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Zadeva: odpravek sklepa – Poročilo o delu Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana 

              za leto 2015 

 

Svet Četrtne skupnosti Center je na svoji 15. seji, dne 4. 4. 2016, skupaj s Sosvetom za varnost 

prebivalcev obravnaval poročili Mestnega redarstva in Policijske postaje Center v letu 2015 ter 

sprejel sklep: 

Svet Četrtne skupnosti Center in Sosvet za varnost prebivalcev sta se seznanila s Poročilom 

Mestnega redarstva in Poročilom Policijske postaje Ljubljana Center o delu za leto 2015. Delo 

policistov in redarjev ocenjujeta kot uspešno, zgledno je tudi sodelovanje s ČS Center.  

Ob tem ponovno pozivamo Policijo in Mestno redarstvo, da poostrita nadzor nad kršitvami 

javnega reda in miru predvsem v nočnem času in sicer kršitve obratovalnega časa gostinskih 

vrtov in prekomernega hrupa tudi s preventivnim delovanjem in opozarjanjem kršilcev. 

 

Obrazložitev: 

V poročilih, ki so jih podali predstavniki Mestnega redarstva in Policije, ter v razpravi članov Sosveta 

in Sveta, je bilo izpostavljeno predvsem: 

 Poleg 25.000 prebivalcev Četrtne skupnosti Center, jo vsak dan obišče še 100.000 obiskovalcev, 

kar pomeni izredno veliko obremenjenost tudi za policiste in redarje, ki pa jih je žal premalo. 

 Policist so morali pogosto zagotavljati prisotnosti ob javnih shodih (239), predvsem pred 

sodiščem na Tavčarjevi in na javnih prireditvah. 

 Kriminaliteta se je zmanjšala. Največ je bilo tatvin in premoženjskih kaznivih dejanj. 

 Vsako tretje kaznivo dejanje je bilo preiskano. 

 Pereč problem je grafitiranje, predvsem ko gre za mazanje fasad in vhodnih vrat. 

 Problem je tudi vandalizem, uničevanje zasebne in lastnine MOL (urbane opreme). 

 Opozorili smo na problem alkoholizma in na prepoved popivanja (28 primerov). Svet je že pred 

časom dal pobudo, da se prepove uživanje alkohola na javnih površinah. 

 Problem je tudi uživanje prepovedanih drog (43 kaznivih dejanj in 239 prekrškov). Svet je že 

pred časom predlagal spremembo zakonodaje, da bi se organizirale tako imenovane »Varne 

sobe«. 

 Problem »brezdomcev«, ki spijo, urinirajo in nasilno beračijo (39 ukrepanj) predvsem v 

Plečnikovem podhodu in pod Fabianijevim mostom. 

 Ob omembi kaznovanja kolesarjev, so člani sveta in sosveta opozorili, da je včasih to pretirano v 

odnosu do voznikov motornih vozil. Včasih je dovolj tudi opozorilo. Svet je že pred časom 

podprl pobudo, da je nesprejemljivo, da so kazni za kolesarje enake kot za voznike motornih 

vozil. Nadalje smo opozorili, da je Svet že predlagal, da se na peščevih površinah prepove vožnja 

koles s pomožnim motorjem. Konflikti med pešci in kolesarji na peščevih površinah bi lahko bili 

manjši, če bi se vsi držali pravil, da imajo pešci prednost pred kolesarji in ti pred motornimi 

vozili. 

 Zlasti smo opozorili na kršitve javnega reda in miru (69 kršitev nočnega miru s hrupom). 

 V letu 2015 ni bilo izstopajočih dogodkov, ki bi ključno vplivali na varnostne razmere na 

območju policijske postaje. PP Ljubljana Center svoje delo v obravnavanem obdobju lahko 



 

zaključi s splošno oceno, da so policisti svoje delo opravili v sladu s pričakovanji in glede na 

številne pokazatelje v varnostnem smislu ter obremenjenost glede kadrovskih težav to obdobje 

zaključili ugodno. 

 Mestno redarstvo vsakodnevno zagotavlja dva mestna redarja, ki opravljata naloge na območju 

ožjega mestnega središča, enega mestnega redarja, ki opravlja delo v mešani patrulji z PP Center 

in enega mestnega redarja, ki opravlja naloge na območju tržnice. 

 Mestno redarstvo daje velik pomen varnosti v cestnem prometu, nadzoru nad taxi prevozniki, 

parkiranju na parkiriščih za invalide, javnemu redu in miru, ter vsiljivemu beračenju in 

brezdomstvu.  

 Izpostavili smo problem Metelkove mesto. Predstavnik policijske postaje Center, je ponovno 

predlagal, da četrtna skupnost organizira sestanek s prizadetimi prebivalci, predstavniki 

Metelkova mesto in Policije. 

 Prejeli smo pobudi prebivalke in ravnateljice OŠ Majde Vrhovnik glede kaljenja javnega reda in 

miru na šolskem igrišču s prošnjo za poostren nadzor. Pobudo smo posredovali Mestnemu 

redarstvu in PP Ljubljana Center. 

 

 

 

                                                                                  Predsednica Sveta Četrtne skupnosti Center 

                                                                                                 Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                          Mateja Špan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V vednost: 

- Mestno redarstvo, MU, MOL 

- SLS, MU, MOL  

 

                                                                                                                          

 

 

 


