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Poročilo o varnostni problematiki
posameznih KS za leto 2014

na

območju

Občine

Žalec

in

KRIMINALITETA

Na območju Občine Žalec je bilo v obdobju od 01.01.2014 do 31. 12. 2014 obravnavanih
skupno 512 kaznivih dejanj iz vseh sklopov kaznivih dejanj. Raziskali smo več kot 60 %
kaznivih dejanj.
Pregled posameznih kaznivih dejanj:
-

Tatvina = 212 KD

-

Velika tatvina = 76 KD

-

Poškodovanje tuje stvari = 44 KD

-

KD zoper življenje in telo (lahke in hude telesne poškodbe) = 32 KD

-

KD neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami = 18 KD

-

KD zoper zakonsko zvezo, družino in otroke = 22 KD

Od kaznivih dejanjih, katera so bila storjena v letu 2014 izstopajo:
-

Vlomi v objekte (76), od tega 28 vlomov v stanovanjske hiše,
tatvine barvnih kovin,
vlomi v delovne kontejnerje in tatvina orodja,
poškodovanja tuje stvari,
tatvine osebnih avtomobilov predvsem na območju Mestne skupnosti Žalec.

JAVNI RED IN MIR IN SPLOŠNA VARNOST LJUDI

-

Zakon o varstvu javnega reda in mira = 78 prekrškov
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami = 8 prekrškov
Zakon o tujcih = 8 prekrškov
Zakon o zaščiti živali = 6 prekrškov
Ostali predpisi = 9 prekrškov

Problematika se je v primerjavi z letom 2013 izboljšala predvsem zaradi manjšega obiska
posameznih gostinskih lokalov, kljub temu je večina prijavljenega vandalizma še vedno v
povezavi z obratovanjem gostinskih lokalov.
Stanje na področju javnega reda in miru in splošne varnosti ljudi in premoženja na
območju Občine Žalec, kakor tudi Upravne enote Žalec je zadovoljivo in je v padcu.
Izstopajočih in odmevnih kršitev javnega reda in miru ne beležimo.

CESTNI PROMET
PROMETNE NESREČE GLEDE NA
POSLEDICE
POSLEDICA
S SMRTNIM IZIDOM
S TELESNO POŠKODBO
Z MATERIALNO ŠKODO
SKUPAJ

ŠTEVILO
1
80
105
186

Kot primarni vzrok prometnih nesreč v letu 2014 je še vedno na prvem mestu
neprilagojena hitrost sledijo nepravilni premiki z vozili, neustrezna varnostna razdalja,
neupoštevanje pravil prednosti, nepravilna stran in smer vožnje. Še vedno pa je odstotek
alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč relativno visoko.
V prometnih nesreči s smrtnim izidom je umrla voznica osebnega avtomobila, ki je v z
vozilom pri mostu v Šeščah zapeljala z vozilom v reko Savinjo.
Izpostaviti je potrebno še vedno »razcepno« križišče ter glavno cesto G4 proti Velenju.
Pregled stanja po posameznih KS:
MO Žalec:

Na območju MO Žalec smo obravnavanih več vlomov v objekte od tega večina v
stanovanjske objekte po samem centru Žalca in v okolici pokopališča. Še vedno se
pojavljajo tatvine barvnih kovin. Stanje glede »narkomanske« problematike se je precej
izboljšalo po zamenjavi lokacije dnevnega centra Želva na Šlandrov trg. Navedena
populacija se sedaj pojavlja oz. zadržuje v okolici OŠ in kulturnega doma, vendar
izstopajočih kršitev pri tem ni bilo zaznanih ali prijavljenih, je pa zadeva moteča za
obiskovalce omenjenih ustanov, zadevo pa rešujemo s kontrolami teh točk in
ugotavljanjem identitet oseb, ki se tam zadržujejo. Naloge izvajamo peš skupaj z
medobčinskim redarstvom, pri tem pa smo ugotovili, da občani takšno obliko dela
pozdravljajo.
Glede tujske problematike na MO Žalec ni zaznati težav, saj redno opravljamo kontrole
turističnih prijav tujcev in sodelujemo z najemodajalci stanovanj predvsem v času hmelja
(sezonsko delo).
KS Vrbje:

V omenjeni KS področju javnega reda in mira sta izstopata gostinska lokala »Gobec« ter
»Dada«, kjer se pojavljajo predvsem kršitve povezane s CPP prekrški (odhod vinjenih
gostov) iz lokalov. Drugih izstopajočih kršitev JRM ali CPP nismo beležili. Glede KD na
tem območju izstopajo tatvine bakra s stanovanjskih objektov in vlomi v stanovanjske
hiše.
Glede tujske problematike v KS Vrbje ni zaznati težav, saj redno opravljamo kontrole
turističnih prijav tujcev in sodelujemo z najemodajalci stanovanj predvsem v času hmelja
(sezonsko delo).
KS Petrovče:

V KS Petrovče beležimo vlome v različne objekte. Varnostna situacija v sami poslovni
coni Arnavski gozd se je nekoliko umirila. Na omenjenem območju redno opravljamo
službe in kontrole CPP tudi z medobčinskim redarstvom, zato se je stanje glede

opisanega popravilo in ni izstopajočih kršitev CPP (tudi glede parkiranja TV na tem
območju).
Glede tujske problematike v KS Petrovče ni zaznati težav, saj redno opravljamo kontrole
turističnih prijav tujcev in sodelujemo z najemodajalci stanovanj predvsem v času hmelja
(sezonsko delo).
KS Levec:

V KS Levec ne izstopa noben lokal glede kršitev JRM ali KD, se pa pojavljajo občasne
trgovinske tatvine v trgovskem centru Mercator v Levcu.
Glede tujske problematike v KS Levec ni zaznati težav, saj redno opravljamo kontrole
turističnih prijav tujcev in sodelujemo z najemodajalci stanovanj predvsem v času hmelja
(sezonsko delo).
KS Šempeter:

KS Šempeter je po številu prebivalcev druga KS na območju Občine Žalec in s tem tudi
temu primerno obremenjena z vsemi varnostnimi dogodki na območju celotne KS. Večino
vseh dogodkov se tudi naredi na območju samega naselja Šempeter v Savinjski dolini. Pri
tem je bilo v tem obdobju več kaznivih dejanj vlomov v različne objekte in v stanovanjske
hiše. Prijavljenih je bilo tudi več tatvin na raznih gradbiščih.
Več prometnih nesreč je bilo obravnavanih predvsem na območju naselja Šempeter, na
drugem področju pa je razpršenih več prometnih nesreč.
Na področju javnega reda in mira ni izstopajočih prijavljenih kršitev.
KS Gotovlje:

Na območju KS Gotovlje smo prav tako obravnavali nekaj vlomov v različne objekte, med
drugimi tudi v stanovanjske hiše.
Problematičnih ali izstopajočih gostinskih lokalov na območju KS ni, prav tako ni bilo
zaznanih odmevnejših kršitev javnega reda in mira.
Na območju KS smo obravnavali več prometnih nesreč, pri čemer izstopa predvsem del
R447, ki je tudi na območju te KS, preostale prometne nesreče pa so razpršene po vseh
drugih lokalnih cestah.
KS Ponikva pri Žalcu:

Na območju KS Ponikva pri Žalcu smo obravnavali vlome v objekte, prav tako je bilo
prijavljenih več drugih tatvin, predvsem nekaj tatvin barvnih kovin in tatvin orodja.
Na tem območju obratuje zgolj nekaj vaških gostiln, pri čemer ni zaznane problematike.
Do največ prometnih nesreč prihaja na glavni cesti G4, predvsem v Vodosteču, kjer je bilo
največ prometnih nesreč, problematična pa je predvsem cesta Ponikva – Podkraj, ki je v
zelo slabem stanju.
Tujske problematike na tem območju ni zaznane.
KS Galicija:

Na območju KS Galicija je potrebno izpostaviti več tatvin na območju nekdanje Asfaltne
baze, kjer je bilo prijavljenih več tatvin materiala iz ograjenega območja, prav tako smo
obravnavali vlome v stanovanjske hiše in počitniške objekte na območju Galicije ter

Hramš. Pri tatvinah izstopa tudi BS Logo v Veliki Pirešici, kjer je bilo obravnavanih več
tatvin goriva, prav tako je bilo v ta BS tudi vlomljeno.
Med gostinskimi lokali je potrebno izpostaviti lokal Brunarica v Železnem, kjer je bilo
prijavljenih več kršitev javnega reda in mira.
Do prometnih nesreč prihaja predvsem na glavni cesti G4, ki v večini poteka preko tega
območja. Izstopa pa še lokalna cesta Ložnica – Velika Pirešica, kjer je prav tako prišlo do
več PN.
Tudi na območju KS Galicija so nastanjeni predvsem tujci, ki delajo v gradbeništvu in ni
zaznane problematike.
KS Griže in KS Liboje:

V letu 2014 je bilo na območju KS Griže in KS Liboje obravnavanih več kaznivih dejanj.
Pri tem izstopajo predvsem kazniva dejanja vlomi v stanovanjske hiše, podjetja oz. druge
objekte. Prav tako smo v obeh KS obravnavali nekaj primerov tatvin barvnih kovin in sicer
žlebov z stanovanjskih hiš.
Na področju prometne varnosti smo v obeh KS obravnavali več prometnih nesreč in sicer
v Zabukovici, v Libojah, v Kasazah in v Pongracu, kot primarni vzrok prometnih nesreč pa
je še vedno neprilagojena hitrost.
Ocena stanja varnosti na območju Občine Žalec
S stanjem varnosti na območju Občine Žalec smo v letu 2014, generalno gledano, lahko
bili zadovoljni, saj je praktično na vseh področjih bilo manj negativnih dogodkov, kar pa ni
pokazatelj, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. Kljub temu še vedno opažamo, da se
občani ne obnašajo dovolj samozaščitno (odklenjeni objekti, odklenjena vozila, puščanje
vrednih predmetov na dostopnem in vidnem mestu, indiferentnost na posamezna dejanja,
stopnja alkoholiziranih voznikov, neuporaba odsevnih teles, nespoštovanje označb na
vozišču, neprimerna hitrost vožnje, itd…), kar pa bi bistveno pripomoglo k še boljši
varnostni situaciji.
Policisti PP Žalec smo kadrovsko zelo okrnjeni, saj nam trenutno manjka 14 policistov. Po
sistemizaciji bi na PP Žalec moralo biti 47 pooblaščenih uradnih oseb, trenutno pa nas je
33. Vse do leta 2017 realno ni pričakovati večje kadrovske popolnitve, zato je težko
pokrivati tako veliko območje za katero je zadolžena naša enota. Ker je v zadnjem času
čedalje več različnih javnih prireditev, katerih organizatorji prosijo tudi za pomoč policije in
če se kadrovska situacija ne bo izboljšala, potem ugotavljamo, da v prihodnje ne bo več
moči ugoditi takšnim zaprosilom, saj nas je že za redne naloge premalo.
Da bi nam v čim večji meri uspelo pokriti območje, za katerega smo zadolženi, kadrovsko
težavo rešujemo s tem, da se občasno poslužujemo mešanih patrulj z medobčinskim
redarstvom, potem z večjo prisotnostjo policistov Prometne policijske postaje Celje na
našem območju, ter večjo prisotnostjo policistov Enote vodnikov službenih psov PU Celje,
vendar pa na žalost ugotavljamo, da so tudi te enote kadrovsko podhranjene.
Gorazd Trbovšek
Komandir policijske postaje
višji policijski inšpektor III

