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Številka:  

Datum: 24. 3. 2020 

 

 

OCENA IZVAJANJA SKUPNEGA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI 

ZA OBMOČJE OBČINE TOLMIN 

ZA LETO 2019 
 

Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17, v 

nadaljevanju: ZORed) postala soodgovorna za stanje javne varnosti ter javnega reda in miru na svojem 

območju. 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 in 30/18, v nadaljevanju: ZLS) v 21. 

členu določa, da občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med drugim opravlja tudi naloge 

občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzora. Občine Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči so 

sprejele Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, 

Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« (Ur. list RS št. 109/09, 51/10, 58/10, 104/10, 106/10, 43/14 in 50/17 

– v nadaljevanju; Odlok) ter v skladu s 6. členom ZORed pripravile in sprejele Skupni občinski program 

varnosti (v nadaljevanju: SOPV). Na podlagi ocene varnostnih razmer v občini so s SOPV podrobneje 

določile vrsto in obseg nalog občinskega redarstva ter drugih služb, ki lahko pomagajo k dvigu kakovosti 

življenja in bivanja občanov ter večji stopnji varnosti javnega prostora v lokalni skupnosti. SOPV in 

ocena njegovega izvajanja morata tako postati izhodišče za operativne načrte vseh služb, ki zasledujejo 

zgoraj opisani cilj. 

 

Skupni občinski program varnosti je sestavljen iz: 

 

1. Posnetka stanja oz. statističnega prikaza občine 

2. Ocene varnostnih razmer 

3. Opredelitev varnostnih potreb občine 

4. Ciljev občinskega programa varnosti 

5. Organiziranosti in način dela medobčinskega redarstva 

 

V skladu s tretjim odstavkom 6. člena ZORed morajo občinski organi najmanj enkrat letno oceniti 

izvajanje občinskega programa varnosti. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2019 

temelji na podlagi poročila policije o oceni varnosti, letnega poročila Medobčinske uprave občin Bovec, 

Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči ter načrtovanih in opravljenih nalogah ostalih občinskih organov. 

1. POSNETEK STANJA OZ. STATISTIČNI PRIKAZ OBČINE 

Pri opisu občine, njeni organiziranosti in pri statističnih podatkih občine ni bistvenih sprememb, ki bi 

vplivale na varnostne razmere, potrebe in cilje občine ter na organiziranost in način dela upravnih in 

nadzornih služb.  

2. OCENA VARNOSTNIH RAZMER 

Ocena stanja varnosti se podaja na podlagi poročila Policijske postaje Tolmin in poročila Medobčinske 

uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (v nadaljevanju: MU) ter Uprave Republike 
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Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR) za območje občine Tolmin za leto 2019. V 

nadaljevanju je na podlagi statističnih podatkov poročil podana ocena po področjih: 

 

2.1. Ogroženost od (naravnih) nesreč 

URSZR je na območju občine v letu 2019 evidentirala 202 dogodkov.  

 

Teh 202 dogodkov se nanaša na:  

13 najdb neeksplodiranega streliva,  

23 najdb neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstev,  

33 požarov (od tega 14 v stanovanjskih stavbah, 2 v nestanovanjskih stavbah, 4 na gozdnih in grmovnih 

površinah, 2 v naravi oziroma na prostem, 1 v komunalnih in drugih zabojnikih, 2 na sredstvih cestnega 

prometa, 7 na travniških površinah, 1 na smetiščih in odlagališčih, 1 na delovnih, kmetijskih in 

gradbenih strojih),  

10 poplav,  

4 vetrolome,  

5 delovnih nesreč,  

7 nesreč v gorah,  

36 nesreč v cestnem prometu,  

23 nesreč pri športnih, rekreativnih in adrenalinskih aktivnostih,  

5 nesreč z nevarnimi in drugimi snovmi v naravi, prometu 

1 nesrečo v podzemnih jamah,  

4 plazove,  

2 sproščanji nevarnih plinov, 

1 onesnaženje okolja in poseg v okolje, 

33 prevozov pitne vode, 

1 potres in  

1 točo. 

 

2.2. Ogroženost cestnega prometa v naseljih in izven naselja  

Na področju prometne varnosti je število prometnih nesreč v letu 2019 večje kot v letu 2018; v letu 2019 

se je zgodilo 111 (94)1 prometnih nesreč. Od teh nesreč je bila 1 (2) s smrtnim izidom, 39 (38) oseb s 

telesno poškodbo, v 72 (63) prometnih nesrečah pa je nastala samo materialna škoda. V prometnih 

nesrečah je 1 (2) oseba izgubila življenje, 9 (12) oseb je bilo huje telesno poškodovanih, 30 (26) oseb pa 

lažje telesno poškodovanih. 

 

Pri nadzoru cestnega prometa je bilo ugotovljenih 841 (727) kršitev cestno prometnih predpisov, kar 

predstavlja 15,68 % več kot v predhodnem letu. 

 

MU je v letu 2019 na območju občine Tolmin zaznala 487 (520) nepravilnosti glede nedovoljenega 

parkiranja in kršitev cestno prometnih predpisov. 

 

2.3. Ogroženost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin  

Posegi v občinske ceste in javne poti, se preverjajo preko zaznav občinske uprave ter nadzorov redarske, 

inšpekcijske in pregledniške službe vzdrževalcev. Zaznane nepravilnosti se rešujejo sproti z opozorili 

 
1 V oklepajih so podatki za leto 2018. 
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preglednika cest ter postopkov redarjev in občinske inšpekcije. Tudi v letu 2019 je bil dan poudarek na 

pregledu ustreznosti vegetacije ob cesti in preglednosti križišč.  

 

Pri rekreacijskih površinah in javnih poteh so se nadzirala šolska in otroška igrišča ter poti okoli šol in 

vrtcev.  

 

2.4. Ogroženost javnih zgradb in objektov naravne in kulture dediščine  

Težav povezanih z ogrožanjem javnih zgradb in dediščine ne beležimo, kljub organizaciji več prireditev 

na območjih oziroma v bližini varovanih objektov.  

 

2.5. Ogroženost od kriminalnih pojavov – kriminalna ogroženost  

Policijska postaja Tolmin je v preteklem letu obravnavala 101 (116) kaznivih dejanj, kar predstavlja 

nekolikšen upad kaznivih dejanj. Od obravnavanih kaznivih dejanj je večina s področja splošne 

kriminalitete in sicer 94 (99), gospodarskih kaznivih dejanj pa je 7 (17). 

 

Na območju občine Tolmin večino kaznivih dejanj še vedno predstavlja premoženjska kriminaliteta, saj 

je bilo obravnavanih 53 (63) kaznivih dejanj zoper premoženje in sicer 15 (22) velikih tatvin z vlomom 

ali vdorom in 23 (19) drugih tatvin ter 7 (1) goljufij, 1 (2) zatajitev, 4 (17) poškodovanj tuje stvari in 1 

(1) požig. 

 

Obravnavana so bila tudi kazniva dejanja zoper življenje in telo: 0 (0) hude telesne poškodbe, 6 (5) lahke 

telesne poškodbe in 0 (1) druga kazniva dejanja.  

 

V letu 2019 se je število obravnavanih kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke povečalo, 

saj je bilo obravnavanih 9 (5) kaznivih dejanj, od tega 9 (4) kaznivih dejanj nasilja v družini, medtem ko 

kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe 0 (1)  in kaznivo dejanje neplačevanja preživnine 0 (0) 

v letu 2019 ni bilo obravnavano.  

 

Obravnavana sta bila še kaznivo dejanje ponarejanja denarja 1 (3) in kaznivo dejanje s področja zlorabe 

prepovedanih drog 1 (1). 

 

2.6. Ogroženost javnega reda in miru ter splošne varnosti ljudi in premoženja 

Policijska postaja Tolmin je na območju občine Tolmin obravnavala 196 (152) kršitev javnega reda in 

miru. 

 

Večino kršitev predstavljajo kršitve Zakona o javnem redu in miru, ki jih je bilo 134 (75), od tega 18 (18) 

prekrškov izzivanja ali spodbujanja k pretepu na javnem kraju, 13 (7) prepiranj, vpitij ali nedostojnih 

vedenj ter 17 (14) primerov nasilja v družini. 

 

Obravnavanih je bilo 62 (77) kršitev po drugih predpisih. Večino predstavljajo kršitve po Zakonu o 

proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, ki jih je bilo 21 (23), 3 (9) kršitev Zakona o prijavi 

prebivališča, 9 (9) kršitev Zakona o javnih zbiranjih, 3 (7) kršitev Zakona o zaščiti živali, 3 (0) kršitev 

Zakona o gozdovih, 7 (0) kršitev Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju, 4 (0) kršitev 

Zakona o varnosti na smučiščih, 7 (0) kršitev Zakona o zasebnem varovanju, 3 (3) kršitev Zakona o 

orožju in 2 (3) kršitvi Zakona o osebni izkaznici. 
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Policijska postaja Tolmin je obravnavala tudi 40 (32) drugih dogodkov in nesreč, od tega 1 (1) nesrečo 

na smučišču, 3 (8) požare, 8 (3) zračnih nesreč, 6 (5) gorskih nesreč, 12 (8) delovnih nesreč,  6 (1) 

samomorov, 3 (3) nesreče pri športu, rekreaciji in 1 (0) nesrečo ali izredni dogodek v železniškem 

prometu. 

 

Na področju javnega reda in miru je MU na območju občine Tolmin za leto 2019 obravnavala 183 (132) 

kršitev po Zakonu o javnem redu in miru, od katerih jih večina predstavlja črno kampiranje.  

 

2.7. Ogroženost na javnih shodih in prireditvah  

Zaznanih večjih težav povezanih z organiziranjem in izvedbo javnih prireditev ni bilo; obravnavanih je 

bilo 9 (9) kršitev po Zakonu o javnih zbiranjih. Sodelovali pa so pri 106 (109) varovanjih javnih 

prireditev ter pri športnih prireditvah, kjer kršitev niso zaznali. 

 

2.8. Ogroženost okolja 

MU je obravnavala problem zapuščenih vozil 21-krat. Druge problematike v zvezi z ogroženostjo okolja 

v pristojnosti MU ni bilo zaznati. 

 

2.9. Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah 

Vpliv varnostnih razmer je v sosednjih občinah podoben kot v občini Tolmin, tako da ni zaznati posebnih 

vplivov varnostnih razmer iz sosednjih občin. 

 

KLJUČNE UGOTOVITVE 

Varnostne razmere na območju občine lahko ocenimo kot zelo dobre. Na področju kriminalne 

ogroženosti, na občutek varnosti in zaupanje do okolja pri občanih, najbolj vplivajo posamezni vlomi v 

poslovne in zasebne objekte.  

 

Obnova cest in ureditev cestnega sveta kaže na potrebo po urejenosti vegetacije ob cesti, ki ima vpliv na 

varnost v prometu. Potreben bo stalen nadzor nad ustreznostjo živih mej, dreves ob cestah ter druge 

vegetacije. 

3. OPREDELITEV VARNOSTNIH POTREB OBČINE 

Zadovoljevanje varnostnih potreb občine temelji na delu policije ter na sodelovanju medobčinskega 

redarstva in inšpekcije. V manjši meri se varnostne potrebe zadovoljujejo preko drugih služb (varnostne 

službe, državne inšpekcije).  

 

Vsebina že načrtovanih varnostnih potreb občine Tolmin, se ne spreminja (gl. SOPV december 2008).  

 

Za občane občine Tolmin bo pomembno zagotavljati red na dosedanji ravni, na področju omejevanja 

kriminalitete pa nadaljevati z informiranjem občanov o preventivnih in samozaščitnih ukrepih. V 

primerih povečane kriminalne ogroženosti se uporabi dobra praksa iz drugih občin, ko se na predlog 

župana ali predstavnika policije skliče posvet predstavnikov služb, ki skrbijo za red in varnost. Posveti 

so namenjeni izmenjavi informacij med službami ter sklenitvi dogovora o uskladitvi nalog in njihovi 

izpolnitvi za odpravo oz. izboljšanje stanja. 

Nadaljevanje izgradnje prometne in kanalizacijske infrastrukture, varovanje javne infrastrukture, 

učinkovito izvajanje javnih služb ter sodelovanje služb, ki skrbijo za varnost in red (policija, redarstvo, 

inšpekcija, varnostne službe) so temelj za urejenost, red in varnost v občini. 
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4. CILJI OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI 

Cilji občinskega programa varnosti so razdeljeni na strateške in operativne cilje. Strateški cilji kažejo na 

splošno varnostno potrebo lokalne skupnosti in se v obravnavanem obdobju ne spreminjajo. Se pa 

pojavljajo potrebe po uvajanju novih aktivnosti in ukrepov pri operativnih ciljih. Neizpolnjevanje teh 

ciljev se neposredno kaže pri varnosti in zadovoljstvu občanov, in sicer na področjih: varovanje okolja 

in varnost naravne in kulturne dediščine, varstvo javnega reda in miru, varnost cestnega prometa in 

urejen videz kraja.  

 

Aktivnosti policije in MU se bodo izvajale v trenutnem obsegu. Do večje aktivnosti služb in sodelovanja 

med njimi prihaja ob nastopu izrednih dogodkov, na javnih prireditvah in posameznih preventivnih 

akcijah. V preteklem letu varnostnih dogodkov, ki bi zahtevali nujne ukrepe in povečan obseg nadzora s 

sodelovanjem večjega števila služb, ni bilo. 

5. ORGANIZIRANOST IN NAČIN DELA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 

V letu 2019 ni bilo sprejetih predpisov, ki bi vplivali na organiziranost skupne občinske uprave, način 

organizacije dela in notranjega nadzora nad delom. 

 

V letu 2019 je bila realizirana zaposlitev enega dodatnega redarja, dvema redarjema je prenehala veljati 

pogodba o zaposlitvi, nadomestila sta ju dva na novo zaposlena redarja. 

 

Zaznati je povečevanje obsega dela tako po količini kot po vsebini, povečuje se tudi težavnost zadev 

zaradi zahtev predpisov, kar povečuje potrebo na kadrovskem področju. 

 

V okviru zmožnosti je MU sledila ciljem SOPV s tem, da je zagotavljala varnost v cestnem prometu, 

predvsem je bil zagotovljen nadzor mirujočega cestnega prometa v naseljih, varnost občinskih javnih 

poti, nadzirana so bila območja šol in vrtcev, predvsem v času začetka šole (v začetku septembra). 

 

Pri svojem delu je MU dobro sodelovala s PP Tolmin, občinsko upravo Občine Tolmin, Komunalo Tolmin 

d.o.o., različnimi inšpekcijami, Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa – SPVCP Tolmin, 

s čimer je zagotavljala javni red in mir, varnost v cestnem prometu, čisto okolje ter s preventivo in 

sankcijami zagotavljala spoštovanje predpisov. 

 

Pripravila:  

Patricija Cimprič 

 

 

 

 Župan Občine Tolmin 

 Uroš Brežan  
 


