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ZUPAN

OBCINSKEMU SVETU

OBCINE DOMZALE

ZADEVA: SEZNANITEV Z VARNOSTNO OCENO ZA LETO 2016 TER
OBRAVNAVA IN SPREJEM OBCINSKEGA PROGRAMA
VARNOSTI OBCINE DOMZALE

NAMEN: SPREJEM OBCINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBCINE
DOMZALE

PRAVNA PODLAGA: 6. in 35. elen Zakona 0 obeinskern redarstvu (Ur. list R5
139/06), 20. elen Statuta Obeine Domzale in 20. elen Statuta
Obeine Domzale (Ur. vestnik Obeine Domzale, st. 9/11-UPB2)

PREDLAGATEU: Toni DRAGAR, zupan Obeine Domzale

POROCEVALCA: Dejan KOSIR, komandir Policijske postaje Dornfale

Franc KOZINC, vodja inspektorata Obeine Domzale

DELOVNOTELO: Odbor za stanovanjsko politiko in splosne zadeve

FINANCNE POSLEDICE: Ni finanenih posledic

OBRAZLOZITEV:

ObCine so na podlagi Zakona 0 lokalni samoupravi iz leta 1993 pricele zagotavljati nadzor nad
obCinskimi predpisi. Nadaljevala seje pot ki je bila zacrtana z Ustavo iz leta 1991, ko so obcine
kot samoupravne lokalne skupnosti samostojno pricele urejati javne zadeve lokalnega pomena.
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Z zakonom 0 lokalni samoupravi je bilo doloceno. da obCina ureja promet v obCini ter opravlja
naloge obCinskega redarstva ter doloca prekrske in globe za prekrske. s katerimi se krsijo
predpisi obCine in opravlja inspekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem obCinskih predpisov in
drugih aktov, s katerimi se ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

V lokalnih skupnostih sta se priceli razvijati dve sluzbi za nadzor. Na eni strani obCinska
inspekcija ter na drugi strani obCinsko redarstvo in druge oblike komunalnega nadzora.

Razvoju je med prvimi v Sioveniji sledila tudi Obdna Domzale. Obcinski svet obCine Dornzale
je v letu 2000 sprejel Odlok 0 obcinski inspekciji, komunalnem nadzoru in obcinskern redarstvu
v ObCini Dornzale (Uradni vestnik ObCine Domzale st. 11/00).

Zakon 0 prekrskihje v letu 2005 na novo dolocil organe za odlocanje 0 prekrskih. Do uveljavitve
zakona so 0 prekrskih odlocali Ie sodniki za prekrske. Drugi organi so Ie predlagali uvedbo
postopka 0 prekrsku. Z uveljavitvijo novega Zakona 0 prekrskih poleg upravnih in drugih
drzavnih organov in nosilcev javnih pooblastil spadajo med prekrskovne organe tudi organi
samoupravne lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi (lahko drzavnimi ali obcinskirni)
pooblasceni za odlocanje 0 prekrskih. Stem seje bistveno spremenila vloga obcinskih organov
za nadzor. Postopek pred prekrskovnirn organom vodi in v njem odloca z zakonom ali
podzakonskim aktom pooblascena uradna oseba tega organa. Pooblascena uradne osebe
morajo izpolnjevati tudi druge pogoje za vodenje in odlocanje v postopku 0 prekrsku. Slediia
sta sedaj veljavna Zakon 0 varstvu javnega redu in miru ter Zakon 0 obCinskem redarstvu.

Zakon 0 varstvu javnega redu in miru doloca, da lahko izvrsevanje zakona zagotavljajo poleg
policije tudi drugi subjekti. Vzdrzevanje javnega reda in miru je delovanje skupnosti, ki s
predpisi in ukrepi drzavnih in drugih organov zagotavlja, da se prepred ravnanja in nevarnosti,
ki oqrozajo varnost ter javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti ali posamezniku.

Zakon 0 obCinskem redarstvu doloca, da mora obcinski svet na predlog zupana sprejeti
ObCinski program varnosti. Osnova za izdelavo obCinskega programa varnosti je ocena
varnostnih razmer. Sredstva za izvajanje obCinskega programa varnosti se zagotavljajo iz
proracuna obcine. Za uskladitev obCinskega programa varnosti ter za zagotovitev rednega
medsebojnega sodelovanja obCinskega redarstva in policije skrbi zupan in vodja organizacijske
enote policije, pristojne za obmoqe obCine.

Potreba po pripravi in sprejemu zakonodaje na pcdroqu obcinskeqa redarstva se je razvila iz
spoznanja, da organi v nekaterih lokalnih skupnostih zaradi pomanjkljivih pooblastil niso mogli
izvrsevati svojih nalog. Iz tega razloga se je tudi pristopilo k izdelavi enotnega zakona in
ureditvi pooblastil za obmoqe celotne drzave. Obcina Domzale je ze pred sprejemom
navedenega zakona zagotovila pravno formalne pogoje za uporabo pooblastil pri nadzoru.

Iz vsebine Zakona 0 obcinskern redarstvu in Zakona varstvu javnega reda in miru izhaja, da
obCinsko redarstvo zagotavlja naloge kot so:

nadzorovanje varnega in neoviranega cestne prometa v naseljih,
varovanje cest in okolja v naseljih in na obCinskih cestah zunaj naselij,
skrb za varnost na obCinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih povrsinah,
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varovanje javnega prernozenje, naravne in kulturne dediscine,
vzdrzevanje javnega reda in miru.

VeCina nalog je ze dolocena z nekaterimi zakoni in odloki kot so: Zakon 0 pravilih cestnega
prometa, Zakon 0 cestah, Zakon 0 zasciti zivali, Odlok 0 ureditvi cestnega prometa, Odlok 0

obCinskih cestah, Odlok 0 obvescanju in plakatiranju na javnih povrsinah, Odlok 0 komunalnih
taksah in drugo.

Predlagana vsebina ObCinskega programa varnosti izhaja tudi iz spoznanja, da pretezni del
nalog 5 katerimi se zagotavlja javni red v obCinah, uradne osebe nadzora ze opravljajo.
Prisotnost uradnih oseb na terenu pripomore k izboljsanju varnosti in obcutka varnosti pri
obcanih. Prvenstvena naloga lokalne skupnosti je, da zagotovi red na njenem obrnoqu. Ko je
okvir zagotavljanja reda presezen in je potrebno izvesti ukrepe za vzdrzevanje javnega reda
in miru, ali bi slo za rnnozkno krsenje Zakona 0 varstvu javnega redu in miru (tudi dolocb za
katere so lahko pristojne lokalne skupnosti) je potreben poseg, ukrepanje in odlocanje policije.

Obcina Dornzale mora se nadalje razvijati ze uveljavljene oblike zagotavljanja reda in
sodelovanja sirse javnosti, ki se kazejo v ustanovitvi in delovanju $veta za varnost obcanov
ObCine Dornzale, delovanju Obcinskeqa sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in
sodelovanju in opravljanju nalog razlicnih subjektov z obrnoqa obCine (tudi zavodov in
drustev) ob vecjih varnostno zanimivih dogodkih. Obcinski organi, $vet za varnost obcanov
ObCine Domzale, bode najmanj enkrat letno ocenili izvajanje obCinskega programa varnosti. V
primeru spremenjenih varnostnih razmer bo podano mnenje, katere bo obCinska uprava
upostevala pri organiziranju in zagotavljanju programa varnosti.

Obcina Dornzale je v letu 2013 sprejela obCinski program varnosti. Obcina ugotavlja, da je
Obcinski program varnosti glede na zakonske spremembe in smernice ter priporocila
Ministrstva za notranje zadeve pomanjkljiv in ga je potrebno posodobiti. Obcina mora sprejeti
posodobljen ObCinski program varnosti. Pripravljen program varnosti je usklajen z novimi
smernicami in priporoCili Ministrstva za notranje zadeve in spremembami predpisov, ki urejajo
to podroqe,

Za zagotavljanje nalog 5 predlaganim obcinskirn programom varnosti ni potrebno zagotoviti
dodatnih sredstev in bistvenih sprememb pri organizaciji in vsebini dela, kot so bile v ObCini
Dornzale uveljavljene do sedaj.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Obcinski svet Obcine Domzale se seznanja z varnostno oceno za leta 2016.

2. Obcinski svet Obcine Domzale sprejme posodobljen Obcinski program varnosti.
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Na podlagi drugega odstavka 6. in 35. elena Zakona 0 obcinskern redarstvu (Uradni list RS st.
139/06 in 9/17) ter na podlagi 20. elena Statuta ObCine Domzale (Uradni vestnik Obcine
Dornzale st. 16/04 - uradno precisceno besedilo) je ObCinski svet Obcine Dornzale na svoji
__ seji dne sprejel

OBCINSKl PROGRAM VARNOSTI OBCINE DOMZALE

I. UVODNE UGOTOVITVE

Obdna Domzale opravlja v okviru komunalnega nadzora in obcinske inspekcije nadzor nad
izvrsevanjern obCinskih predpisov od leta 2000. Z delom nadzornih sluzb se zagotavlja
izvrsevanje odlokov, katerih namen je urejanje zadev, ki so opredeljene kot izvirne naloge
obcine.

Odlok 0 obCinski inspekciji, komunalnem nadzoru in obcinskem redarstvu ter drugi odloki, ki
jih je sprejel ObCinski svet ObCine Domzale dolocajo organizacijo in pooblastila ter vsebino
nalog nadzora. Veljavna zakonodaja 5 podrcqa javnega reda in miru, obCinskega redarstva ter
5 podroqa varnosti cestnega prometa dolocajo nekatere pristojnosti lokalnih skupnosti, ki so
navedene v nadaljnji vsebini obcinskeqa programa varnosti.

II. PRAVNE PODLAGE IN OSNOVNA IZHODISCA OBCINSKEGA PROGRAMA
VARNOSTI

Za jasno opredelitev nalog organov lokalnih skupnosti, ki opravljajo nadzor na eni strani in
razmejitev nalog drzavnih organov, ki opravljajo nadzor na drugi strani, je potrebno navesti
nekaj izhodise, ki jih doloca veljavna zakonodaja.

Temeljni predpisi:
- Zakon 0 obcinskem redarstvu (Uradni list RS,st. 139/06 in 9/17, v nadaljevanju: ZORed),
- Zakon 0 prekrskih (Uradni list RS,st. 29/11-UPB, 21/13, 111/13, 74/14-odl. US, 92/14-odl.
US, 32/16 in 15/17-odl. US,v nadaljevanju: ZP1-UPB8),

- Zakon 0 varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS,st. 70/06, v nadaljevanju: ZJRM-1),
- Zakon 0 cestah (Uradni list RS,st. 109/10,48/12, 36/2014-odl. US in 46/15, v nadaljevanju:
ZCes-1),

- Zakon 0 pravilih cestnega prometa (Uradni list RS,st. 82/13, 68/13 in 54/17, v nadaljevanju:
ZPrCP),

- drugi predpisi, ki urejajo podroqe redarske sluzbe.

Il.L Ustava

Ustava doloca za lokalne skupnosti dve vrsti nalog, in sicer:

izvirne naloge obcine, ki jih je ustava doloCila kot tiste naloge, ki so po svoji naravi lokalne
zadeve, ki jih obcina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce obCine,
ter prenesene naloge, ki jih drzava v soglasju z obCino prenese v izvrsevanje na obcino z
delokroga svojih pristojnosti, ee drzava za to zagotovi tudi sredstva in jih obCina opravlja
kot prenesene naloge.
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Obcinska uprava zagotavlja izvrsevanje izvirnih nalog. Prenesene naloge s strani drzave
se izvrsujejo Ie, ce so za to izpolnjeni vsi pogoji, kot jih doloca ustava.

II.2. Zakon 0 lokalni samoupravi (ZLS-UPB-2)

Zakon 0 lokalni samoupravi primeroma doloca naloge, ki jih opravlja obCina.

ObCina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:

v skladu z zakonom ureja promet v obcini ter opravlja naloge obCinskega redarstva;
opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
organizira komunalno-redarstveno sluzbo in skrbi za red v obcini:
doloca prekrske in globe za prekrske, s katerimi se krsijo predpisi obCine in opravlja
inspekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem obcinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi
ureja zadeve iz svoje pristojnosti, ce ni z zakonom druqace doloceno.

Obcinska uprava zagotavlja izvrsevanje zgoraj navedenih nalog iz Zakona 0 lokalni
samoupravi.

Il..3. Zakon 0 prekrskih (ZP-l-UPB8)

Zakon 0 prekrskih (ZP-1UPB8) kot temeljni zakon na podroqu prekrskov doloca splosne
pogoje za predpisovanje prekrskov in sankcij zanje, splosne pogoje za odgovornost za
prekrske. za izrekanje in za izvrsitev sankcij za prekrske, postopek za prekrske ter organe in
sodisca za odlocanje 0 prekrskih.

Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se smejo dolodti prekrski in predpisati zanje globe
samo v dolocenern znesku ter samo za krsitve predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih
pristojnosti, ter ce jih zakon ali uredba se ne sankcionira.

o prekrskih odlocajo prekrskovni organi, kamor poleg upravnih in drugih drzavnih organov in
nosilcev javnih pooblastil spadajo tudi organi samoupravne lokalnih skupnosti, ki so s
posebnimi predpisi (Iahko drzavnirni ali obCinskimi) pooblasceni za odlocanje 0 prekrskih,

Obcinska uprava zagotavlja vodenje in odlocanje v postopkih 0 prekrskih iz svoje
pristojnosti.

!lA. Zakon 0 obCinskem redarstvu (ZORed)

Sedaj veljavni ZORed primeroma doloca naloge, ki jih lahko opravlja obCinsko redarstvo v
okviru predpisov in zakonov in v skladu z obCinskim programom varnosti, ter pooblastila
obCinskih redarjev.

Za uskladitev obCinskega programa varnosti ter za zagotovitev rednega medsebojnega
sodelovanja obCinskega redarstva in policije skrbijo zupan in vodja organizacijske enote
policije, pristojne za obrnoqe obCine.
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Zakon 0 obCinskem redarstvu doloca, da obCinski svet na predlog zupana sprejme obCinski
program varnosti, 5 katerim na podlagi ocene varnostnih razmere v obCini podrobneje doled
vrsto in obseg nalog obCinskega redarstva.

Obcinska uprava in zupan zagotovita sodelovanje obcine 5 policijo in nadaljnje pogoje
za dele uradnih oseb nadzora.

II.S. Odlok 0 obCinski inspekciji, komunalnem nadzoru in obCinskem redarstvu v ObCini
Dornfale

Z Odlokom 0 obCinski inspekciji, komunalnem nadzoru in obcinskern redarstvu v ObCini
Dornzale so opredeljene naloge in pristojnosti inspekcijskeqa nadzorstva, komunalnega
nadzorstva in obCinskega redarstva.

V skladu z omenjenim odlokom naloge na obrnoqu ObCine Dornzale izvajajo obcinski
inspektor v okviru inspekcijskeqa nadzorstva in kot prekrskovni organ, ter dva komunalna
redarja v okviru izvajanja nalog komunalnega nadzorstva in obcinskeqa redarstva.

Obcinski inspektor samostojno opravlja zadeve inspekcijskeqa nadzorstva, izdaja odlocbe in
sklepe v upravnem postopku in odreja druge ukrepe, za katere je pooblascen.

Posamezna dejanja v postopku pred izdajo odlocbe v inspekcijskih zadevah, zlasti ugotavljanje
dejstev in okoliscin, pomembnih za odloCitev, lahko opravljajo tudi komunalni nadzorniki in
obCinski redarji.

Komunalni nadzorniki opravljajo nadzorstvo nad izvajanjem obCinskih predpisov na terenu in
v skladu 5 tem izvajajo ukrepe, dolocene z zakonom in obcinskimi predpisi.
- ugotoviti istovetnost oseb v zvezi z opravljanjem nadzorstva,
- dati ustni ali pisni nalog za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti,
- storilcu prekrska izdati obvestilo 0 prekrsku, ce okoliscine to dopuscajo,
- storilcu prekrska izreci opozorilo v skladu z doloCili Zakona 0 prekrskih,
- storilcu prekrska izdati pladlni nalog,
- predlagati uvedbo postopka 0 prekrsku,
- vodi enostavne upravne postopke in skrbi za izvedbo ukrepov za sanacijo nedovoljenih stanj,
- obvescati obCinskega inspektorja ali pristojne organe, ce ugotovi, da so potrebni ukrepi za

katere sam ni pristojen,
- zaradi zagotavljanja varnega in tekoceqa odvijanja prometa sprejme oz. opravi nujne

ukrepe,
- opravljati dejanja in naloge, ki jih doloca zakon ali odlok.

ObCinski redar opravlja nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili (mirujoCi promet) in v
zvezi 5 tem izvaja ukrepe, dolocene z zakonom in obcinskirni predpisi.

Obcinska uprava zagotavlja izvrsevanje zgoraj navedenih nalog iz Odloka 0 obclnskl
inspekciji, komunalnem nadzoru in obdnskem redarstvu v Obcini Domzale.
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II.6. Zakon 0 pravilih cestnega prometa (ZPrCP)

Za varen in nemoten promet na obCinskih cestah so odgovorne poleg policije tudi lokalne
skupnosti.

ObCine doloCijo:
pogoje in naCin odstranitve in hrambe vozil, nepravilno parkiranih in zapuscenih vozil;
visino stroskov, potrebnih za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega ali zapusceneqa
vozila.

Zaradi zagotavljanja varnega In neoviranega cestnega prometa obcinski redarji oziroma
redarke:

urejajo in nadzirajo promet na cestah subjektov samoupravnih lokalnih skupnosti in
drzavnih cestah v naselju;
izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju;
izvajajo nadzor nad ravnanjem udelezencev cestnega prometa v obrnoqu umirjenega
prometa in obmoqu za pesce:
opravljajo nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, v
katerih se prekrski slikovno dokumentirajo, pri tem pa nimajo pravice ustaviti voznika;
obCinski redarji pri opravljanju nalog izvajajo ukrepe, dolocene stem in drugimi zakoni, ter
ukrepe, dolocene z obCinskimi predpisi, ki urejajo promet v skladu z zakonom.

Uradne osebe Obcine Domzale opravljajo nadzor ter odlocejc 0 odgovornosti za
prekrske, ki se nanasajo na parkiranje na prehodih za pesce, plocnikih ali v obmocju za
pesce, na prehodu za kolesarje, na kolesarski stezi, kolesarski poti, pespoti ali
kolesarskem pasu, na prehodih ceste cez zeleznisko progo, v kriziscih, na prostorih za
invalide, na avtobusnih in taksi postajaliscih, na ozkih nepreglednih mestih, na voziscu,
na povrsinah, ki niso namenjene prometu tovrstnih vozil, na mestu, kjer bi parkirano
vozilo oviralo ze parkirano vozilo ali bi cnemogocilo dovoz do stavbe, dvorisca, na
intervencijskih poteh, pred vodovodnimi hidranti, na mestih, kjer je to prepovedano 5

prometno signalizacijo in v obmocjih, kjer je parkiranje casovno omejeno (modre cone).
Zakon 0 pravilih cestnega prometa doloca okvirje delovanja lokalne skupnosti in daje
pooblastila obcinskim redarjem, katere obclnska uprava ze zagotavlja v okviru izvajanja
zakona.

11.7.Zakon 0 cestah (ZCes-l)

Zakon 0 cestah doloca, da je obcinska uprava upravljavec obCinskih cest. ObCinske ceste se
morajo nacrtovati, projektirati, graditi in vzdrzevati na nacin in pod pogoji kot to dolocajo
predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, nacin
oznacevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne prikljucke, avtobusna postajalisca, ter
predpisi, ki urejajo vrste vzdrzevalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrzevanja javnih cest.

Uradne osebe Obcine Domzale opravljajo nadzor ter odlocajo 0 odgovornosti za
prekrske, ki se nanasajo na dolocbe 0 prepoved ogroianja uporabe javnih obcinsklh cest
(odvajanje vode na cesto, navazanje materiala, oranje ob cesti, puscanje snega,
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onesnazevanje ceste, izvajanje posegov v cesto), rabo cest, prekomerne obremenitve cest
(izredni prevozi), posege na cestah in v varovalni pas ceste, izvajanje cestnih zapor zaradi
del ali prireditev na cestah.

Zakon 0 cestah pray tako doloea okvirje delovanja lokalne skupnosti in daje pooblastila
obeinskim redarjem in obeinskemu inspektorju na obeinskih cestah, katere obcinska
uprava ze zagotavlja v okviru izvajanja zakona.

II.8. Zakon 0 varstvu javnega reda in miru (ZJRM-l)

Zakon 0 varstvu javnega reda in miru pri opredelitvi pojmov doloca, da je javni red in mir stanje,
v katerem je zagotovljeno neovirano izvrsevanje pravic in dolznosti po ustavi in zakonih.

Uradne osebe Obeine Domzale opravljajo nadzor ter odloce]c 0 odgovornosti za
prekrske 0 javnem redu in varnosti, ki se nanasajo na neupostevanje zakonitega ukrepa
ali odredbe uradne osebe ali beracenja ali vandalizma ali neupostevanje odredbe 0

prepovedi zadrzevanja ali zapustitve doloeenega prostora drzavnega organa, organa
lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil (22/1 in 22/3 Zakona 0 varstvu javnega
redu in miru).

o vseh ostalih krsitvah javnega reda, ki jih zaznajo uradne osebe pri svojem rednem
poslovanju, se zagotovi obveseanje pristojnih organov za nadzor (navedeni v
nadaljevanju pod te. III).

II.9. Zakon 0 zasciti zivali (ZZZiv)

Zakon 0 zasciti zivali doloca odgovornost Ijudi za zasdto zivljenja zivali, zdravja in dobrabiti
doloca pravila za dobra ravnanje z zivalrni, kaj se steje za rnucenje zival: in katera ravnanja
oziroma posegi na zivalih so prepovedani, pogoje, ki jih je treba za zasdto zivaf zagotoviti pri
reji zivali, prevozu, izvajanju dolocenih posegov in poskusov na zivalih, zakolu in usmrtitvi zivali,
ureja postopek, pravice in obveznosti v primerih, ko gre za zapuscene zivali ter doloca pogoje
za drustva, ki na podroqu zascite zivali delujejo v javnem interesu.

Uradne osebe Obeine Domzale opravljajo nadzor ter odloca]c 0 odgovornosti za
prekrske, ki se nanasajo na doloebe 0 oznaeevanjem psov in zagotavljanjem fizienega
varstva psov (uporaba povodcev).

Zakon 0 zaseiti zivali deloea okvirje delovanja lokalne skupnosti in daje pooblastila
obcinsklm redarjem, katere je obeinska uprava ze prieela zagotavljati v okviru izvajanja
zakona.

II.10. ObCinski odloki na podlagi katerih se zagotavlja javni red

A. Odlok 0 ravnanju 5 komunalnimi odpadki na obrnofju obdne Domzale (Uradni
vestnik Obeine Dornzale, st. 02/05 in 10/09)
Prepoveduje ravnanja, ki se nanasa]o na odlaganje odpadkov izven mest za deponiranje,
prepovedano je tudi odlaganje na javnih povrsinah.
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B. Odlok 0 komunalnih taksah v obcini Domzale (Uradni vestnik Obcine Domzale, st. 5-
6/00)
Doloca takse, za postavitev predmetov in storitev na javnih povrsinah.

C. Odlok 0 oglasevanju in obvescanju na javnih povrsinah in povrsinah v lasti obeine
Domiale (Uradni vestnik Obcine Domzale, st. 9/03)
Ureja pogoje in naCin obvescanja in plakatiranja na javnih povrsinah in povrsinah v lasti
obcine.

D. Odlok 0 dolocitvl pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v obcini Domzale (Uradni
vestnik Obcine Domzale st. 11/09)
Doloca pogoje za prodajo izven prodajaln in pogoje za prodajo na trznici v Dornzalah.

E. Odlok 0 varstvenih pasovih vodnih virov I.,II.,JU.,IV., in DGI in ukrepih za zavarovanje
voda (Uradni vestnik Obcine Domzale st. 5/98)
Doloca varstvena obmoqa in ukrepe na vodovarstvenih obmoqih.

F. Odlok 0 ureditvi zimske sluzbe (Uradni vestnik Obcine Domiale st. 7/96, 11/97)
Odlok doloca pravice in obveznosti izvajalcev zimske sluzbe in uporabnikov zimske sluzbe
in nekaterih drugih javnih povrsin,

G. Odlok 0 pokopaliskl in pogrebni dejavnosti ter 0 urejanju pokopalisc (Uradni vestnik
Obcine Domzale st. 8/17)
Odlok doloca pravila izvajanja pokopaliske in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopalisc.

H. Odlok 0 merilih in pogojih za doloeitev podaljsanega obratovalnega casa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska v obcinl Domzale (Uradni vestnik
Obcine Domzale st. 10/01)
Odlok doloca merila in pogoje za dolocitev obratovalnega casa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v rednem in podaljsanern obratovalnem
casu.

III. SODELOVANJE IN OBVESCANJE DRUGIH ORGANOV IN INSTITUCIJ

Sodelovanje izvira iz spoznanja, da je za zagotavljanje reda potrebno delovanje celotne
skupnosti, tako organov obCinske uprave, drzavne uprave, kakor tudi izvajalcev javnih
pooblastil. Zato uradne osebe lokalne skupnosti sodelujejo in po potrebi obvesca]o 0

varnostno zanimivih pojavih iz posameznega resorja naslednje organe:

Inspektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribistvo, v okviru katere delujeta
Kmetijska inspekcija in Gozdarska inspekcija,
Trzni inspektorat,
Inspektorat RS za okolje in prostor, v okviru katerega delujeta Inspekcija za okolje in
naravo in Gradbena, geodetska in stanovanjska inspekcija,
Zdravstveni inspektorat,
Policijska postaja Dornzale,
Veterinarsko higienska sluzba, Odvoz zivalskih trupel,
Regijski center za obvescanje,
Gasilska zveza Dornzale.

Sodelovanje in obvescanje poteka operativno in dnevno preko mobilne izmenjave komunikacij
ter pisne in elektronske izmenjave podatkov in informacij.
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III.1. Sodelovanje s policijsko postajo in policisti na terenu

Pri opravljanju nalog in pooblastil obcinski redarji najpogosteje sodelujejo s policisti v skladu
z dolocili 9. elena ZoRed.

Pri opravljanju nalog in pooblastil obCinski redarji sodelujejo s policisti. Ce obCinski redarji
opravljajo naloge, ki jih doloca zakon, skupaj s policisti, so dolzni ravnati po navodilu policista
oziroma vodje policijske enote.

Sodelovanje s posameznimi policijskimi postajami (policisti) je opredeljeno zelo konkretno po
posameznih vsebinskih podroqih, in sicer za:
- naloge na podroqu zaqotavljanja varnosti cestnega prometa v naseljih,
- naloge na podroqu zagotavljanja varnosti na obcinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih
javnih povrsinah,

- naloge zaqotavljanja varnosti javnega prernozenja ter zgradb in drugih objektov naravne in
kulturne dediscine,

- naloge vzdrzevanja javnega reda in miru,
- naloge na podroqu preprecevanja kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj,
- naloge na podroqu varstva okolja.

Pri tem je sodelovanje opredeljeno prostorsko (v naseljih, na javnih poteh, zgradbah in objektih
naravne in kulturne dediscine ) in casovno (prazniki, vnaprej nacrtovane velike prireditve, ob
nacrtovanih akcijah s policijo ). Casovno in prostorsko sodelovanje se nacrtuje sproti tudi
glede na varnostne potrebe, izhajajoce iz konkretnih varnostnih razmer.

Policijska postaja Dornzale vsako leta pripravi program dela, pri katerem s pobudami sodeluje
tukajsnji inspektorat. V okviru letnega programa del a so dogovorjene prioritete in podroqa
dela, s katerimi se prednostno ukvarja posamezna sluzba.

III.2. Sodelovanje z obCinskimi redarstvi in obCinskimi redarji sosednjih obCin:

ZORed in drugi predpisi, ki redarstvom ter redarjem dolocajo pravice in dolznosti oziroma
pooblastila ter jim nalagajo dolocene obveznosti, terneljijo na predpostavki, da je zaqotavljanje
javne varnosti in javnega reda na obrnoqu obCine ne Ie skrb redarstva in drugih organov in
sluzb obcine, ternvec tudi drzave z njenimi organi in sluzbarni.

Sodelovanje z obcinskirni redarstvi sosednjih in obCinskimi redarji sosednjih obcin je potrebno
pri zaqotavljanju javne varnosti in javnega reda, saj oqrozanje varnosti Ijudi in prernozenja,
varnosti cestnega prometa, varnosti javnega reda in miru ter varnosti drugih vrednot ne pozna
drzavnih meja, kaj sele obCinskih meja. Zato je zelo pomembno, da sosednje obcine
samostojno in prek naseqa inspektorata vzpostavijo taksno sodelovanje med obCinami in
redarstvi, ki zaqotavlja uspesno zoperstavljanje vsem oblikam oqrozanja javne varnosti in
javnega reda na tem sirsem obrnoqu in na mejnih obrnoqih obcin. To sodelovanje mora
terneljiti predvsem na:

medsebojnem obvescanju 0 vseh varnostno zanimivih informacijah, ki so z
varnostnega vidika pomembne za posamezne obCine,
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medsebojni izmenjavi podatkov, ki so pomembni za javno varnost in javni red v
posamezni obdni,
medsebojnih delovnih srecanjih in sestankih, kjer se lahko oblikuje skupna varnostna
politika pri zagotavljanju varnosti na mejnih obmoqih in podroqih, ki so skupnega
pomena in
drugih oblikah sodelovanja in konkretnem operativnem delu.

IV. OCENA OGROZENOSn IN VARNOSTNIH TVEGANJ KOT STROKOVNA PODLAGA
PROGRAMA

IV.l. Oeena varnostnih razmer:

Oeena varnostnih razmer v obCini oziroma oeena oqrozenosti in varnostnih tveqanj je

izhodiscni dokument za opredelitev obsega varnostnih potreb obCine, za izdelavo OPV ter za
doloCitev vsebine dela oziroma konkretnih nalog obCinske redarske sluzbe.

Potrebna je oeena pretezneqa dela prekrskov s podroqa javnega reda in miru, prekrskov s
podroqa prometa ter analiza gibanja kriminalitete, ki vplivajo na varnost in obcutek varnosti
pri obcanih.

Na podlagi veljavne zakonodaje polieija oz. generalna polieijska uprava spremlja, analizira in
oeenjuje varnostne razmere, ugotavlja stanje na podroqu izvrsevanja polieijskih nalog, vodi,
usmerja in usklajuje dele polieijskih uprav itn. Generalna polieijska uprava skrbi za informiranje
pristojnih drzavnih organov in javnosti 0 delu polieije, 0 aktualnih varnostnih vprasanjih in
varnostnih razmerah. Polieijska postaja je obrnocna organizaeijska enota polieije, ustanovljena
za neposredno opravljanje nalog polieije na dolocenern obrnoqu.

Glede na zgoraj navedeno je moe pricakovati, da z najbolj koristno koliCino informaeij in
podatkov za oeeno varnostnih razmer razpolaga podrocna polieijska postaja, saj narava dela
policije, kotje varovanje zivljenj, osebne varnosti in prernozenja Ijudi, preprecevanje. odkrivanje
in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrskov, odkrivanje in prijemanje storileev kaznivih dejanj
in prekrskov, vzdrzevanje javnega reda ter nadzor in urejanje prometa na eestah, zahteva od
polieije sprotno spremljanje stanja varnosti in varnostnih razmer ter ustrezen odziv na vse
varnostno zanimive pojave. Podrocna polieijska postaja najbolj pozna lokalne varnostne
razmere, saj na podlagi teh tudi doloca prioritetne naloge.

ObCina Dornzale bo nadaljevala z ze ustaljenimi oblikami sodelovanja s polieijo, ki jih zahtevajo
aktualne varnostne razmere, kot je organizacija veqih mednarodnih sportnih ali drugih javnih
prireditev, sodelovanje, ki se nanasa na izboljsanje varnosti v lokalni skupnosti, k vzpodbujanju
varnostnega samoorganiziranja prebivalcev na njenem obrnoqu ter se nadaljnjemu
uspesnernu delu oblik partnerskega sodelovanja s polieijo v obCinskem Svetu za preventivo in
vzgojo v eestnem prometu in obCinskem Svetu za varnost.

ObCina Dornzale je z namenom zagotovitve medsebojnega usklajenega delovanja razlicnih
subjektov, ki lahko v lokalnem okolju posredno ali neposredno pri opravljanju svoje dejavnosti
vplivajo na zagotavljanje varnosti in zrnanjsevanje kaznivih in drugih ravnanj, ki vplivajo na
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varnost in obcutek varnosti pri obcanih, ze ustanovila t.i. lokalni svet za varnost - Svet za
varnost obcanov ObCine Domzale.

V obcini ze vrsto let deluje obCinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet je
ustanovljen za nacrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu. Ta
svetje ustanovljen kot posvetovalno in koordinacijsko telo. Predlogi za verjo varnost v cestnem
prometu se nanasajo tako na varnost otrok, mladine, pescev in tudi voznike motornih vozil.
Izoblikovane pobude svet posreduje tudi drugim upravnim organom, ki se kazejo predvsem v
predlogih za spremembo prometnega rezirna. dodatno oznaCitev cest z ustrezno prometno
signalizacijo ali opremo in drugimi predlogi za povecanje varnosti vseh udelezencev v cestnem
prometu.

Rezultat sodelovanja med policijo in obcino je tudi predstavitev varnostnih razmer s strani
lokalne policijske postaje. Stanje varnosti, ki je predstavljeno v teh dokumentih se uporabi kot
osnovo za izdelavo obcinskeqa programa varnosti. K temu je potrebno dodati analiza
prekrskov in podatkov s katerimi razpolagajo tudi obcinski organi nadzora.

Ocena varnostnih razmer na obmocju obcine Domzale v letu 2016 in 1. polletju 2017
(vsebino je pripravila policijska postaja Domiale)

Kriminaliteta 2016:

V navedenem obdobju je policija obravnavala 710 kaznivih dejanj, kar pomeni 30,2 % upad
stevila obravnavanih kaznivih dejanj (1017). Najveqi delez predstavljajo kazniva dejanja zoper
premozenje in sicer tatvine (283) in velike tatvine - vlomi v objekte, vozila, ipd (180).
Policija je uspesno raziskala 33% obravnavanih kaznivih dejanj v letu 2016.

Kriminaliteta 1. polletje 2017:

V navedenem obdobju je policija obravnavala 464 kaznivih dejanj, kar pomeni 32,6 % porast
stevila obravnavanih kaznivih dejanj (350). Najvecji delez predstavljajo kazniva dejanja zoper
premozenje in sicer tatvine (151) in velike tatvine - vlomi v objekte, vozila, ipd (145).
Policija je uspesno raziskala 40,7 % obravnavanih kaznivih dejanj v letu 1. polletju 2017.

Prometna varnost 2016:

Policisti policijske postaje Dornzale so v navedenem obdobju obravnavali 151 (2015 101)
prometnih nesrec. V navedenih prometnih nesrecah ni bilo smrtnih zrtev, 3 (3) oseb seje hudo
in 68 (48) oseb je bilo lahko telesno poskodovanih. Najpoqostejsi vzroki prometnih nesrec so
premiki z vozilom (40), neupostevanje pravil 0 prednosti (33), neustrezna varnostna razdalja
(21) in neprilagojena hitrost (18). Pod vplivom alkohola je bilo v tem obdobju 16 udelezencev.

Prometna varnost 1. poletje 2017:

Policisti policijske postaje Domiale so v navedenem obdobju obravnavali 79 (1. polletje 2016
67) prometnih nesrec, V navedenih prometnih nesrecah ni bilo smrtnih zrtev, 4 (3) oseb se je
hudo in 38 (28) oseb je bilo lahko telesno poskodovanih. Najpoqostejsi vzroki prometnih
nesrec so premiki z vozilom (21), neupostevanje pravil 0 prednosti (18), neprilagojena hitrost
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(11) in neustrezna varnostna razdalja (10). Pod vplivom alkohola je bilo v tem obdobju 16
udelezencev.

Za zagotavljanje prometne varnosti so policisti izvajali poostrene nadzore usmerjene predvsem
v dejavnike, ki najbolj vplivajo prometno varnost. V sodelovanju 5 solarni so izvajali nadzore
nad izvajanjem organiziranih solskih prevozov. V okolici sol so policisti izvajali nadzor prometa,
s poudarkom na umirjanju hitrosti in uporabi varnostnega pasu,

Javni red in mir 2016:

Na podroqu javnega reda in miru so policisti v navedenem obdobju obravnavali 228 ( v letu
2015 190) krsitev Zakona 0 varstvu javnega reda in miru, 38 (29) krsitev Zakona 0 proizvodnji
in prometu s prepovedanimi drogami, 38 (37) krsitev Zakona 0 javnih zbiranjih, 35(36) krsitev
Zakona 0 prijavi prebivalisca, 35 (36) krsitev Zakona 0 tujcih, 17 (23) krsitev Zakona 0 zascit'
zivali in 16 (13) krsitev Zakona 0 zasebnem varovanju.

Javni red in mir 1. polletje 2017:

Na podroqu javnega reda in miru so policisti v navedenem obdobju obravnavali 109 ( v 1.
poletju 2016 124) krsitev Zakona 0 varstvu javnega reda in miru, 17 (24) krsitev Zakona 0

proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 14 (16) krsitev Zakona 0 tujcih, 14 (8) krsitev
Zakona 0 zasebnem varovanju, 11 (28) krsitev Zakona 0 javnih zbiranjih, 7 (8) krsitev Zakona 0

zasciti zivali krsitev in 4 (13) krsitev Zakona 0 prijavi prebivalisca,

Vodstvo policijske postaje je policiste z rednimi oblikami dela usmerjalo k cilju zagotavljanja
Cim boljse varnosti drzavljanov, Velik poudarek je bil na opazovalni in patruljni sluzbi, saj so
policisti s povecano vidnostjo poskusali pri Ijudeh ustvariti vecji obcutek varnosti. Na podlagi
sprotnih ana liz prekrskov in glede na trenutno varnostno problematiko, je vodstvo PPpoliciste
usmerjalo na obrnoqa, kjer je bila trenutno vecja potreba po policijski prisotnosti. Pri
izobrazevanju je bila posebna pozornost namenjena podroqern, kjer je prislo do spremembe
zakonodaje oziroma uveljavitve novih predpisov, predvsem Zakona 0 tujcih, Zakon 0 prekrskih.
Na podlagi varnostnih dogodkov in izvedenih ukrepih gre zakljuCiti, da je stanje na podroqu
javnega reda iz leta v leto boljse in relativno ugodno.

Na obmoqu obCine Dornzale je bilo organiziranih vec javnih prireditev, vendar rnnozicnih
krsitev javnega reda in miru ni bilo. Preventivne dejavnosti na podroqu javnega reda je policija
usmerila v preprecevan]e krsitev na javnih prireditvah. Veliko pozornosti je bilo namenjene
podroqu vrstniskeqa nasilja, tocenja alkoholnih pijac vinjenim in mladoletnim osebam,
obratovalnega casa. pirotehnike in uzivanja prepovedanih drog.

IV.2. ObCinska inspekcija ugotavlja:

Najveqe stevilo krsitev je bilo zaznanih na podroqu cestnega prometa. Gre za krsitve doloCiI
kot so: neupostevanje casovne omejitve parkiranja v ozjern srediscu Dornzal, nepravilno
parkiranje na rezerviranih povrsinah za invalide; nepravilno parkiranje na plocnikih in povrsinah
rezerviranih za pesce in na prehodih za pesce. Najpogosteje se krsitve ugotavljajo v ozjern
srediscu Dornzal na Ljubljanski cesti, Kolodvorski ulici, Ulica Matije Tomca, Karnniski cesti, kjer
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so dnevne migracije in frekvenca prometa ter obiskov najveqa (upravno sredisce obcine). V
ozjern srediscu je tudi moe pricakovati najveqe stevilo varnostno zanimivih dogodkov. Po
stevilu sledijo krsitve Zakon 0 cestah, Odloka 0 ravnanju s komunalnimi odpadki. Uradne osebe
obCinske inspekcije so v letu 2016 skupno izrekle 1443 glob za prekrske: krsitelji so podali 12
ugovorov, 1 krsitel] je podal zahtevo za sodno varstvo, zahteva za sodno varstvo je bila
odstopljena pristojnemu sodiscu. Prekrskovni organ je izdal tudi 14 upravnih ureditvenih
odlocb. Najvec odlocb je bilo izdanih za sanacijo okoljskih bremen 11, od tega je bilo
odstranjeno 1 vozilo kot komunalni odpadek;

IV.3. Ocena oqrozenosti in varnostnih tveganj

Oqrozenost cestnega prometa v naseljih in izven naselij

Zaradi neupostevanja pravil 0 prednosti, neprilagojene hitrosti, neustrezne varnostne razdalje
so najbolj oqrozena naselja ob regionalnih cestah in lokalnih povezovalnih cestah v naseljih
Dornzale, Vir, Dob, kolicevo, Preserje, Radomlje, Krtina, Zgornje Jarse, Srednje Jarse in Spodnje
Jarse.

Kriticne tocke v prometu v naseljih so predvsem v okolici sol in vrtcev. V okolici sol in vrtcev so
za boljso varnost postavljene dodatne omejitve hitrosti, table »Vi vozite« oz. so na cestah
vgrajene tudi hitrostne ovire.

Po rnanjsih naseljih obdne je najvecji problem pomanjkanje hodnikov za pesce.

Oqrozenost obCinskih javnih poti in rekreacijskih povrsin

Rekreacijske poti ob reki Karnniski Bistrici in RaCiter urejena igrisca so skozi celo leta zelo dobro
obiskana. Rekreacijske poti so dobro oznacene in vzdrzevane. Kljub temu se na omenjenih
poteh pojavljajo tudi udelezenci, ki tja ne sodijo (vozniki koles z motorji in motornih koles) in s
svojo prisotnostjo oqrozajo pesce in kolesarje. Na rekreacijskih poteh in v parkih so prisotni
psi, za katere pogosto ni ustrezno zagotovljeno varstvo.

Oqrozenost javnih zgradb in objektov kulturne dediscine

Javne zgradbe in objekti kulturne dediscine so izpostavljeni predvsem v nocnern casu
poskodovanjern zunanjosti in notranjosti objektov in vandalizmu.

Oqrozenost javneqa reda in miru

Obcasne krsitve javnega reda in miru se pojavljajo na celotnem obmoqu obcine Dornzale.
krsitvejavneqa reda in miru se pojavljajo predvsem v gostinskih lokalih in njihovi okolici, parkih.
Mladoletniki se pogosto zadrzujejo v okolici sol v parkih, kjer pogosto prihaja tudi do uzivanja
alkohola in prepovedanih drog. Na navedenih lokacijah prihaja do puscanja raznih smeti,
poskodovanja igral, javne infrastrukture in povzrocanje hrupa.
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Oqrozenost na javnih shodih in prireditvah

Na obmoqu obcine Dornzale so med najsteviknejsirni prireditvami gasilske veselice in sportne
prireditve. Za varnost na omenjenih prireditvah je poskrbljeno z varnostnimi sluzbarni in
rediteljsko sluzbo. Na prireditvah, kjer se uporabljajo zvocne naprave ali se todjo alkoholne
pijace lahko pride do obcasnih krsitev javnega reda in miru. Casovno se ti problemi lahko
pojavijo ob koncu prireditve. Na sportnih prireditvah, kjer se zbira veqe stevilu obiskovalcev,
in na ostalih prireditvah visje tveganja je poleg varnostnih sluzb vedno prisotna tudi policija.

V. NADALJNJE ZAGOTAVLJANJE JAVNEGA REDA V OBCINI DOMZALE

Uradne osebe v obcinski upravi izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejanj v postopku 0

prekrsku, vodenje postopkov 0 prekrsku in odlocanje 0 postopku, kot to doloca veljavna
zakonodaja (Zakon 0 prekrskih) in obCinski splosni predpisi, ki dolocajo pristojnosti,
orqanizaci]o in sestavo teh organov.

Na Inspektoratu obCine Dornzale so zaposlene 3 osebe:
Inspektor - vodja inspektorata (VII. stopnja izobrazbe)
Komunalni nadzornik - redar (VI. stopnja izobrazbe)
Redar (V. stopnja izobrazbe)

Delo redarjev se vodi in razporeja glede na casovno in krajevno varnostno problematiko.

NaCin dela redarjev je tudi intervencijski, kar pomeni, da reagirajo na podlagi obvestil obcanov
in pristojnih organov in sluzb. Redarji izvajajo svoje naloge na podlagi odrejenih delovnih nalog
in zaznave krsitev, za katere so pristojni in jih zaznajo ob svojem delu na terenu.

ObCina Dornzale bo naloge s podroqa inspekcijskeqa nadzorstva, komunalnega nadzorstva in
obCinskega redarstva zagotavljala z obstojeCimi razpolozfjivirni kadri in tehnicnimi sredstvi.
Ocenjujemo, da varnostne razmere na obmoqu Obdne Dornzale ne kazejo potrebe po
orqanizacijskih in kadrovskih spremembah.

Potrebno je zagotoviti nadaljnjo prisotnost uradnih oseb nadzora in prisotnost obcinskih
redarjev na terenu, ki bistveno pripomorejo k izboljsanju varnosti in obcutka varnosti pri
obcanih. ObCina zagotavlja Ie red na obrnoqu lokalne skupnosti. Ko je okvir zagotavljanja reda
presezen in je potrebno izvesti ukrepe za vzdrievanje javnega reda in miru, je potrebno tudi
nadalje zagotoviti poseg, ukrepanje in odlocanje organov za vzdrzevanje reda, v prvi vrsti
policije in po potrebi tudi drugih organov, ki zagotavljajo izvrsevanje norm, s katerimi se
zagotavlja red.

Obcinski redarji bode svoje aktivnosti usmerjali v zagotavljanje Zakona 0 pravilih cestnega
prometa, Zakona 0 cestah, Zakona 0 varstvu javnega reda in miru, kakor tudi dolocil obCinskih
odlokov. Prednostne naloge obcinskih redarjev bode izvajanje nalog s podrcqa varovanja
okolja, obcinskih cest in varnosti prometa v naseljih.

Iz teh razlogov in ob upostevanju lokalnih specificnih razmer in upostevanju dela, ki ga Obcina
Dornzale ze zagotavlja, ObCina Dornzale stem obCinskim programom varnosti zagotavlja
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nadzor nad izvrsevanjern tistih dolocil 0 javnem redu, za katere se pricakuje, da jih bode tudi v
bodoce zaznali ob svojem rednem delu. Z dolocitvijo nalog in nadzora 5 podroqa Zakona 0

varstvu javnega reda in miru ter uporabo pooblastil iz Zakona 0 obcinskern redarstvu se na
lokalne skupnosti ne prenasa Ie pravic, ampak tudi odgovornosti in obveznost, da bo
zaqotovljena zakonita uporaba vseh pooblastil in sredstev.

ObCina Domzale bo v okviru inspekcijskeqa nadzorstva, komunalnega nadzorstva in
obcinskeqa redarstva izvajala pooblastila dolocena z zakoni skladno 5 programom varnosti,
naloge na podlagi zgoraj navedenih zakonov pa bo v okviru svojih pooblastil izvajala tudi
policija.

ObCina Dornzale bo najmanj enkrat letno ocenila izvajanje obcinskeqa programa varnosti. V
primeru spremenjenih varnostnih razmer bo podano mnenje, katere bo obCinska uprava
upostevala pri organiziranju in zagotavljanju programa varnosti.

Za zagotavljanje nalog 5 predlaganim obCinskim programom varnosti ni potrebno zagotoviti
dodatnih sredstev in bistvenih sprememb pri organizaciji ter vsebini dela, kot so bile v Obcini
Domzale uveljavljene do sedaj. V kolikor bi bilo potrebno zaradi slabsih varnostnih razmer v
prihodnosti organizacijo del a obcinskih nadzornih sluzb spremeniti, bo potrebno zagotoviti za
delovanje Ie te nove kadre in dodatna financna sredstva, kar pa ob trenutnih varnostnih
razmerah na obmoqu ObCine Domzale in delu policistov Policijske postaje Dornzale ni
potrebno.

ZUPAN
Toni DRAGAR
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