar predstavlja 72,5% manj kot
preteklo leto.

OGROŽENOST S PODROČJA JAVNEGA REDA IN MIRU
V letu 2020 so policisti na območju Občine Dol pri Ljubljani obravnavali 26 (2019-39) kršitev
s področja javnega reda in miru.

Od tega 45 kršitev s področja javnega reda in miru (2019-30), 4 intervencije v zasebnem
prostoru in 7 intervencij na javnem kraju.
Opravljenih je bilo več intervencij zaradi kršitev s področja hrupa, gasne glasbe, vendar se pri
večini teh intervencij ni ugotovilo kršiteljev.
V letu 2020 je bilo beleženih 5 (2019-2) kršitev po Zakonu o zaščiti živali, 1 (2019-1) kršitev
po Zakonu o orožju, 7 kršitev po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in
1 prepoved približevanja. Niso beležili kršitve po Zakonu o omejevanju porabe alkohola.
Na tem področju je redarstvo v letu 2020 v mesecu septembru sodeloval pri zagotavljanju varne
šolske poti. Redarstvo redno izvaja nadzor na javnih površinah (okoli vrtcev, šol, okolica KD,
igrišč, fitnes naprave na prostem, sprehajalne poti,..) v smislu spoštovanja predpisov
posedovanja vrečk sprehajalcev psov.
Aktivno sodelujemo tudi s Svetom za preventivo. S PP Ljubljana Bežigrad pa imamo tudi
dogovor, da redarstvo mesečno z njimi opravlja naloge nadzora (spoštovanje prometne
signalizacije, preglednostni trikotniki,..).
OGROŽENOST S PODROČJA VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
V letu 2020 se je na območju Občine Dol pri Ljubljani zgodilo 29 prometnih nesreč (2019-15),
v katerih sta dve osebi izgubili življenje (2019-1), 1 oseba je bila hudo telesno poškodovanih
(2019-2) ter 8 oseb je bilo lahko telesno poškodovanih (2019-11). Vzrok prometnih nesreč je
največkrat neprilagojena hitrost in varnostna razdalja, stran in smer vožnje, premiki z vozilom
in drugo.
Policisti so skupaj v letu 2020 zaznali 169 (2019-179) kršitev cestnoprometnih predpisov, kar
predstavlja 5,6% manj kot leto prej.
Občinsko redarstvo poskuša na področju varnosti cestnega prometa, predvsem na mirujočem
prometu, s pregledovanjem stanja na terenu in s svojimi ukrepi zagotavljati red in zmanjševati
prekrške na cestah v naseljih in na občinskih cestah izven naselij. V veliki meri, če se le da,
poskuša delovati predvsem preventivno in za določene prekrške izreka le ustna in pisna
opozorila.
Redarstvo je v preteklem letu na območju Občine Dol pri Ljubljani 11x izvajalo meritve hitrosti
z radarskim merilnikom. Statistični podatki o meritvah hitrosti in načinu poteka prometa so bili
občinski upravi sporočeni takoj po opravljenih meritvah. Skupno je bilo zabeleženih 225
prekrškov, od tega 210 prekrškov zaradi prekoračitve hitrosti. Daleč največ zabeleženih
prekrškov zaradi prekoračitve hitrosti je bilo v naselju Brinje (106), sledi naselje Laze (93),
nato naselje Dolsko (5), naselje Dol pri Ljubljani, Videm (3) in naselje Beričevo (3).
V Vidmu so bili zabeleženi trije prekrški zaradi vožnje v nasprotju z omejitvami, prepovedmi
in obveznostmi, izraženo s prometno signalizacijo, z izrekom globe 160 eur.
V Dolskem je bil zabeležen prekršek zaradi parkiranja na označenem parkirnem mestu za
invalide z izrekom globe 80 eur.
Zaradi ustavljanja in parkiranja na prometnih površinah, ki niso namenjene tovrstnemu
prometu vozil sta bila zabeležena dva prekrška (v Beričevem in Križevski vasi) z izrekom globe
40 eur. V Dolu pri Lj in v Vidmu sta bila zabeležena prekrška zaradi ustavljanja in parkiranja
na pločniku ali v območju prehoda za pešce z izrekom globe 80 eur.

V štirih primerih (2xSenožeti, Videm in Vinje) so bili zabeleženi prekrški zaradi zapuščenega
vozila, z izrekom globe v višini 120 eur.
Ugotavljamo, da z vsemi ukrepi skrbimo za ustrezno varnost v cestnem prometu in s svojimi
ukrepi izboljšujemo stanja na vseh svojih področjih. Vsekakor je bilo preteklo leto posebno
leto, saj ga je zaznamovala epidemija, predpisane so bile omejitve gibanja in posledično je bilo
zaznati manj prometa in seveda prekrškov.
V letu 2020 je redarstvo mesečno sodelovalo s Policijo pri nadzoru spoštovanja prometne
signalizacije, predvsem v naselju Videm-Beričevo. Cilj je zlasti izmenjava izkušenj redarja in
policistov ter zagotavljanje višje kvalitete dela na področju nadzora nad upoštevanjem
cestnoprometnih predpisov.
Za delo redarstva je pomembno tudi sodelovanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Dol pri Ljubljani, ki dajemo konstruktivne predloge pri reševanju
problematike, povezane s prometom.

VARNOST OBČINSKIH JAVNIH POTI IN REKREACIJSKIH JAVNIH POVRŠIN
Javne poti predstavljajo skupne dobrine, ki so namenjene širšemu krogu uporabnikov. Zaradi
svoje vloge pa so te dobrine pogosto tarča neodgovornih posameznikov, ki s svojim
neodgovornim ravnanjem namerno ali zaradi malomarnosti povzročajo škodo na njih. Med
najbolj ogrožene objekte spadajo igrala na igriščih, prometni znaki in druga signalizacija.
V letu 2020 smo nadaljevali s planiranim usmerjenim nadzorom nad kršitvami predpisov, ki
urejajo pravila vodenja psov na javnih površinah, saj smo prejeli večje število prijav s strani
občanov. Nadzirali smo tako občinske ceste kot sprehajalne poti, okolice šol in vrtcev in s tem
osveščali občane. V zvezi s temi kršitvami redarstvo ni zaznalo nepravilnosti v času nadzora.
V letu 2020 smo v popoldanskem času in tudi med vikendom izvajali nadzor na javnih
površinah (območje šol, trgovin, igrišč, rekreacijskih površin, sprehajalnih poti,…) v smislu
spoštovanja državnih odlokov, z namenom zajezitve širjenja bolezni covid-19. Izdanih je bilo
več ustnih opozoril.

VARSTVO OKOLJA
V letu 2020 je Policija na območju Občine Dol pri Ljubljani zabeležila 7 kršitev vožnje v
naravnem okolju, 1 kršitev varstva pred požarom v naravnem okolju in 2 kršitvi nepravilnega
ravnanja s komunalnimi odpadki.
S strani medobčinske inšpekcije in redarstva je bilo več nepravilnosti zaznati zaradi
nepravilnega odlaganja gradbenih odpadkov. V zvezi s tem je bilo na pristojno inšpekcijo
odstopljenih 10 zadev.
Dva prekrškovna postopka sta bila uvedena zaradi nepravilno odvrženih komunalnih odpadkov.

VARNOST ZGRADB IN DRUGIH OBJEKTOV NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE
Občinsko redarstvo je dolžno skrbeti za preprečevanje ogroženosti in napadov na takšne
objekte in ustrezno obveščanje policije ob morebitnem poškodovanju takšnega objekta. Na tem
področju v preteklem letu ni bilo zaznanih nepravilnosti.

OCENJEVANJE UPORABE PRISILNIH SREDSTEV
Pri izvajanju nalog v letu 2020 niso bila uporabljena prisilna sredstva, zato komisija ni
ocenjevala uporabe teh sredstev. Prav tako v letu 2020 ni bilo posredovanih pritožb zoper delo
redarstva v smislu pritožbenega postopka po ZORed na območju Občine Dol pri Ljubljani.

POVZETEK OCENE
V letu 2020 je bil sprejet Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dol pri
Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 7/20). Odlok se uporablja
od 1. 1. 2020. V njem je opredeljeno, da delo Skupne občinske uprave na področju medobčinske
inšpekcije in medobčinskega redarstva deluje nemoteno naprej.
Preteklo leto je od sredine meseca marca dalje vse potekalo v znamenju novega virusa covid
19, ki je povzročil velike spremembe na vseh področjih. V tem času smo veliko pozornost
posvečali naši varnosti in varnosti drugih. Redarstvo je v tem obdobju na področju mirujočega
prometa ukrepalo le v primeru, če so vozila ovirala in ogrožala ostale udeležence v prometu
(parkirna mesta za invalide, prehodi za pešce, pločniki,..), saj je bilo javno življenje skorajda
ustavljeno.
Izpostaviti je potrebno dobro sodelovanje s Policijsko upravo Ljubljana Bežigrad ter njihovo
pripravljenost za usklajeno izvajanje posameznih nalog OPV, občinsko upravo Občine Dol pri
Ljubljani in tudi s predstavniki posameznih skupnosti in civilne družbe, kar pomembno vpliva
na skupni cilj, tj. zagotovitev varnejših pogojev vsem udeležencem v prometu in zagotavljanje
javnega reda in miru, prav tako je pomembno sodelovanje redarstva v inšpekcijskih postopkih
z zaznavanjem kršitev občinskih predpisov na terenu.
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