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Priloga 1: ZAKON O OBČINSKEM REDARSTVU 

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike 

Slovenije izdajam 

U K A Z  
o razglasitvi Zakona o občinskem redarstvu (ZORed) 

Razglašam Zakon o občinskem redarstvu (ZORed), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji 18. decembra 2006. 

Št. 001-22-202/06 

Ljubljana, dne 27. decembra 2006 

dr. Janez Drnovšek l.r.  
Predsednik  
Republike Slovenije 

Z A K O N  
O OBČINSKEM REDARSTVU (ZORed) 

1. člen 

(vsebina zakona) 

(1) Ta zakon ureja uresničevanje pristojnosti občine za ustanovitev in organizacijo ter določitev 
delovnega področja in nalog občinskega redarstva.  
(2) Zakon določa pogoje za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva, 
pooblastila, uniformo, označbe in opremo občinskih redarjev ter vsebino in način vodenja evidenc. 

I. OBČINSKO REDARSTVO 

2. člen 

(ustanovitev) 

(1) Mestna občina ustanovi mestno redarstvo, občina pa lahko ustanovi občinsko redarstvo (v 
nadaljnjem besedilu: občinsko redarstvo) z odlokom, ki ga na predlog županje ali župana (v nadaljnjem 
besedilu: župan) sprejme občinski svet.  
(2) Dve ali več občin lahko z odlokom, ki ga na predlog župana v enakem besedilu sprejmejo njihovi 
občinski sveti, ustanovi medobčinsko redarstvo kot organ skupne občinske uprave.  
(3) Če občina ne ustanovi občinskega redarstva ali medobčinskega redarstva, določi z odlokom o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave, da naloge občinskega redarstva opravlja občinski 
redar ali občinska redarka (v nadaljnjem besedilu: občinski redar). 

3. člen 

(delovno področje in naloge občinskega redarstva) 
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(1) Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan 
občinski predpis.  
(2) V okviru in v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka in z občinskim programom varnosti iz 6. člena 
tega zakona skrbi občinsko redarstvo za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno:  
– nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,  
– varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,  
– skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,  
– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,  
– vzdrževati javni red in mir. 

4. člen 

(prekrškovni organ) 

(1) Občinsko redarstvo je občinski prekrškovni organ.  
(2) Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic.  
(3) Občina, ki ne ustanovi občinskega redarstva v skladu s prvim ali drugim odstavkom 2. člena tega 
zakona, določi z odlokom občinski prekrškovni organ, pooblaščen za odločanje o prekrških z delovnega 
področja občinskega redarstva. 

5. člen 

(opravljanje nalog občinskega redarstva) 

(1) Naloge občinskega redarstva kot pooblaščene uradne osebe opravljajo vodja občinskega 
redarstva ali vodja medobčinskega redarstva ter občinski redarji.  
(2) Vodjo občinskega redarstva imenuje in razrešuje župan, vodjo medobčinskega redarstva pa 
imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic soglasno.  
(3) Vodja občinskega redarstva odloča o zadevah iz pristojnosti občinskega redarstva, organizira in 
koordinira delo pooblaščenih uradnih oseb ter v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in 
strokovnost dela občinskega redarstva. 

II. PROGRAM VARNOSTI 

6. člen 

(občinski program varnosti) 

(1) Občinski svet na predlog župana sprejme občinski program varnosti, s katerim na podlagi ocene 
varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega redarstva.  
(2) Dve ali več občin lahko sprejme skupen občinski program varnosti.  
(3) Občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti.  
(4) Sredstva za izvajanje občinskega programa varnosti se zagotovijo v proračunu občine. 

7. člen 

(usklajevanje programov) 

(1) Občinski program varnosti se pred sprejemom uskladi s predpisi, programskimi dokumenti 
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in policije na področju javne varnosti ter s potrebami 
varnosti v občini.  
(2) Za uskladitev programov iz prejšnjega odstavka ter za zagotovitev rednega medsebojnega 
sodelovanja občinskega redarstva in policije skrbijo župan in vodja organizacijske enote policije, 
pristojne za območje občine. 
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8. člen 

(zagotavljanje strokovne pomoči) 

Strokovno pomoč pri pripravi in izvajanju občinskega programa varnosti daje ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve. 

9. člen 

(sodelovanje redarjev in policistov) 

(1) Pri opravljanju nalog in pooblastil občinski redarji sodelujejo s policisti.  
(2) Če občinski redarji opravljajo naloge, ki jih določa zakon, skupaj s policisti, so dolžni ravnati po 
navodilu policista oziroma vodje policijske enote. 

III. POOBLASTILA OBČINSKEGA REDARJA 

10. člen 

(vrste pooblastil) 

(1) Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:  
– opozorilo;  
– ustna odredba;  
– ugotavljanje istovetnosti;  
– varnostni pregled osebe;  
– zaseg predmetov;  
– zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja;  
– uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca (v nadaljnjem besedilu: 
prisilna sredstva).  
(2) Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za izvajanje pooblastil opozorila, varnostnega pregleda, 
zasega predmetov in uporabo prisilnih sredstev uporabljajo določbe Zakona o policiji in podzakonskih 
predpisov, ki urejajo načela in način uporabe istovrstnih pooblastil policistov. 

11. člen 

(ustna odredba) 

Z ustno odredbo občinski redar daje obvezna navodila in prepovedi, odreja ukrepe in dejavnosti, od 
katerih je neposredno odvisno uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti občinskega redarstva in jih mora 
kdo storiti ali opustiti zaradi zagotovitve teh nalog. 

12. člen 

(ugotavljanje istovetnosti) 

(1) Občinski redar ugotavlja istovetnost osebe, ki s svojim obnašanjem in ravnanjem na določenem 
kraju ali ob določenem času vzbuja sum, da bo ogrozila varnost ljudi ali premoženje, izvršuje ali je 
izvršila prekršek ali kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.  
(2) Istovetnost ugotavlja občinski redar tako, da od osebe zahteva na vpogled osebno izkaznico ali 
drugo veljavno listino, opremljeno s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, tujo potno listino ali drugo 
javno listino, opremljeno s fotografijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti istovetnost.  
(3) Istovetnost lahko občinski redar ugotovi tudi na podlagi drugih dokumentov, ki vsebujejo podatke o 
osebi, ali ob pomoči drugih, ki osebo poznajo.  
(4) Osebo, katere istovetnost ugotavlja, je občinski redar dolžan seznaniti z razlogi za ugotavljanje 
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istovetnosti.  
(5) Če občinski redar ne more ugotoviti istovetnosti osebe, jo zadrži in obvesti policijo, ki mora prevzeti 
nadaljevanje identifikacijskega postopka. 

13. člen 

(zadržanje storilca na kraju kaznivega dejanja  
ali prekrška) 

(1) Občinski redar sme na kraju dogodka zadržati storilca prekrška in osebo, zaloteno pri kaznivem 
dejanju, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog.  
(2) Zadržanje iz petega odstavka prejšnjega člena in prejšnjega odstavka sme trajati do prihoda 
policistov, vendar najdlje eno uro. 

14. člen 

(uporaba prisilnih sredstev) 

(1) Občinski redar sme uporabiti fizično silo in plinski razpršilec samo v primeru, če drugače ne more 
od sebe ali koga drugega odvrniti istočasnega protipravnega napada.  
(2) Sredstva za vklepanje in vezanje sme občinski redar uporabiti zoper osebo, ki jo sme v skladu s tem 
zakonom zadržati, če se upira zadržanju ali želi pobegniti. 

15. člen 

(obveščanje o kaznivem dejanju) 

Če občinski redar ugotovi, da se pripravlja, izvršuje ali je izvršeno kaznivo dejanje, za katerega se 
storilec preganja po uradni dolžnosti ali na predlog, je dolžan v skladu z določbami zakona, ki ureja 
kazenski postopek, obvestiti policijo. 

16. člen 

(obveščanje o zadržanju in uporabi prisilnih sredstev) 

(1) O zadržanju osebe in uporabi prisilnih sredstev je občinski redar dolžan napisati poročilo in ga 
predložiti v pregled vodji občinskega redarstva oziroma svojemu nadrejenemu ali osebi, ki jo ta 
pooblasti.  
(2) Če je oseba pri zadržanju in uporabi prisilnih sredstev telesno poškodovana, je občinski redar dolžan 
zagotoviti, da v najkrajšem možnem času dobi ustrezno medicinsko pomoč.  
(3) Če je osebi med postopkom povzročena telesna poškodba ali smrt, je dolžan vodja občinskega 
redarstva nemudoma obvestiti župana občine, kjer je sedež občinskega redarstva.  
(4) V obvestilu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni podatki o osebi, razlogu, času in kraju 
zadržanja, uporabi prisilnega sredstva, vrsti uporabljenega prisilnega sredstva ter drugih okoliščinah in 
dejstvih, pomembnih za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarja. 

17. člen 

(ocena uporabe prisilnih sredstev) 

(1) Župan oziroma župani občin ustanoviteljic imenujejo neodvisno, največ petčlansko, komisijo za 
oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva (v nadaljnjem besedilu: komisija). V 
komisiji mora biti direktor občinske uprave, v primeru medobčinskega redarstva pa direktor občinske 
uprave s sedežem medobčinskega redarstva, predstavnik policije in predstavniki nevladnih organizacij, 
zainteresiranih za nadzor nad varstvom človekovih pravic in svoboščin.  
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(2) Vodja občinskega redarstva mora na podlagi poročila iz prvega odstavka prejšnjega člena oceniti, ali 
je bilo ravnanje občinskega redarja zakonito in strokovno. Ob ugotovljenih kršitvah je dolžan sprožiti 
postopek za ugotavljanje odgovornosti.  
(3) V primeru, da je bila osebi pri uporabi prisilnih sredstev povzročena telesna poškodba ali smrt, ali je 
bilo prisilno sredstvo uporabljeno proti več kot trem osebam, oceno ravnanja občinskega redarja opravi 
komisija. Sejo komisije skliče župan.  
(4) Komisija obravnava pritožbe zoper delo občinskega redarstva in lahko obravnava tudi druge primere 
uporabe prisilnih sredstev v postopkih občinskega redarstva, kadar oceni, da je to potrebno. K 
sodelovanju lahko povabi tudi druge strokovnjake, če meni, da je njihovo sodelovanje pomembno za 
odločitev v konkretnem primeru. Komisija svoje poslovanje natančneje uredi s poslovnikom.  
(5) V primeru medobčinskega redarstva je za imenovanje komisije pristojen župan občine, v kateri je 
sedež medobčinskega redarstva. 

18. člen 

(postopek komisije za oceno uporabe prisilnih sredstev) 

(1) Komisija iz prejšnjega člena zbere potrebna obvestila in dokaze o okoliščinah, dejstvih in razlogih 
uporabe prisilnih sredstev. V zvezi s tem lahko od občinske uprave in policije zahteva potrebno pomoč 
in sodelovanje. Pri svojem delu smiselno uporablja določbe zakona o splošnem upravnem postopku.  
(2) O zbranih obvestilih, dokazih in ugotovitvah komisija najkasneje v 30 dneh od dneva imenovanja 
sestavi zapisnik, v katerem poda tudi mnenje, ali je bilo ravnanje občinskega redarja v skladu s predpisi, 
strokovno in sorazmerno.  
(3) Če komisija ugotovi znake kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali 
na predlog, zlorabe človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugih kršitev, za katere so z zakonom 
določene sankcije, obvesti o tem pristojni organ. 

19. člen 

(odločanje o pritožbah) 

(1) Posameznik, ki meni, da so mu bile z dejanjem ali opustitvijo dejanja občinskega redarja kršene 
njegove pravice ali svoboščine, se lahko v 30 dneh pritoži županu.  
(2) Župan mora pritožbo iz prejšnjega odstavka proučiti in o svojih ugotovitvah in ukrepih v 30 dneh 
pisno obvestiti pritožnika.  
(3) O disciplinskih kršitvah občinskega redarja se odloča v disciplinskem postopku v skladu z zakonom, 
ki ureja položaj javnih uslužbencev. 

IV. POGOJI ZA OPRAVLJANJE NALOG POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB OBČINSKEGA 
REDARSTVA 

20. člen 

(pogoji za opravljanje nalog) 

(1) Pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene z 
zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, opraviti predpisan preizkus znanja za vodenje in 
odločanje v prekrškovnem postopku ter preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za 
uporabo pooblastil občinskega redarja.  
(2) Kandidat za vodjo občinskega redarstva mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali 
njej enakovredno raven izobrazbe, za občinskega redarja pa najmanj srednjo splošno ali srednjo 
strokovno izobrazbo.  
(3) Za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga iz pristojnosti občinskega redarstva je pooblaščen 
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občinski redar, za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekrških pa je lahko pooblaščena uradna 
oseba, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe. 

21. člen 

(strokovno usposabljanje in preizkus znanja) 

(1) Usposobljenost pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva za opravljanje nalog občinskega 
redarstva, uporabo pooblastil, določenih z zakonom, ter za ravnanje z napravami in tehničnimi sredstvi 
se zagotavlja s strokovnim usposabljanjem in obdobnim izpopolnjevanjem ter preizkusom znanja.  
(2) Program in čas strokovnega usposabljanja ter način opravljanja preizkusa znanja za opravljanje 
nalog občinskega redarstva, program in način obdobnega izpopolnjevanja ter vsebino in način vodenja 
evidence usposabljanja in izpopolnjevanja, opravljenih preizkusov in izdanih potrdil o usposobljenosti, 
predpiše minister, pristojen za notranje zadeve. Minister, pristojen za notranje zadeve, imenuje komisijo 
za opravljanje preizkusov znanja.  
(3) Strokovno usposabljanje občinskih redarjev in preizkusi znanja iz prejšnjega odstavka so strošek 
občine. Sredstva za izvedbo strokovnega usposabljanja občinskih redarjev za uporabo pooblastil iz 10. 
člena tega zakona zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 

22. člen 

(občinski redar – pripravnik) 

(1) Dokler občinski redar ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja, je občinski redar 
– pripravnik in ne sme samostojno opravljati nalog občinskega redarja.  
(2) Občinski redar – pripravnik mora opraviti preizkus znanja najkasneje eno leto po sklenitvi pogodbe o 
zaposlitvi v občini. 

23. člen 

(plača občinskega redarja) 

Pooblastila občinskega redarja iz 10. člena tega zakona se upoštevajo pri določitvi plače občinskega 
redarja v skladu s predpisi, ki urejajo plače javnih uslužbencev. 

V. UNIFORMA, OZNAČBE IN OPREMA 

24. člen 

(enotna uniforma in označbe) 

(1) Občinski redar ima med opravljanjem nalog pravico in dolžnost nositi službeno uniformo občinskih 
redarjev. Uniforma občinskih redarjev je v vseh občinah enotna.  
(2) Označba občinskega redarstva je simbol na enotni uniformi in vozilih, ki ga sestavlja ime občinskega 
redarstva z imenom občine, lahko pa tudi grb občine ali ime medobčinskega redarstva, ter označbe 
nazivov in položajne označbe pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva na enotni uniformi.  
(3) Enotno uniformo občinskega redarja, obliko in vsebino označb, ki jih uporablja občinsko redarstvo ali 
medobčinsko redarstvo, ter način njihove uporabe predpiše minister, pristojen za lokalno samoupravo. 

25. člen 

(zaščita uniforme in označb) 

Državni organi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, društva ter druge pravne in 
fizične osebe ne smejo reproducirati ali uporabljati uniforme in označb, ki so po barvi, kroju, označbah 
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nazivov in položajnih označbah enake ali podobne uniformi in označbam občinskega redarstva, ter 
reproducirati in uporabljati v prometu vozil, ki so označena enako kot vozila občinskega redarstva. 

26. člen 

(službena izkaznica) 

(1) Pooblaščena uradna oseba občinskega redarstva ima službeno izkaznico, ki jo mora imeti pri sebi 
med opravljanjem svojega dela na terenu in jo mora na zahtevo posameznika, zoper katerega vodi 
postopek za prekršek, pokazati.  
(2) Službena izkaznica mora vsebovati naziv pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva, njene 
identifikacijske podatke in pooblastila.  
(3) Službeno izkaznico izda župan oziroma župan občine, v katerem je sedež medobčinskega 
redarstva, pooblaščeni uradni osebi občinskega redarstva ob imenovanju v naziv. Pooblaščena uradna 
oseba mora službeno izkaznico izročiti županu oziroma županu občine, v katerem je sedež 
medobčinskega redarstva, če ji preneha delovno razmerje v občinskem redarstvu.  
(4) Minister, pristojen za lokalno samoupravo, predpiše barvo, obliko, sestavne dele, obrazce službenih 
izkaznic ter besedilo pooblastil pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva. 

27. člen 

(oprema) 

(1) Občinski redar ima med opravljanjem nalog pravico in dolžnost imeti pri sebi opremo, ki jo 
potrebuje za opravljanje nalog.  
(2) Opremo občinskega redarja in način uporabe opreme predpiše minister, pristojen za notranje 
zadeve. 

VI. EVIDENCE OBČINSKEGA REDARSTVA 

28. člen 

(evidence po zakonu, ki ureja prekrške) 

Občinsko redarstvo vodi evidence prekrškovnega organa v skladu z zakonom, ki ureja prekrške. 

29. člen 

(dostop do podatkov iz evidenc) 

Občina je za potrebe izvrševanja nadzora nad izvajanjem tega zakona dolžna omogočiti brezplačen 
vpogled, prepis, kopiranje ali izpis evidenc iz prejšnjega člena. 

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA 

30. člen 

(pristojnost državnih organov) 

(1) Nadzorstvo nad zakonitostjo dela občinskih organov, občinskih uprav in občinskih redarstev pri 
izvrševanju tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.  
(2) Nadzorstvo nad zakonitostjo izvrševanja posameznih pooblastil občinskih redarstev in organ, 
pristojen za nadzor, določa zakon, s katerim so ta pooblastila določena.  
(3) Za prekrške, določene s tem zakonom, je pristojna inšpekcija za notranje zadeve. 
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31. člen 

(pristojnost občinskih organov) 

Za nadzorstvo nad izvrševanjem nalog občinskega redarstva, določenih z občinskimi predpisi, je 
pristojen župan. 

VIII. KAZENSKA DOLOČBA 

32. člen 

(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki ravna v nasprotju s 25. členom tega zakona, se kaznuje za prekršek z globo 2.000 eurov.  
(2) Odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika in 
odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, iz prejšnjega odstavka se kaznuje z 
globo 500 eurov.  
(3) Fizično osebo, ki ravna v nasprotju s 25. členom tega zakona, se kaznuje z globo 500 eurov. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

33. člen 

(rok za izdajo predpisov) 

(1) Predpise iz drugega odstavka 21. člena, tretjega odstavka 24. člena, četrtega odstavka 26. člena 
in drugega odstavka 27. člena izda pristojni minister v enem letu po uveljavitvi tega zakona.  
(2) Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka veljata Pravilnik o enotni uniformi, označbah in 
opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 103/05) in Pravilnik o pogojih za 
opravljanje nalog občinskega redarja (Uradni list RS, št. 103/05). 

34. člen 

(rok za izpolnitev pogojev za opravljanje nalog) 

Javni uslužbenci, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo naloge v občinskih redarstvih, morajo 
opraviti preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva, določen s tem zakonom, najkasneje 
v enem letu od uveljavitve predpisa iz drugega odstavka 21. člena tega zakona. 

35. člen 

(obveznost občin) 

(1) Občine morajo sprejeti ali uskladiti odloke, s katerimi so ustanovljena občinska redarstva, s tem 
zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.  
(2) Občine morajo sprejeti občinski program varnosti iz 6. člena tega zakona v dveh letih po uveljavitvi 
tega zakona. Do sprejema programa varnosti iz 6. člena tega zakona opravlja vse z zakonom določene 
naloge in pooblastila občinskega redarja policija. 

36. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 14. člena 
Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo). 
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37. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2007. 

Št. 212-03/04-5/2 

Ljubljana, dne 18. decembra 2006 

EPA 1013-IV 

Predsednik  
Državnega zbora  

Republike Slovenije  
France Cukjati, dr. med., l.r. 
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Priloga 2: ODLOK O USTANOVITVI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE-MEDOBČINSKEGA 
INŠPEKTORATA IN REDARSTVA  

 

Občina Žužemberk ima področje redarske službe urejeno z ustanovitvenim odlokom, tj. Odlokom u 
ustanovitvi skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva (Ur.l.RS, št. 65/05 in 
72/07), prav tako pristojnost in delokrog občinskega redarstva ureja Zakon o občinskem redarstvu, tako, 
da posebno sprejetje novega odloka za področje redarstva ni potrebno. 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva so 
občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk, ustanovile medobčinsko inšpekcijsko službo in 
službo redarstva za izvajanje inšpekcijskega in redarskega nadzorstva na področju občinskih predpisov 
in drugih aktov občin ustanoviteljic.  

Medobčinska inšpekcija in redarstvo opravljata:  

 
1. Nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa, zakona o javnih cestah ter vseh drugih 
zakonov, ki ji podeljujejo pristojnost nadzora;  

2. Nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje 
pristojnosti;  

3. Naloge občinskega redarstva v skladu z zakonom o varnosti cestnega prometa;  

4. Izdajanje odločb v upravnem postopku, če ji je z zakonom ali odlokom podeljena pristojnost 
odločanja;  

5. Druge upravne in strokovno tehnične naloge iz področja občinske inšpekcije:  
• strokovna pomoč drugim organom občinske uprave,  

• priprava splošnih in posamičnih aktov, poročil in drugih gradiv ter druga dela po nalogu ali pooblastilu 
župana oziroma direktorja uprave.  

 Vloge, s katerimi se lahko stranke obračajo na inšpekcijsko službo, se nahajajo na spletni strani vsake 
od občin ustanoviteljic in se vlagajo po pošti, elektronsko na uradni e-naslov ali osebno ob uradnih urah 
v sprejemno – informacijski pisarni na krajevni pristojni občini.  

Odloka: 

Na podlagi določil 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00 in 28/01), 17. in 52. člena statuta Občine Dolenjske 
Toplice (Uradni list RS, št. 47/99), 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 
40/03) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) so Občinski 
svet občine Dolenjske Toplice na 17. redni seji dne 23. 6. 2005, Občinski svet občine Mirna Peč na 24. 
redni seji dne 23. 6. 2005 in Občinski svet občine Žužemberk na 20. redni seji dne 23. 6. 2005 na 
predlog županov Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk sprejeli 

O D L O K  
o ustanovitvi skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva 
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1. člen 

S tem odlokom se ustanavlja »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (v nadaljevanju: inšpektorat in 
redarstvo) kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega 
nadzora ter redarstva. 

2. člen 

Inšpektorat in redarstvo ima status samostojnega skupnega upravnega organa občine iz 1. člena tega 
odloka.  
Sedež inšpektorata in redarstva je v Dolenjskih Toplicah, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice.  
Inšpektorat in redarstvo ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat 
in redarstvo« na spodnjem robu pa »Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk«. 

3. člen 

Inšpektorat in redarstvo opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in redarstva na 
področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic. 

4. člen 

Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat in redarstvo kot organ tiste občine ustanoviteljice, 
v katere krajevno pristojnost zadeva spada.  
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe, imajo v glavi naziv inšpektorata oziroma redarstva, 
izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.  
Inšpektor oziroma redarstvo mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in 
nalogah tajnika občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih 
vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic. 

5. člen 

Inšpektorat in redarstvo vodi predstojnik, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic 
izmed tajnikov občin ustanoviteljic. 

6. člen 

Predstojnik predstavlja inšpektorat in redarstvo, organizira opravljanje nalog inšpektorata, skrbi za 
izdelavo – realizacijo programa dela ter opravlja vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za 
redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo. Predstojnik inšpektorata in redarstva tudi nudi 
strokovno in pravno pomoč zaposlenim na inšpektoratu in redarstvu. 

7. člen 

Predstojnik inšpektorata in redarstva po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic odloča o 
sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenega v inšpektoratu. 

8. člen 

O izločitvi zaposlenega v inšpektoratu oziroma redarstvu odloča tajnik občine ustanoviteljice, v katere 
krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve zaposlenega o stvari tudi odloči. 

9. člen 

Sredstva za delo inšpektorata in redarstva občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih.  
Sredstva za delo inšpektorata in redarstva zagotavljajo vsaka občina ustanoviteljica do 1/3. 

10. člen 
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Župani občin ustanoviteljic sklenejo sporazum, s katerim podrobneje določijo svoje pravice in 
obveznosti do inšpektorata oziroma redarstva, programiranje dela, način poročanja, način financiranja, 
opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in drugih del za inšpektorat ter druge, za nemoteno 
delo inšpektorata pomembne zadeve. 

11. člen 

Za delo inšpektorata in redarstva zagotovijo opremo in prostor občine ustanoviteljice, vsaka na 
svojem sedežu. Podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova uporabe premoženja dogovorijo 
župani občin s sporazumom iz 10. člena tega odloka. 

12. člen 

Inšpektorat in redarstvo začne z delom 1. 9. 2005.  
Inšpektorat in redarstvo prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih iz 
3. člena tega odloka. 

13. člen 

Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k ustanovitvi inšpektorata in redarstva, če sklep 
o tem sprejmejo na pristojnem organu občine in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice. O 
zagotavljanju sredstev se sklene poseben sporazum. 

14. člen 

Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti ustanoviteljic. Za objavo poskrbi Občina Dolenjske 
Toplice. Veljati začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 030-07-1/05-03- 915 

Dolenjske Toplice, dne 23. junija 2005. 

Župan  
Občine Dolenjske Toplice  

Franc Vovk l. r. 

Št. 030-07-1/2005-30 

Mirna Peč, dne 23. junija 2005. 

Župan  
Občine Mirna Peč  
Zvone Lah l. r. 

Št. 032-01/2005-1250 

Žužemberk, dne 23. junija 2005. 

Župan  
Občine Žužemberk  
Franc Škufca l. r. 

 

Na podlagi določil 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ 
(Uradni list RS, št. 100/05), drugega odstavka 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07), 
17. in 52. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99), 15. člena Statuta Občine 
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list 
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RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) so Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 5. redni seji dne 25. aprila 
2007, Občinski svet Občine Mirna Peč na 8. redni seji dne 14. junija 2007 in Občinski svet Občine 
Žužemberk na 6. redni seji dne 29. junija 2007 na predlog županov Občine Dolenjske Toplice, Občine 
Mirna Peč in Občine Žužemberk sprejeli 

O D L O K  
o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva 

1. člen 

V 3. členu Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva 
(Uradni list RS, št. 65/05) se besedilo spremeni tako, da se glasi:  
»Inšpektorat in redarstvo opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in redarstva ter 
vodenja in odločanja o prekrških nad izvajanjem občinskih predpisov, drugih aktov na področjih, ki jih 
urejajo predpisi občin ustanoviteljic in nad izvajanjem državnih predpisov, katerih nadzorstvo je 
preneseno na lokalno samoupravo skupnost.  
S tem odlokom se kot prekrškovni organ za območje občin ustanoviteljic določi Medobčinski inšpektorat 
in redarstvo Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk, ki se pooblasti za vodenje in odločanje 
o prekrških za kršitve na področju občinskih predpisov, drugih aktov na področjih, ki jih urejajo predpisi 
občin ustanoviteljic in državnih predpisov, katerih nadzorstvo je preneseno na lokalno samoupravo 
skupnost.  
Postopek v prekrškovnem organu vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba organa, ki mora za 
vodenje in odločanje v postopku o prekršku izpolnjevati vse pogoje, določene v zakonu o prekršku in 
ostalih podzakonskih aktih.«. 

2. člen 

V 4. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:  
»Pri izvrševanju upravnih nalog in postopkov o prekršku nastopa inšpektorat in redarstvo kot organ tiste 
občine ustanoviteljice, katere krajevno pristojnost zadeva spada.  
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe, imajo v glavi naziv: Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine 
ustanoviteljice.  
Zaposleni v organu se morajo pri izvrševanju upravnih nalog in postopkov o prekršku ravnati po 
usmeritvah in navodilih predstojnika organa.«. 

3. člen 

V 5. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:  
»Organ skupne občinske uprave vodi predstojnik skupne občinske uprave (v nadaljevanju: vodja 
inšpektorata), ki ga z večino imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic.  
Vodja inšpektorata se mora ravnati po usmeritvah župana in nalogah tajnika oziroma direktorja občine 
ustanoviteljice, katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih vprašanj organiziranja in 
delovanja organa pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.  
Občina, v kateri je sedež organa, ima za javne uslužbence skupne občinske uprave, status 
delodajalca.«. 

4. člen 

V 6. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:  
»Vodja inšpektorata vodi in predstavlja inšpektorat in redarstvo, organizira in koordinira delo v organu, 
skrbi za izdelavo – realizacijo programa dela ter v okviru svojih pooblastil opravlja vse druge 
organizacijske naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo. Vodja 
inšpektorata tudi nudi strokovno in pravno pomoč zaposlenim na inšpektoratu in redarstvu.  
Vodja inšpektorata odloča o pravnih poslih do višine 10% vseh predvidenih sredstev finančnega načrta 
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organa za tekoče leto samostojno in brez soglasja županov občin ustanoviteljic. Za pravne posle, ki 
presegajo navedeno višino, pa mora pridobiti pisno soglasje vseh županov občin ustanoviteljic.  
Pravne posle iz zgornjega odstavka organ samostojno izvede oziroma pripravi v skladu z internimi 
navodili in predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, v imenu organa pa pravne posle sklene 
Občina Dolenjske Toplice. Podpisnik pravnih poslov je župan občine ustanoviteljice, kjer ima organ 
sedež. Finančne obveznosti, ki izvirajo iz pravnih poslov, se delijo po ključu iz 9. člena tega odloka.«. 

5. člen 

V 8. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:  
»O odvzemu pooblastila za vodenje že začetega postopka zaposlenemu v inšpektoratu in redarstvu 
odloča vodja inšpektorata na podlagi pisne zahteve občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost 
zadeva spada. V primeru odvzema pooblastila vodi postopek vodja inšpektorata ali od njega 
pooblaščena oseba.«. 

6. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 032-760/2007 

Dolenjske Toplice, dne 25. aprila 2007 

Župan  
Občine Dolenjske Toplice  

Franc Vovk l.r. 

Št. 032-08/2007-9 

Mirna Peč, dne 14. junija 2007 

Župan  
Občine Mirna Peč  
Zvone Lah l.r. 

Št. 032–1559/2007–101 

Žužemberk, dne 29. junija 2007 

Župan  
Občine Žužemberk  
Franc Škufca l.r. 
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Priloga 3: OCENA VARNOSTNIH RAZMER NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK (OCENA 
OGROŽENOSTI IN VARNOSTNIH TVEGANJ) 

 
Za posnetek stanja varnostnih razmer na območju Občine Žužemberk in oceno ogroženosti in 
varnostnih tveganj so bili zbrani ustrezni podatki od MOR ter drugih organov in služb OŽ, Občinskega 
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu OŽ ter Policijske postaje Dolenjske Toplice (v 
nadaljevanju: PP DT), ki je zagotovila samo podatke o javnem redu in miru, varnosti cestnega prometa 
oziroma predvsem o prometnih nesrečah ter o kaznivih dejanjih. Mnogi podatki pa so bili pridobljeni iz 
drugih uradnih javnih evidenc, ki so bile dostopne. 
 
Opravljen je bil tudi operativni pregled posameznih območij, cest, trgov, parkirnih mest, javnih poti, 
rekreacijskih površin in drugih javnih prostorov, kjer je varnostna problematika večja oziroma kjer je bilo 
za pričakovati, da je večja ogroženost varnosti in varnostnih tveganj. Opravljen pa je bil tudi ogled 
nekaterih zgradb in objektov naravne in kulturne dediščine, športnih centrov in drugih prireditvenih 
prostorov, ki so pomembni iz vidika Zakona o javnih zbiranjih oziroma ogrožanja javnih shodov in javnih 
prireditev. 
 
V okviru priprave OPV za OŽ je bil opravljen informativni pregled organiziranosti in delovanja organov in 
služb znotraj OŽ, temeljitejši vpogled v organiziranost in delovanje posameznih organov in služb OŽ pa 
je bil opravljen pri tistih organih in službah, ki so delovno povezani z MOR in tistih organov in služb, ki 
so v okviru svojih pristojnosti odgovorni tudi za varnost oziroma posamezna varnostna področja. 
 
Z namenom priprave kvalitetnega, vsebinsko bogatega in z vidika zagotavljanja varnosti v ODT, so bili 
za potrebe OPV pregledani zakonski in drugi predpisi ter dokumenti in drugo gradivo, ki se tako ali 
drugače nanaša na zagotavljanje varnostnih razmer v OŽ in na vzpostavitev Medobčinskega redarstva. 
 
Pred začetkom izdelave OPV OŽ je bil opravljen razgovor s komandirjem PP DT in z vodjo MOR. S 
slednjo je bilo v času nastajanja OPV OŽ opravljenih več konstruktivnih pogovorov, ki so prispevali k 
kvaliteti pripravljenega OPV OŽ. 
 
 
2. ANALIZA IN OCENA OGROŽENOSTI TER VARNOSTNIH TVEGANJ  
 
Analiza in ocena ogroženosti ter varnostnih tveganj za območje mesta Žužemberk je bila opravljena na 
podlagi statističnih podatkov, ki so bili pridobljeni od Policijske postaje Dolenjske Toplice, 
Medobčinskega redarstva ter organov in služb OŽ. Analiza je bila opravljena v sklopu petih področij in 
sicer: ogroženost javnega reda in miru, ogroženost varnosti cestnega prometa, ogroženost od 
kriminalnih pojavov, ogroženost javnih zgradb in objektov naravne in kulturne dediščine ter ukrepov 
Medobčinskega redarstva. 

 

2.1 OGROŽENOST JAVNEGA REDA IN MIRU 

 

Glede na pristojnosti Medobčinskega redarstva se je podrobneje analiziralo kršitve predpisov o 
varstvu javnega reda in miru, javnih zbiranjih oziroma javnih shodov in prireditev, varstva okolja 
ter nekatere druge predpise, ki določajo prekrške in sicer za območje Republike Slovenije ter za 
območje PP DT. Tako je bilo v letu 2006 v Republiki Sloveniji 31.519 kršitev javnega reda in miru, v letu 
2007 je bilo 31.811 takšnih kršitev, v prvem polletju leta 2008 pa je bilo 15.835 kršitev javnega reda in 
miru. Pri tem je zanimiv podatek, da je v polletju letošnjega leta (2008) kar 11.017 kršitev drugih 
predpisov (ne Zakona o varstvu javnega reda in miru). Gre za bistven porast teh kršitev, saj je bilo v 
polletju leta 2006 teh kršitev le 6.821 in 7.898 v letu 2007. 
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2.1.1 Kršitve javnega reda in miru v občini Žužemberk 

 

Preglednica 1: Kršitve javnega reda in miru v  občini Žužemberk od leta   2004 do 2007 in po dnevih v 
tednu 
 

 KRAJ KRŠITVE SKUPAJ Kršitve javnega reda po dnevih v tednu 

 Zasebni 
prostor 

Javni 
Prostor 

 Pon. Tor. Sr. Čet. Pet. Sob. Ned. 

2004 37 35 85 4 12 11 15 9 20 14 

2005 26 22 54 7 1 3 5 14 13 11 

2006 19 15 35 6 1 4 6 9 6 3 

2007 14 7 22 6 3 3 2 3 4 1 

                                                   Skupaj       23      17      21       28       35        43     29 
 
 
V tabeli so razvidne vse kršitve javnega reda v zasebnem prostoru (družinsko nasilje) in javni prostor, ki 
zajema kršitve v gostinskih lokalih, cesti, trgu, parkirnih prostorih (pretepi,žaljenje) 
 
Iz preglednice je razvidno, da je v Žužemberku malo kršitev javnega reda in miru glede na vse kršitve 
javnega reda in miru v Republiki Sloveniji (0,1%). Razvidno je, da kršitve od leta 2004 do leta 2007 
padajo od 85 kršitev na 22 kršitev. 
 
V povprečju pa je največ kršitev javnega reda in miru ob sobotah, sledi petek, nedelja, četrtek. 
 
2.1.2 Kršitve javnega reda in miru po urnih intervalih 
 
Preglednica 2: Kršitve javnega reda in miru v  občini Žužemberk po urnih intervalih 
 

Kršitve javnega reda po urnih intervalih 

 00.00-04.00 04.00-08.00 08.00-12.00 12.00-16.00 16.00-20.00 20.00-24.00 
2004 8 1 8 16 33 18 

2005 8 0 3 9 11 23 

2006 3 0 6 7 8 11 

2007 1 0 1 7 6 7 

 
 
V tabeli  je razvidno število kršitev v posameznem časovnem obdobju dneva. V tabeli  je razvidno 
število kršitev v posameznem časovnem obdobju, ki kaže na to, da je največ kršitev po 20. uri in od 16. 
do 20. ure. 
 
2.1.3 Število javnih shodov in javnih prireditev 
 
Preglednica 3: Število javnih prireditev, shodov in kršitev v občini Žužemberk 
                        
 

 Skupno število Število kršitev 

 Javna prireditev Javni shod Javna prireditev Javni shod 



 

19 

2004 6 0 0 0 

2005 16 1 0 0 

2006 12 0 0 0 

2007 13 0 0 0 

 
Iz preglednice je razvidno, da je v občini Žužemberk izredno malo javnih prireditev in javnih shodov in 
da na njih ni kršitev.  

 
2.2 OGROŽENOST VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

 

Zakon o občinskem redarstvu v svojem 3. členu določa, da so naloge na področju zagotavljanja 
prometne varnosti nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih ter varovanje cest 
in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselja, kakor tudi skrb za varnost na občinskih javnih 
poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah. Tako se v tem poglavju skupaj obravnavana 
ogroženost cestnega prometa v naselju in izven naselja ter drugih poteh in javnih površinah. 

Glede na pristojnosti MOR se je podrobneje analiziralo kršitve Zakona o varnosti cestnega prometa in 
povzročenih prometnih nesrečah in sicer za območje Republike Slovenije ter za območje PP DT. 
 
2.2.1 Kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa v Republiki Sloveniji 
 
Policisti so v letu 2006 pri nadzoru cestnega prometa ugotovili 502.090 kršitev predpisov s področja 
prometne varnosti, v letu 2007 pa 497.551 oziroma izvedli enako število ukrepov po zakonu o prekršku: 

- opozorilo je bilo izrečeno 129.894 krat v letu 2006, v letu 2007 pa 107.386 krat, 
- plačilni nalog je bil izdan 285.813 krat v letu 2006, v letu 2007 pa 325.900 krat, 
- posebni plačilni nalog je bil izdan 828 krat v letu 2006, v letu 2007 pa 1.489 krat, 
- izdaja odločbe v hitrem postopku, 27.534 krat v letu 2006, v letu 2007 pa 15.585 krat, 
- obdolžilni predlog je bil izdan 57.715 krat v letu 2006, v letu 2007 pa 47.132 krat in  
- predlog drugemu prekrškovnemu organu, 306 krat v letu 2006, v letu 2007 pa 59 krat. 

 
Pri tem so bili kršeni naslednji predpisi:              2006            2007         porast/      upad v % 
___________________________________________________________________ 
 
- Zakon o varnosti cestnega prometa                  496.560       492.786          - 0,8 
- Zakon o delovnem času in obveznih počitkih 
  ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih  4.449           4.327                       - 2,7 
- Zakon o prevozih v cestnem prometu                   729              182                      - 75,0 
- Zakon o prevozu nevarnega blaga                        275              159                      - 42,2 
- Zakon o javnih cestah                                              23                31         34,8 
- Zakon o obveznem zavarovanju v prometu             50                63         26.0 
-  drugi predpisi                                                            4              3            - 
Skupaj                                                                  502.090       497.551      - 0.9  
Navedenih podatkov za občino Žužemberk od Policijske postaje Dolenjske Toplice nismo dobili. 
 
 
2.2.2 Povzročene prometne nesreče v Republiki Sloveniji in njihove posledice 
 
V letu 2006  je bilo v Republiki Sloveniji povzročeno 31.569 vseh prometnih nesreč in sicer: 
 

- s smrtnim izidom 233, leta 2007 pa 263, 
- s telesnimi poškodbami 11.456, leta 2007 pa 11.151 in 
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- z materialno škodo 29.497, leta 2007 pa 18.986. 
 
V prvih 6 mesecih tega leta (2008) pa je bilo vseh prometnih nesreč 11.660 in sicer: s smrtnim izidom 
96, s telesnimi poškodbami 4.016 ter 7.548 z materialno škodo. 
 
 
2.2.3 Prometne nesreče v naseljih občine Žužemberk 
 
Preglednica 4: Število prometnih nesreč in posledice od leta 2004 do 2007 
 
 Skupno število PN Posledice prometnih nesreč 

 Materialna 
škoda 

Telesne 
poškodbe 

Mrtvi Hudo 
poškodovani 

Lahko,t. 
poškodovani 

Brez 
poškodb 

2004 50 37  1 50 125 

2005 15 8 1 4 8 28 

2006 21 5  2 6 40 

2007 14 5 1  7 26 

  
 
V tabeli so navedeni podatki o prometnih nesrečah, ki so se zgodile v naseljih občine Žužemberk, pri 
čemer  je vpisano tudi število in vrsta poškodb udeležencev.  
 
 
2.2.4 Prometne nesreče po številu in vrsti povzročitelja v občini Žužemberk 
 
Preglednica 5: Prometne nesreče po vrstah povzročitelja 
 

Vrsta povzročitelja in število Vrsta 
udeleženca 

Leto skupaj 
Povzročitelj Udeleženec 

 2004 2005 2006 2007 04 05 06 07 04 05 06 07 
Kolesar 1 2 2 4  1 1 2 1 1 1 2 

Pešec 2 2    1   2 1   

Potnik 15 12 2 8     15 12 2 8 

Voznik 
štirikolesa 

            

Voznik 
avtobusa 

1   2    1 1   1 

Voznik kolesa z 
motorjem 

7 2 2 1 2 1 1  5 1 1 1 

Voznik 
kombiniranega 
vozila 

6 2 3  3  1  3 2 2  

Voznik 
motornega 
kolesa 

13 5 15 9 6 2 7 3 7 3 8 6 

Voznik OA 359 98 111 63 123 35 38 20 236 63 73 43 

Voznik traktorja 2 3  2 1 1  1 1 2  1 

Voznik 
tovornega vozila 

47 14 8 8 18 6 4 2 29 8 4 6 
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V tabeli so razvidni  podatki o številu in vrsti povzročitelja prometne nesreče ali pa samo udeleženca v 
prometni nesreči. Iz preglednice je razvidno, da se tako kot povzročitelji in udeleženci prometnih nesreč 
najpogosteje pojavljajo vozniki OA in vozniki tovornega vozila. 
 
 
2.2.5. Prometne nesreče  izven naselij občine Žužemberk 
 
 
Preglednica 6: Število prometnih nesreč in posledice 
 
 Skupno število PN Posledice prometnih nesreč 

 Materialna 
škoda 

Telesne 
poškodbe 

Mrtvi Hudo 
poškodovani 

Lahko,t. 
poškodovani 

Brez 
poškodb 

2004 45 28  3 31 100 

2005 13 17 1 6 20 30 

2006 17 18  1 19 30 

2007 11 10  4 9 24 

 
V tabeli so razvidni podatki prometnih nesreč izven naselij občine Žužemberk. Pri pregledu izpisov 
podatkov ni bilo ugotovljenih gostitev prometnih nesreč na posameznem odseku oziroma delu ceste, 
kjer je lahko vzrok potek ceste, konfiguracija ceste. 
 
 
2.3 OGROŽENOST OD KRIMINALNIH POJAVOV  
 
2.3.1 Splošno o kaznivih dejanjih 
 
Ogroženost od kriminalnih pojavov je mogoče ocenjevati na podlagi statističnih in drugih podatkov, ki se 
nanašajo na število izvršenih kaznivih dejanj, preiskanost kaznivih dejanj in strukturo izvršenih kaznivih 
dejanj. Zato so v nadaljevanju prikazani podatki o kaznivih dejanjih v Republiki Sloveniji in podatki za 
območje občine Žužemberk. 
 
 
2.3.2 Kazniva dejanja v Republiki Sloveniji 
 
Tako je bilo v Republiki Sloveniji v letu 2006 izvršenih 90.354 kaznivih dejanj in v letu 2007 88.197 
kaznivih dejanj, v prvem polletju leta 2007 pa 46.452 kaznivih dejanj in 44.503 kaznivih dejanj  v prvem 
polletju leta 2008. 
 
Glede na pristojnosti redarstev oziroma MOR se je podrobneje analiziralo le kazniva dejanja zoper 
življenje in telo ter premoženjska kazniva dejanja in sicer za območje Republike Slovenije ter za 
območje občine Žužemberk. 
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Preglednica 7: Podatki o kaznivih dejanjih zoper življenje in telo za območje  Republike Slovenije 
 

 Območje RS 

št. kaznivih dejanj Kaznivo dejanje 

2006 2007 

porast/upad (v %) 

Umor 
   dokončan 
   poskus 

 
12 
64 

 
24 
23 

 
100,0 
-64,1 

Posebno huda telesna 
poškodba  

21 19 -9,5 

Huda telesna poškodba  245 260 6,1 

Lahka telesna poškodba  2165 2203 1,8 

Druga kazniva dejanja 210 247 17,6 

Skupaj 2717 2776 2,2 

 
 

Iz preglednice je razvidno, da gre v letu 2007 za porast kaznivih dejanj zoper življenje in telo in sicer za 
2,2%. 

 
Preglednica 8: Podatke o kaznivih dejanjih zoper premoženje za območje Republike Slovenije. 

 

Vrsta kaznivega dejanja Število kaznivih dejanj Porast / upad (v %) 

 2006 / 2007  

Poškodovanje tuje stvari 6.844 / 6.906 0,9 

Tatvina – skupaj* 
   vlom 
   drzna tatvina 
   tatvina motornega vozila 
   druge tatvine 

51.300 / 48.392 
18.107 / 17.891 

702 / 657 
852 / 839 

31.639 / 29.005 

-5,7 
-1,2 
-6,4 
-1,5 
-8,3 

Rop 521 / 445 -14,6 

Roparska tatvina 107 / 87 -18,7 

Zatajitev 1.631 / 1.615 -1,0 

Klasična goljufija 3.081 / 3.541 14,9 

Požig 76 / 88 15,8 

Druga kazniva dejanja 1.718 / 1.532 -10,8 

Skupaj 65.278 / 62.606 -4,1 

 
* Kazniva dejanja po 211. in 212. čl. KZ 
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Pri kaznivih dejanjih zoper premoženje pa je iz preglednice razvidno, da so navedena kazniva dejanja v 
letu 2007v upadanju in sicer za 4,1%. 
 
 
2.3.3 Kazniva dejanja v občini Žužemberk 
 
Po podatkih Policijske postaje Dolenjske Toplice je bilo v letu 2004 73 kaznivih dejanj, leta 2005 88 
kaznivih dejanj, 2006 115 kaznivih dejanj in v letu 2007 prav tako 115 kaznivih dejanj (podatki iz 
varnostne ocene vodje policijskega okoliša). 
 
 
2.3.4 Kazniva dejanja v občini Žužemberk po vrsti kaznivih dejanj 
 
 
Preglednica 9: Vrsta kaznivih dejanj 
 
Vrsta kriminalitete 2004* 2005* 2006 2007 

Celotna  73 88 115 115 

KD zoper življenje in telo-skupaj  2 3 3 8 
KD LTP / / 3 6 
KD http / / / 1 
KD Ogrožanje varnosti 2 3 8 12 
KD zoper čl. pravice, svoboščine / 3 9 13 
KD zoper premoženje-skupaj 47 47 87 83 
KD Tatvine 31 31 40 39 
KD Velike tatvine 16 15 32 22 
KD Poškodovanje tuje stvari 2 2 10 9 
KD Goljufije / / 3 3 
KD zoper uradno dolžnost, jav. po / / / / 
 
* podatki iz varnostne ocene vodje policijskega okoliša 
 
Iz preglednice je razvidno, da so kazniva dejanja v Občini Žužemberk porasla v letu 2004 iz 73 kaznivih 
dejanj na 88 in v letu 2006 in 2007 na 115 kaznivih dejanj. 
 
2.3.5 Kazniva dejanja v občini Žužemberk po letih 
 
Leto 2004 
 
Na področju kriminalitete beležimo v letu 2004 skupno 73 različnih  kaznivih dejanj na območju občine 
Žužemberk, od tega 47 kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete. Tako je bilo na območju občine 
obravnavanih skupno 16 velikih tatvin, 31 tatvin in 2 kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari. Glede na 
posamezna poglavja kazenskega zakonika izstopajo predvsem kazniva dejanja zoper premoženje. 
Izpostaviti je potrebno predvsem obravnavanje enega kaznivega dejanja roparske tatvine. 
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Leto 2005 
 
Na področju kriminalitete ugotavljamo, da se je stanje v letu 2005 nekoliko poslabšalo, saj beležimo 
skupno 88 različnih  kaznivih dejanj na območju občine, med tem ko je bilo v letu 2004 zabeleženih 73 
takih dejanj. V letu 2005 tako beležimo porast prijavljenih kaznivih dejanj za 21 %.  
 
Glede na posamezna poglavja kazenskega zakonika izstopajo kazniva dejanja zoper premoženje in 
sicer smo v letu 2005 obravnavali 47 kaznivih dejanj zoper premoženje, v letu 2004 pa prav tako 47 . 
Tako smo v letu 2005 obravnavali 15 (16) velikih tatvin (različni vlomi v objekte in vozila), 32 (31) tatvin 
in 2 (2) različnih poškodovanj tujih stvari. Iz podatkov je razvidno, da gre v primerjavi z letom 2004 za 
podoben trend izvrševanja kaznivih dejanj. Od kaznivih dejanj zoper človekove pravice in svoboščine 
smo v letu 2005 obravnavali 3 kazniva dejanja ogrožanje varnosti in 3 kazniva dejanja  zoper življenje in 
telo. 
 
Glede kraja storitve kaznivih dejanj izstopajo predvsem vinorodni okoliši, kjer je prihajalo do vlomov v 
vikende in  čas turistične sezone, ko je na območju ob reki Krki prihajalo do vlomov v vozila.  
 
Med ostalimi vrstami kaznivih dejanj se je na območju občine v letu 2005 zgodil tudi en poskus umora, 2 
kaznivi dejanji ponarejanja listin, ter druga manj odmevna kazniva dejanja. 
 
Glede na skupno število kaznivih dejanj ki smo jih obravnavali v letu 2005, število obravnavanih kaznivih 
dejanj v občini Žužemberk predstavlja majhen delež in stanje ocenjujemo kot ugodno.  
 
 Leto 2006 
 
Na področju kriminalitete ugotavljamo, da se je stanje v letu 2006 še poslabšalo, saj beležimo v tem 
obdobju skupno 115 (88), kar predstavlja 31 % porast kaznivih dejanj  
Pri kaznivih dejanjih izstopa predvsem naselje Žužemberk z bližnjo okolico, vinorodni okoliši, kjer je 
prihajalo do vlomov v vikende in v času turistične sezone, ko je na območju ob reki Krki prihajalo do 
vlomov v vozila.  
 
Glede na posamezna poglavja kazenskega zakonika izstopajo kazniva dejanja zoper premoženje in 
sicer je bilo v letu 2006 obravnavanih 87 kaznivih dejanj zoper premoženje, v letu 2005 pa 47. Tako je 
bilo v letu 2006 obravnavanih 32 (15) velikih tatvin (različni vlomi v objekte in vozila),   40 (32) tatvin in 8 
(2) različnih poškodovanj tujih stvari. Iz podatkov je razvidno, da gre v primerjavi z letom 2005 za 
podoben trend izvrševanja kaznivih z izrazitim povečanjem storitev velikih tatvin za 100% in tatvin za 25 
% . Od kaznivih dejanj zoper človekove pravice in svoboščine je bilo v letu 2006 obravnavanih 9 (3)  
kaznivih dejanj in  8 (3) KD ogrožanja varnosti in  3 (3) kazniva dejanja  zoper življenje in telo. 
 
Vlomi predstavljajo hujšo obliko kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete pri čemer moramo poudariti 
izraziti trend povečanja pri izvrševanju tovrstnih kaznivih dejanj, med tem ko je povečanje pri tatvinah 
zmerno in ni zaskrbljujoče opaziti pa je predvsem trend povečanja tatvin barvnih kovin.   
 
Ostala kazniva dejanja predstavljajo manjši delež, zato se stanje ocenjuje kot ugodno. 
 
Leto 2007 
 
Na področju kriminalitete ugotavljamo, da se je stanje v letu 2007 ostalo na isti ravni kot v letu 2006, saj 
beležimo v tem obdobju skupno 115 kaznivih dejanj, torej enako kot leta 2006.  Pri kaznivih dejanjih  še 
vedno izstopa predvsem naselje Žužemberk z bližnjo okolico, vinorodni okoliši, kjer je prihajalo do 
vlomov v vikende in v času turistične sezone, ko je na območju ob reki Krki prihajalo do vlomov v vozila.  
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Glede na posamezna poglavja kazenskega zakonika izstopajo kazniva dejanja zoper premoženje in 
sicer je bilo v letu 2007 obravnavanih 83 kaznivih dejanj zoper premoženje, v letu 2006 pa 87. Tako je 
bilo v letu 2007 obravnavanih 22 (32) velikih tatvin (različni vlomi v objekte in vozila),   39 (40) tatvin in 9 
(8) različnih poškodovanj tujih stvari. Iz podatkov je razvidno, da gre v primerjavi z letom 2006 za 
podoben trend izvrševanja kaznivih, s padcem storitev velikih tatvin za 45% in podobnim številom tatvin 
kot v letu prej. Od kaznivih dejanj zoper človekove pravice in svoboščine smo v letu 2007 obravnavali 
13 (9)  kaznivih dejanj in  12 (8) kaznivih dejanj ogrožanja varnosti ter  8 (3) kazniva dejanja  zoper 
življenje in telo. Obravnavanih je bilo tudi 6 (0) kaznivih dejanj nasilništva, v letu prej pa tovrstnih 
kaznivih dejanj nismo obravnavali. 
 
Izpostaviti je potrebno do so pri tatvinah večji del predstavljala dejanja bagatelne kriminalitete in pa 
tatvine barvnih kovin. 
 
Vlomi predstavljajo hujšo obliko kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete pri čemer moramo poudariti 
izraziti padec tovrstnih kaznivih dejanj, ustavil pa se je tudi trend povečevanja števila tatvin.  Skrb 
zbujajoče je dejstvo, da smo v letu 2007 obravnavali več kaznivih dejanj zoper življenje in telo kakor tudi 
kaznivih dejanja nasilništva. To gre pripisati tudi dejstvu, da so se ljudje večkrat odločili za prijavljanje 
tovrstnih KD kar je v preteklih letih bilo zgolj izjema. Po naši oceni je to posledica tudi preventivnega 
dela policistov. 
 
 
2.4 OGROŽENOST JAVNIH ZGRADB IN OBJEKTOV NARAVNE IN KULTURNE   
      DEDIŠČINE 
 
2.4.1 Ogroženosti javnih zgradb in objektov na območju mesta Žužemberk 
 
Na območju Občine Žužemberk so javne stavbe in zgradbe, med katere v prvi vrsti sodijo občinske 
zgradbe ter druge zgradbe javnega sektorja oziroma ustanov posebnega pomena kamor sodijo banke, 
pošta in druge denarne ustanove.  
 
Varovanje nekaterih zgoraj navedenih javnih zgradb in objektov je urejeno na podlagi Zakona o 
zasebnem varovanju in se tako določeni objekti varujejo z najetimi zasebno varnostnimi službami 
oziroma lastnimi službami za varovanje, glede na varnostno oceno in varnostna tveganja ter na podlagi 
varnostnega načrta. 
 
V zvezi s tem ni bilo mogoče dobiti konkretnih podatkov na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti 
stopnjo ogroženosti in varnostna tveganja, dejstvo pa je, da so ti objekti in zgradbe varovane na podlagi 
bolj ali manj dobre ocene ogroženosti in temu primernega načrta varovanja. Mogoče je potrebno omeniti 
predvsem denarne ustanove, za katere so v sodelovanju z odgovornimi v policiji oziroma z zasebno 
varnostnimi službami izdelani načrti varovanja in predvideni izvedbeni ukrepi v primeru kaznivih dejanj 
in drugih primerih ogrožanja njihove varnosti. 
 
 
2.4.2 Splošno o naravni in kulturni dediščini 
 

Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor, razvoj in 
ohranjenost (snovna, materialna dediščina) ter s tem povezane kulturne dobrine (nesnovna, 
nematerialna dediščina). Zaradi njihove kulture, znanstvene in splošno človeške vrednosti sta varstvo in 
ohranjanje kulturne dediščine v državnem interesu. Bistvena razlika med tradicionalnim in sodobnim 
varstvom dediščine je v razumevanju, komu varstvo služi.  
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Naravna dediščina je vse tisto bogastvo, žive in nežive narave, v katero je bil rojen otrok. Prejel jo je 
kot dediščino dedov in predal jo bo kot svojo zapuščino vsem tistim rodovom, ki bodo lahko živeli samo 
toliko časa, dokler jim bo življenje s svojim obstojem omogočala narava. Narava je Sloveniji zagotovila 
celo pahljačo naravnih posebnosti v obliki narodnih, regijskih in krajinskih parkov, naravnih rezervatov in 
naravnih spomenikov, ki izpolnjujejo prvobitnosti, avtohtonosti, enkratnosti, redkosti, starosti, pestrosti, 
raznovrstnosti, pričevalnosti ali prepoznavnosti. Vse to je namreč tisti okvir, ki naravi pripenja znak 
neprecenljive vrednote in plemenite dediščine. 

 

Tradicionalno varstvo naravne in kulturne dediščine temelji predvsem na prepričanju, da je njihov cilj 
fizična zaščita posameznih kulturnih spomenikov pred propadanjem in pred spremembami, iz 
varnostnega vidika pa pred poškodovanjem in pred drugimi poskusi ogrožanja.  

 

2.4.3 Konkretna ogroženost zgradb in objektov naravne in kulturne dediščine v Občini 
Žužemberk         

          

V OŽ so zgradbe, objekti, spomeniki, arheološki spomeniki, parki, poti in druga območja ter prostori, ki 
imajo status naravne in kulturne dediščine. V Občini Žužemberk ureja status naravne in kulturne 
dediščine različni odloki, sklepi in drugi akti.  

Pri pregledovanju problematike v zvezi z varstvom in varovanjem naravne in kulturne dediščine je bilo 
ugotovljeno, da v zadnjih letih to področje z varnostnega vidika ni bilo posebej ogroženo.  

 

2.4.4 Ogroženost hrambe arhivskega gradiva in premetov, ki predstavljajo kulturno dediščino 

 

Ogroženost hrambe arhivskega gradiva in predmetov, ki predstavljajo kulturno dediščino, se v bistvu 
predpostavlja, saj Zakon o zasebnem varovanju v 59. členu določa, da morajo gospodarske družbe, 
samostojni podjetniki posamezniki, zavodi, državni organi in organizacije, ki hranijo arhivsko gradivo in 
predmete, ki predstavljajo kulturno dediščino, obvezno organizirati službo varovanja, v skladu z 
navedenim zakonom. Takšnih objektov na območju občine Žužemberk ni. 

To varovanje lahko navedeni subjekti zagotovijo na ta način, da organizirajo lastno službo za varovanje 
ali pa lahko varovanje s pogodbo prenesejo na zasebno varnostno službo, ki ima ustrezno licenco. 

 

2.6 VPLIV VARNOSTNIH RAZMER V SOSEDNJIH OBČINAH 

 

Vpliv sosednjih občin na varnostne razmere se predvsem kaže na področju prometa in sicer v času 
turistične sezone, ko se poveča tranzit turistov in posameznih obiskovalcev, ki se izven sezone sploh ne 
zadržujejo na območju Dolenjskih  Toplic in Žužemberka. Prav tako se v poletnem obdobju poveča 
tranzit voznikov motornih koles, pri katerih je priljubljena regionalna cesta Črnomelj-Soteska- Dvor-
Kočevje. Vpliv na varnostne razmere vsaj kar se tiče kriminalitete ni opaziti. Težava je predvsem v 
samem tranzitu storilcev kaznivih dejanj iz sosednjih občin, ki so zaradi svoje mobilnosti zelo težko 
sledljivi. 
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2.7 KLJUČNE UGOTOVITVE 
 
Glede na zgoraj prikazano oceno varnostnih razmer in identificiranje varnostnih potreb, je izkazana 
potreba po obvladovanju te problematike. Razreševanje problematike na področju kriminalitete, javnega 
reda in miru in varnosti v cestnem prometu ter drugih obravnavanih področjih terja med drugim tudi 
vrsto oblik skupnega dela policije, redarske službe in drugih dejavnikov v občini, ki lahko dajo na 
področju varnosti svoj prispevek. V tej zvezi je potrebno tesno sodelovanje s policijo, zasebno 
varnostnimi službami, inšpekcijskimi službami ter Občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Žužemberk. 
 
Zato mora MOR na območju mesta Žužemberk delovati okrepljeno, čas dela pa je potrebno prilagajati 
potrebam varnosti. Na ta način bi lahko MOR bistveno več delovalo preventivno in tako lažje delovalo v 
smeri community policing-a (v skupnost usmerjenega “policijskega“ - varnostnega delovanja) ter s tem 
dejansko prispevalo k izboljšanju varnosti in tudi k povečanju občutka varnosti, ki je še kako pomemben 
za uresničitev strateškega cilja OPV OŽ, to je dviga kakovosti življenja in dela občanov ter dvig stopnje 
varnosti na območju Občine Žužemberk. 
 
Ugotovitve operativne narave in identificiranje kritične infrastrukture v občini, ki mora biti deležna stalne 
varnostne pozornosti policistov in redarjev pa je zajeta v naslednjem poglavju ocene varnostnih razmer 
in v poglavju 11. poglavju OPV OŽ, kjer so določene vrste in obseg nalog Medobčinskega redarstva. 
 
 

3. IDENTIFICIRANJE IN OBVLADOVANJE VARNOSTNIH TVEGANJ 

 
Za identificiranje in obvladovanje varnostnih tveganj so bila obravnavana varnostna tveganja na 
področju varnosti cestnega prometa, varnosti občinskih javnih poti ter rekreacijskih in drugih površin, na 
področju zagotavljanja javnega reda in miru, na področju preprečevanja kriminalnih dejanj, na področju 
zagotavljanja varnosti javnega premoženja ter naravne in kulturne dediščine, na področju javnih shodov 
in prireditev ter na področju varstva okolja. 
 
 
3.1 VARNOSTNA TVEGANJA NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI  

      CESTNEGA  PROMETA 

 

V okviru varnostnih tveganj pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa se obravnava nadzorovanje 
varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih ter varovanje cest in okolja v naseljih in na 
občinskih cestah zunaj naselja, kakor tudi skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in 
drugih javnih površinah. Ker je mesto Žužemberk strjeno naselje vzdolž lavne tranzitne ceste, se v tem 
poglavju skupaj obravnavana ogroženost cestnega prometa v naselju in izven naselja ter drugih poteh 
in javnih površinah. 

 
3.1.2 Prometna varnost 
 
Kot najbolj obremenjene ceste na območju Občine Žužemberk so ceste, ki vodijo v mesto in iz mesta. Iz 
ocene varnostnih razmer pa je razvidno, da so prometne nezgode v upadanju, enako pa velja tudi za 
prometne nesreče s telesnimi poškodbami in hujšimi telesnimi poškodbami.  
 
 
3.1.3 Mirujoči promet 
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Na področju mirujočega prometa največjo problematiko predstavlja center mesta Žužemberk, kjer so 
problematični tako trg, ulice in določena območja.  
 
Če problematiko nedovoljenega parkiranja razdelimo na območja, pri tem izstopajo v največji meri 
naslednji trgi, ulice in območja: 
 
- Grajski trg, 
- Jurčičeva ulica, 
- Avtobusno postajališče Dvor, 
- Breg in  
- Parkirišče ob gradu Žužemberk.  
 
Glede na navedeno bo moralo Medobčinsko redarstvo povečati obseg nalog na področju zagotavljanja 
prometne varnosti v samem mestu in bistveno več storiti na področju mirujočega prometa tako z 
represivnimi, kot preventivnimi ukrepi. 
 
3.1.4. Kritične točke z opredelitvijo intenzivnosti stopnje varnostnega tveganja ter potrebnimi 
ukrepi 
 
• KRITIČNA TOČKA: dostopna pot do OS v Žužemberku zaradi hitrosti vozil, nevaren odsek  
CILJNA SKUPINA: pešci, kolesarji 
POTREBNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE VARNOSTNIH TVEGANJ:  

� dnevna oz. dogovorjena prisotnost redarja (ob kritičnih urah), 
� skupne akcije s policijo glede merjenja hitrosti,  
� preventivne akcije. 

• KRITIČNA TOČKA: parkiranje na pešpoti, prostoru za invalide, križiščih, avtobusnih 
postajališčih in nepravilno parkiranje kamionov  (v centru Žužemberka, Dvor) 
CILJNA SKUPINA: vsi udeleženci v prometu 
POTREBNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE VARNOSTNIH TVEGANJ:  

� dnevna oz. dogovorjena prisotnost redarja (ob kritičnih urah), 
� preventivne akcije. 

• KRITIČNA TOČKA: prekomerna hitrost (naselje Dvor, naselje Žužemberk) 
CILJNA SKUPINA: vsi udeleženci v prometu 
POTREBNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE VARNOSTNIH TVEGANJ:  

� skupne akcije s policijo glede merjenja hitrosti  
� preventivne akcije. 

 
3.2 VARNOSTNA TVEGANJA NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA JAVNEGA REDA IN MIRU 

 

Glede na pristojnosti MOR se v okviru varnostnega tveganja na področju zagotavljanja javnega reda in 
miru obravnava varnostna tveganja v zvezi  kršitev predpisov o varstvu javnega reda in miru, javnih 
zbiranjih, varstva okolja ter nekatere druge predpise, ki določajo prekrške. 
 
Iz varnostne ocene in varnostnih tveganj je razvidno, da kršitve javnega reda in miru od leta 2004 do 
leta 2007 padajo od 85 kršitev na 22 kršitev in da je v povprečju   največ kršitev javnega reda in miru ob 
sobotah, sledi petek, sobota, četrtek. Največ kršitev se zgodi med 20. in 24. uro, sledi pa čas  med 16. 
in 20. uro. 
 
Nekoliko več kršitev je v zasebnih prostorih, pri javnih shodih in prireditvah pa ni bilo kršitev javnega 
reda in miru. 



 

29 

 
 
 
3.2.1. Kritične točke z opredelitvijo intenzivnosti stopnje varnostnega tveganja ter potrebnimi 
ukrepi 
 
• KRITIČNA TOČKA: Prekoračitve obratovalnega časa gostinskih obratov, posledično se 
dogajajo kršitve javnega reda in miru (vandalizem na javnih površinah) 
POTREBNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE VARNOSTNIH TVEGANJ:  
� izvajanje nadzora obratovalnega časa in prireditev, skupne akcije redarstva, policije ter tržnega 
inšpektorata 
 
• KRITIČNA TOČKA: Pojav kršitve miru in javnega redna na kopališču Loka (popivanje, vožnja z 
motorji) 
POTREBNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE VARNOSTNIH TVEGANJ:  
� Občasni obhodi redarjev in sporočanja suma pristojnim organom 
 
3.3 VARNOSTNA TVEGANJA NA PODROČJU PREPREČEVANJA KRIMINALNIH  
      DEJANJ 
 
Na območju občine Žužemberk izstopajo predvsem kazniva dejanja zoper premoženje in sicer vlomi in 
tatvine iz parkiranih vozil, vikendov itd. Po krajih izstopa predvsem območje naselja Žužemberk z 
okoliškimi vinorodnimi okoliši in obrežje reke Krke.  
 
Skrb zbujajoče je dejstvo, da se je v letu 2007 obravnavalo več kaznivih dejanj zoper življenje in telo 
kakor tudi kaznivih dejanja nasilništva. To gre pripisati tudi dejstvu, da so se ljudje večkrat odločili za 
prijavljanje tovrstnih KD kar je v preteklih letih bilo zgolj izjema. 
 
3.3.1. Kritične točke z opredelitvijo intenzivnosti stopnje varnostnega tveganja ter potrebnimi 
ukrepi 
 
• KRITIČNA TOČKA: pojav drog v naselju Dvor in Žužemberk 
POTREBNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE VARNOSTNIH TVEGANJ:  
� Občasni obhodi redarjev in sporočanja suma pristojnim organom 
 
3.4 VARNOSTNA TVEGANJA NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI JAVNEGA   

      PREMOŽENJA TER  NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI ŽUŽEMBERK 

 

3.4.1 Varnostna tveganja na področju zagotavljanja varnosti javnega  

         premoženja 

 

Glede na oceno stanja in analizo ogroženosti na področju zagotavljanja varnosti javnega premoženja ter 
naravne in kulturne dediščine je potrebno upoštevati celovito analizo in oceno ogroženosti in varnostna 
tveganja. Tak pristop je nujen, saj se lahko ogroža varnost javnega premoženja (tudi naravne in kulturne 
dediščine) s kaznivimi dejanji, prometnimi nesrečami, prekrški in drugimi kaznivimi ravnanji, kakor tudi z 
nenaklepnimi ravnanji, s katerimi se lahko poškoduje oziroma uniči javno premoženje. 

Prav zaradi tega morajo redarji MOR skrbeti za varnost javnega premoženja pri opravljanju vseh nalog 
za katere je pristojno in v skladu z 11. poglavjem tega Občinskega programa varnosti OŽ, kjer so 
določene vrste in obseg nalog redarja MOR. 
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3.4.2. Kritične točke z opredelitvijo intenzivnosti stopnje varnostnega tveganja ter potrebnimi 
ukrepi 
 

• KRITIČNA TOČKA: občasen vandalizem na spomeniku NOB na Cvibljah 
POTREBNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE VARNOSTNIH TVEGANJ:  
� Občasni obhodi redarjev  
 

3.4.3 Varnostna tveganja na področju zagotavljanja varnosti naravne in  

         kulturne dediščine 

 

Enako velja tudi pri izvajanju nalog zagotavljanja varnosti objektov in zgradb naravne in kulturne 
dediščine. Pri tem pa velja posebnost, da morajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki 
posamezniki, zavodi, državni organi in organizacije, ki hranijo arhivsko gradivo in predmete, ki 
predstavljajo kulturno dediščino, obvezno organizirati službo varovanja in v skladu z Uredbo o 
obveznem organiziranju službe varovanja (ur. list RS, štev.: 43/2008), varovanje uskladiti z navedeno 
uredbo, ki je bila sprejeta 5. 5. 2008. 
 
V Občini Žužemberk ni takšnih objektov oziroma zgradb, kjer bi bilo potrebno obvezno organizirati 
službo varovanja. Glede na to, da je varovanje naravne in kulturne dediščine ena izmed nalog občinskih 
redarjev, je dolžnost redarjev MOR, da tem objektom posvečajo še večjo skrb in da pri izvajanju te 
naloge sodelujejo s policijo in zasebno varnostnimi službami, ki varujejo navedene zgradbe oziroma 
objekte. 
 

3.5. OGROŽENOST IN VARNOSTNA TVEGANJA S PODROČJA VAROVANJA OKOLJA 
 
1.5.1. Kritične točke z opredelitvijo intenzivnosti stopnje varnostnega tveganja 
 

• KRITIČNE TOČKE:  
1. vodotoki, vodohrani in črpališča: ogroženost s področja varovanja okolja je predvsem zaradi 

možnega odlaganja odpadkov in s tem tudi možnosti onesnaženja pitne vode in  
2. gozdovi in predvsem obronki gozdov 
3. odpadki  

CILJNA SKUPINA: občani  
POTREBNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE VARNOSTNIH TVEGANJ:  
���� ugotavljati kršitelje in nove kritične točke (ogledi) 
���� sanacija črnih odlagališč 
���� Postaviti opozorilne table 
���� Zagotavljati informiranost in okoljsko osveščenost občanov 
 

3.6 SKLEPNE MISLI IN OPREDELITEV VARNOSTNIH POTREB OBČINE ŽUŽEMBERK 

 
Glede na identificiranje varnostnih potreb, izhajajoč iz ocene varnostnih razmer, obstaja potreba po 
obvladovanju varnostnih tveganj. Razreševanje varnostnih tveganj na področju kriminalitete, javnega 
reda in miru ter varnosti v cestnem prometu in drugih obravnavanih področjih terja vrsto oblik skupnega 
dela policije, MOR in drugih dejavnikov v OŽ, ki lahko dajo na področju varnosti svoj prispevek. V tej 
zvezi je potrebno tesno sodelovanje s predstavniki policije, varnostnih in zasebno varnostnih služb, 
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inšpekcijskih služb ter Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Žužemberk. 
 
V okviru identificiranja in obvladovanja varnostnih tveganj so nakazani tudi načini obvladovanja 
varnostnih tveganj s strani MOR, hkrati pa so opredeljene tudi varnostne potrebe OŽ, izhajajoče iz 
ocene varnostnih razmer oziroma iz analize in ocene ogroženosti ter varnostnih tveganj. 
 
 
 

                                                                          OBČINA ŽUŽEMBERK 
                                                                                             FRANC ŠKUFCA, ŽUPAN 
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Priloga 4: AKT O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V SKUPNI OBČINSKI UPRAVI-MEDOBČINSKI 
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
 
Na podlagi 49.a, 49.d in 50. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno 
besedilo), 40. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l.RS, 63/2007-uradno prečiščeno besedilo, 
65/2008), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 - UPB7, 17/08 in naslednji 
- v nadaljnjem besedilu ZSPJS), Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08, v nadaljnjem 
besedilu KPJS), Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 60/2008), Kolektivne pogodbe za negospodarske 
dejavnosti (Ur.l. RS, št. 18/1991-I in naslednje), Uredbe o merilih in kriterijih za določitev položajnega 
dodatka (Ur. l. RS, 57/08), 44. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 
43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08 in 66/08),  30. 
člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/2007),  ter na podlagi  3. odst. 5. člena 
Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave-medobčinskega inšpektorata in redarstva (Ur.l.RS, št. 
65/2005, 72/2007), izdaja župan Občine Dolenjske Toplice kot delodajalec, naslednji 
 

Akt o sistemizaciji delovnih mest 
v skupni občinski upravi-medobčinski inšpektorat in redarstvo 

 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

Ta akt ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest skupne občinske uprave - medobčinski 
inšpektorat in redarstvo (v nadaljevanju: skupna občinska uprava) ter določa: 
 
- notranjo organizacijo in delovno področje, način vodenja skupne občinske uprave, naloge, 

pooblastila in odgovornost, način sodelovanja med skupno občinsko upravo in z drugimi organi in 
institucijami ter način zagotavljanja javnosti dela in 
 

- sistemizacijo delovnih mest, v kateri so  določene naloge, pogoji za zasedbo in posebna pooblastila 
za posamezna delovna mesta, število in vrsto uradniških ter število in vrsto strokovno-tehničnih 
delovnih mest po organizacijskih enotah ter druge posebnosti, pomembne za sistemizacijo delovnih 
mest. 

 
2. člen 

V aktu uporabljeni izrazi javni uslužbenec, uradnik, strokovno-tehnični javni uslužbenec in drugi izrazi, 
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

 
 

2. ORGANIZACIJA  SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 
 

3. člen 
Organizacija skupne občinske uprave je določena kot skupni organ Občine Dolenjske Toplice, Občine 
Mirna Peč in Občine Žužemberk, ki opravlja naloge inšpekcijskega in redarskega nadzorstva ter naloge 
prekrškovnega organa na območju občin ustanoviteljic in sicer je organiziran kot enovit organ.  
 
Sedež organa je v Občini Dolenjske Toplice, ki ima status sedežne občine in delodajalca.  
 
Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja izvršuje do delavcev, zaposlenih v organu, župan Občine 
Dolenjske Toplice-župan sedežne občine. Prav tako župan sedežne občine sprejema vse splošne 
kadrovske, organizacijske in druge splošne akte, na podlagi pooblastila županov občin ustanoviteljic.  
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Skupno občinsko upravo vodi predstojnik občinske uprave, ki je uradnik na položaju, kot vodja 
medobčinske inšpekcije in redarstva ter prekrškovnega organa občin ustanoviteljic. Vodja medobčinske 
inšpekcije in redarstva (v nadaljevanju: vodja) mora ravnati v skladu z usmeritvami in nalogami, ki jih 
določijo župani in direktorji občin ustanoviteljic.  
 
Skupna občinska uprava je oblikovana tako, da zagotavlja strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno 
izvrševanje nalog, učinkovit nadzor nad opravljanjem nalog, usmerjenost organa k uporabnikom storitev 
in učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 
 

4. člen 
V skupni občinski upravi je slovenski jezik uradni jezik poslovanja. 
 

5. člen 
Delavci skupne občinske uprave so dolžni spoštovati Kodeks ravnanja javnih uslužbencev. Delavci so 
dolžni ohranjati integriteto in dostojanstvo upravnega organa ter ohranjati dogodke, situacije ali 
pogovore s strankami kot notranjo upravno zadevo. 
 

6. člen 
Po nalogu vodje in županov občin ustanoviteljic so delavci dolžni delati v določenih projektnih skupinah 
ali projektnih parih.  
Delavci so dolžni sodelovati z drugimi organi in izvajalci občinskega proračuna v občini, z državno 
upravo ter drugimi organi in organizacijami pri reševanju skupnih zadev. 
 

7. člen 
Skupna občinska uprava opravlja naloge kot enovit organ, ki izvaja naloge: 
 
- spremljajoče metodološke, strokovno tehnične ter druge naloge na področju organizacije in 

upravljanja s kadrovskimi viri organa, materialnega poslovanja, finančno-proračunskega poslovanja 
in poslovanja z dokumentarnim gradivom, 

- inšpekcijsko nadzorstvo na odloki, zakoni in podzakonskimi akti – izvirna in prenesena pristojnost 
- izvajanje nadzora nad mirujočim prometom 
- izvajanja nadzora na področju redarstva 
- vodenje prekrškovnih postopkov 
 
Delovno področje in pristojnosti skupne občinske uprave so določene z Odlokom o ustanovitvi skupne 
občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva in ostalimi predpisi, ki urejajo to področje.  
 

8. člen  
Vodja inšpektorata vodi in predstavlja inšpektorat in redarstvo, organizira in koordinira delo v organu, 
skrbi za izdelavo – realizacijo programa dela ter v okviru svojih pooblastil opravlja vse druge 
organizacijske naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo. Vodja 
inšpektorata tudi nudi strokovno in pravno pomoč zaposlenim na inšpektoratu in redarstvu. 
Vodja inšpektorata odloča o pravnih poslih do višine 10% vseh predvidenih sredstev finančnega načrta 
organa za tekoče leto samostojno in brez soglasja županov občin ustanoviteljic. Za pravne posle, ki 
presegajo navedeno višino, pa mora pridobiti pisno soglasje vseh županov občin ustanoviteljic. 
Pravne posle iz zgornjega odstavka organ samostojno izvede oziroma pripravi v skladu z internimi 
navodili in predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, v imenu organa pa pravne posle sklene 
Občina Dolenjske Toplice. Podpisnik pravnih poslov je župan občine ustanoviteljice, kjer ima organ 
sedež.  
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3. OBLIKE DELA IN SODELOVANJA  V ORGANU 
 

9. člen 
Pri obravnavi načelnih in drugih pomembnih vprašanj z delovnega področja organa ter za koordinacijo 
projektov in nalog poteka sodelujejo vodja organa, direktorji občinskih uprav občin ustanoviteljic, po 
potrebi pa tudi župani občin ustanoviteljic.   
 
 

10. člen 
Za izvedbo nalog, ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev različnih notranjih 
organizacijskih enot, se lahko oblikujejo projektne skupine ali druge oblike sodelovanja, če ni mogoče v 
okviru rednega dela zagotoviti izvedbe navedenih nalog. 
 
Projektna skupina se lahko oblikuje tudi, kadar je za izvedbo določene naloge potrebno sodelovanje 
zunanjih sodelavcev. 
 
Projektno skupino ustanovijo župani občin ustanoviteljic na predlog vodje organa. 
 

11. člen 
Skupna občinska uprava pri svojem delu sodeluje z drugimi organi skupne občinske uprave, organi 
državne uprave, lokalnimi skupnostmi, drugimi državnimi organi, javnimi zavodi in združenji, nevladnimi 
organizacijami, v okviru svojih pristojnosti pa tudi z mednarodnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami 
ter strokovnimi institucijami v tujini.   
 

4. JAVNOST DELA         
 

12. člen 
Skupna občinska uprava zagotavlja javnost dela neposredno na sejah občinskega sveta, s sporočili za 
javnost, uradnimi obvestili, z novinarskimi konferencami, z informacijami in objavami na lastni oglasni 
deski in z drugimi oblikami sodelovanja z javnostjo oziroma javnimi sejami. 
 
Sporočila za javnost in uradna obvestila dajejo župani občin ustanoviteljic, vsak za svojo občino ter 
vodja medobčinske inšpekcije in redarstva. Po pooblastilu župana občine ustanoviteljice lahko dajejo 
informacijo o delu in ravnanju skupnega upravnega organa tudi ostali. 
 

5. SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST 
 

13. člen 
Število delovnih mest  
Izhodišče za opredelitev delovnih mest, določenih s to sistemizacijo, so delovno področje in pristojnosti 
organa skupne občinske uprave, določene z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave – 
medobčinskega inšpektorata in redarstva in z drugimi predpisi ter kadrovskim načrtom. 
 
Za izvajanje s predpisi določenih nalog, ki sodijo v pristojnost organa skupne občinske uprave, se v 
skupni upravi sistemizira skupaj dva (2) uradniška delovna mesta za nedoločen čas. 
 
V občinski upravi se lahko v skladu s kadrovskim načrtom usposabljajo tudi pripravniki. 
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Razporeditev delavca 
 

14. člen 
Delavec je razporejen na delovno mesto na osnovi predpisane vrste, stopnje in smeri strokovne 
izobrazbe za delovno mesto in nalog ter drugih pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje nalog 
določenega delovnega mesta po katalogu delovnih mest. 
 

15. člen 
Delavec, ki ne izpolnjuje pogojev iz 14. člena tega akta, je na delovno mesto lahko razporejen za 
določen čas v skladu z 68. členom Zakona o javnih uslužbencih. 
 
 

16. člen 
Ne glede na naloge, določene za delovno mesto s tem aktom v katalogu delovnih mest, so delavci po 
naročilu vsakega od županov občin ustanoviteljic oziroma vodje, dolžni opravljati tudi druge naloge, za 
katere je strokovno usposobljen. 
 
Pooblastila in odgovornosti v skupni občinski upravi 
 

17. člen 
Delavci so pri svojem delu dolžni spoštovati varstvo osebnih podatkov z namenom preprečevanja 
nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost posameznika, in sicer pri obdelavi osebnih podatkov, 
varovanju zbirk osebnih podatkov in njihovi  uporabi. 
 
Delavci so dolžni varovati uradne skrivnosti upravnih aktov ali spisov in drugih občinskih dokumentov. 
Delavci so dolžni varovati državno, vojaško, uradno, davčno, poslovno ali interno skrivnost, ne glede na 
način, kako je bil z njo seznanjen, in varovati ter hraniti kot interne tiste dokumente, ki so vsebinski del 
občinskega poslovanja, če ni drugače določeno. 
 
Dokumenti, ki se morajo varovati kot skrivnost, morajo biti tako označeni in se ne smejo javno 
uporabljati oziroma se ne smejo uporabljati v skladu s predpisom. 
 
Nespoštovanje varstva osebnih podatkov in uradne skrivnosti (označeno: uradna ali poslovna skrivnost, 
zaupno, strogo zaupno, interno ali drugače) se šteje delavcu kot hujši disciplinski prekršek in možno 
kaznivo dejanje. 
 
Pooblastilo za dostop do tajnih podatkov 
 

18. člen 
Javni uslužbenci nimajo pooblastila za dostop do tajnih podatkov. 
 
Katalog delovnih mest 

19. člen 
 
Sestavni del tega pravilnika sta priloga 1 in priloga 2.  
 
V prilogi 1 je sistemizacija delovnih mest ki obsega: zaporedno številko, plačno podskupino, šifro 
delovnega mesta, delovno mesto, tarifni razred, št. del.mest.  
 
V katalogu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega akta, je pri: 

• uradniških delovnih mestih navedeno: delovno mesto, šifra delovnega mesta, naziv, stopnja 
naziva, šifra naziva, zaporedna št. naziva, zahtevane delovne izkušnje, plačni razred, 
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predpisana izobrazba, karierni razred, plačna skupina, plačna podskupina, tarifni razred, 
posebni pogoji, naloge;  

 
19.a člen 

 
Javnim uslužbencem pripada za opravljanje strokovnih izpitov po Zakonu o javnih uslužbencih 
naslednje število študijskega dopusta: 

• za strokovni izpit za inšpektorja – 10 dni 
• preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva – 10 dni 
• za druge strokovne izpite po 169. členu zakona o javnih uslužbencih – 2 dni. 

Javni uslužbenci, ki po izbiri na javnem natečaju sklenejo pogodbo o zaposlitvi in so imenovani v naziv, 
morajo najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje po predpisanem 
programu. Tovrstno usposabljanje je za javne uslužbence obvezno in sodi med redne delovne 
obveznosti. Izpolnitev obveznosti se dokazuje s pisnim potrdilom izvajalca usposabljanja. 
 

20. člen 
Za vsa sistemizirana delovna mesta so plačni razredi določeni v skladu z Zakonom o sistemu plač v 
javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave 
samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del. 
 
Dodatki k osnovnim plačam, kot so npr. dodatek za delovno dobo, dodatek za mentorstvo, dodatki za 
manj ugodne delovne pogoje idr. dodatki, pripadajo javnim uslužbencem v skladu s Kolektivno pogodbo 
za javni sektor. 

Položajni dodatek 
 

21. člen 
Na delovnih mestih, kjer je med nalogami določeno tudi vodenje in izvajanje vodstvenih nalog, pripada 
javnim uslužbencem dodatek za vodenje oz. položajni dodatek v skladu z Uredbo o kriterijih za določitev 
višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 57/08).  
 
 

22. člen 
Javnemu uslužbencu, ki ima strokovni ali znanstveni naziv, vendar slednji ni pogoj za zasedbo 
delovnega mesta, na katerega je razporejen, pripada dodatek v višini: 
- za specializacijo po dvoletnem programu v višini 45 €, 
- za magisterij v višini 70 €, 
- za doktorat v višini 115 €. 
 

23. člen 
Delo izven opisa delovnega mesta, povečan obseg dela, opravljanje dodatnega dela v interesu 
delodajalca, opravljanje dela v projektni skupini, predstojnik uredi v skladu z veljavno zakonodajo. 

 
Delovna mesta, ki jih ženske in mladina po predpisih ne smejo opravljati ter delovna mesta, ki jih lahko 
opravljajo invalidi 
 

24. člen 
Splošna pogoja za zasedbo delovnih mest sta po predpisih s področja delovnega prava dopolnjena 
starost 15 let in zdravstvena zmožnost za opravljanje dela. 
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25. člen 
Na delovnih mestih, ki so posebej določena, se lahko naloge opravljajo s krajšim delovnim časom od 
polnega delovnega časa.  

 
26. člen 

V skupni občinski upravi ni delovnih mest, na katerih v skladu z veljavnimi delovnopravnimi predpisi, 
ženske in mladina ne smejo  opravljati nalog.  
 

27. člen 
Invalidi lahko zasedajo tista delovna mesta, na katerih so v skladu z opisom del in nalog delovnega 
mesta, kot izhaja iz sistemizacije delovnih mest, ter upoštevaje svojo preostalo delovno zmožnost 
naloge sposobni opravljati.  
 
Poskusno delo 

28. člen 
Pred sklenitvijo delovnega razmerja za uradnika in strokovno-tehnična delovna mesta se lahko opravi 
predhodni preizkus usposobljenosti kandidata. 
 
V pogodbi o zaposlitvi se določi, da se delovno razmerje sklene pod pogojem, da javni uslužbenec 
uspešno opravi poskusno delo.  
 
Poskusno delo lahko traja glede na zahtevano stopnjo strokovne izobrazbe posameznega  delovnega 
mesta naslednje: 
- za delovno mesto  VII. (VIII., IX.)  tarifne skupine 4 mesece                                                                                          
- za delavca na delovnih mestih VI tarifne skupine      3 mesece                                                  
- za delavca na delovnih mestih V tarifne skupine 3 mesece 
 
Pogoj poskusnega dela mora biti vnaprej določen. 
 
 
Odpovedni rok 

29. člen 
Odpovedni rok za uradnike v VII. tarifnem razredu je 3 mesece, za strokovno-tehnične javne uslužbence 
v VII. tarifnem razredu 2 meseca, za ostale javne uslužbence pa 1 mesec. V posameznih primerih se 
lahko sporazumno določi tudi krajši odpovedni rok. 
 
Letni dopust 
 

30. člen 
Kriteriji za določitev in število dni letnega dopusta delavcev so določeni v splošnih predpisih in kolektivni 
pogodbi za negospodarske dejavnosti. 
 
Izrabo letnega dopusta je potrebno pisno planirati do prvega aprila tekočega leta. 
 
Letni dopust je praviloma potrebno izrabiti do konca tekočega koledarskega leta. 
 
Delovna mesta, krajša in daljše od polnega  delovnega časa 
 

31. člen 
V občinski upravi lahko delavci s krajšim od polnega delovnega časa opravljajo naloge na posameznih 
delovnih mestih  v primerih, ko je glede na naravo in organizacijo dela, glede na posebne potrebe 
zaposlovanja ali glede na izrabo delovnega časa takšna razporeditev ekonomična. 
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32. člen 
Delo daljše od polnega delovnega časa, lahko pisno odredi vodja medobčinske inšpekcije in redarstva 
na podlagi pisne utemeljitve direktorja občine ustanoviteljice, in sicer samo za območje občine, katere 
direktor občinske uprave je. 
 
Pripravništvo  
 

33. člen 
V inšpektoratu se lahko v skladu s kadrovskim načrtom usposabljajo pripravniki z ustrezno stopnjo 
strokovne izobrazbe in ustrezne smeri ter dijaki in študenti na praksi. Število pripravniških delovnih mest 
se določi izven sistemizacije. 
 

34.  člen 
Pripravniku in praktikantu se določi mentor, ki mora imeti najmanj enako stopnjo in praviloma isto smer 
strokovne izobrazbe, kot jo ima pripravnik, ter najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja, za katerega 
se pripravnik usposablja. 
 
Pripravnik in praktikant se usposablja in izpopolnjuje v skladu s programom, ki ga pripravi mentor. 
 

35. člen 
Pripravniku pripada glede na stopnjo strokovne izobrazbe oz. tarifno skupino plača in dodatki k plači v 
skladu z veljavnimi predpisi. Osnovna plača pripravnika je za čas pripravništva za šest plačnih razredov 
nižja od osnovne plače delovnega mesta, za katerega se usposablja. Praktikantu se lahko podeli 
nagrada. 
 

36. člen 
Če je s programom pripravništva predviden poseben strokovni izpit, ima pripravnik pravico izrabiti 
študijski dopust v skladu z veljavnimi predpisi. Pripravnik se je dolžan udeležiti strokovnega 
usposabljanja, na katere ga napoti delodajalec. 

37. člen 
Javnemu uslužbencu, ki je s programom določen pripravniku oz. praktikantu za mentorja, pripada 
dodatek za mentorstvo v skladu z veljavnimi predpisi.  
 

6. OSTALE DOLOČBE 
 

38. člen 
Delo izven opisa delovnega mesta 

Po pisni odločitvi župana mora javni uslužbenec namesto dela, ki sodi v opis dela njegovega delovnega 
mesta, opraviti tudi delo,  ki ne spada v opis dela delovnega mesta, ustreza pa njegovi strokovni 
usposobljenosti. Drugo delo se lahko odredi, če je delo potrebno opraviti zaradi začasno povečanega 
obsega dela ali zaradi nadomestitve dela začasno odsotnega javnega uslužbenca. S pisno odločbo se 
določi vrsta in obseg drugega dela ter čas trajanja tega dela. 

 

39. člen 
Povečan obseg dela 

Če je mogoče racionalno zagotoviti izvajanje nalog organa tako, da se poveča obseg dela oziroma 
določi dodatne delovne obremenitve za posamezne javne uslužbence v okviru polnega delovnega časa 
in dovoljenega obsega dela preko polnega delovnega časa, lahko župan na podlagi dogovora med 
javnim uslužbencem sprejme pisno odločitev o povečanem obsegu dela oziroma  nadpovprečni 
obremenitvi posameznega javnega uslužbenca ter o plačilu  za povečan obseg dela oziroma 
nadpovprečno obremenjenost. 
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40. člen 
Opravljanje dela v projektni skupini 

Če gre za projektno delo oz. delo v projektni skupini mora javni uslužbenec opravljati delo, če ga župan 
vanjo imenuje. Sklep o ustanovitvi projektne skupine mora vsebovati tudi podatke o obsegu dela in o 
razbremenitvi dela, ki ga javni uslužbenec opravlja na svojem delovnem mestu, če projektno delo 
presega okvir nalog delovnega mesta. V kolikor gre za večji obseg dela se lahko sklene pisni sporazum 
o financiranju dela javnega uslužbenca. Delo v projektni skupini mora ustrezati strokovni 
usposobljenosti javnega uslužbenca. 

 

41. člen 
Opravljanje manj zahtevnega dela 

Javni uslužbenec mora v primeru višje sile, naravne in druge nesreče, izjemnega povečanja obsega 
dela ter v primeru drugih nepredvidljivih razmer začasno, vendar ne več kot tri mesece, opravljati manj 
zahtevno delo, če tako odredi nadrejeni.  Njegova plača ostane v tem primeru nespremenjena. 

 

42. člen 
Opravljanje drugih dejavnosti in konflikt interesov 

Uradnik ne sme opravljati dejavnosti, če: 

- je dejavnost v nasprotju s konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno klavzulo po zakonu, ki ureja 
delovna razmerja; 

- bi opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko opravljanje dela; 
- bi pri opravljanju dejavnosti lahko zlorabil informacije, do katerih ima dostop pri opravljanju nalog v 

službi in ki niso javno dostopne; 
- je opravljanje dejavnosti v škodo ugledu organa. 
Preden uradnik začne opravljati dejavnost, za katero meni, da bi bila ali bi utegnila biti v nasprotju s 
prejšnjim odstavkom, mora to sporočiti županu. Kršitev dolžnosti iz tega odstavka je lažja disciplinska 
kršitev. 

Opravljanje takih dejavnosti prepove uradniku župan s sklepom. 

Dolžnost sporočanja in omejitve ne veljajo za dejavnost znanstvenega in pedagoškega dela, dela v 
kulturnih, umetniških, športnih, humanitarnih in drugih podobnih društvih in organizacijah, dela na 
publicističnem področju in za članstvo oziroma delovanje v političnih strankah.  

 
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
43. člen 

Javne uslužbence se v skladu s tem aktom najkasneje do 05.08.2008 prevede na sistemizirana delovna 
mesta.  
 
Javnim uslužbencem, ki jim je bila do uveljavitve tega akta osnovna plača določena po 1. odstavku 65. 
člena Zakona o delavcih v državnih organih, obdržijo tako določeno plačo tudi po prevedbi v nov plačni 
sistem, če nadaljujejo z delom na istem delovnem mestu. 

 
44. člen 

S tem aktom se z dnem podpisa po elektronski poti seznanijo vsi zaposleni v skupni občinski upravi. Akt 
je zaposlenim na vpogled tudi pri vodji skupne občinske uprave, v pisarni Medobčinskega inšpektorata. 
Javnost se seznani s sprejemom akta z objavo na oglasni deski sedežne občine. 
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45. člen 
Ta akt začne veljati z dnem podpisa župana sedežne občine kot delodajalca, uporabljati pa se prične od 
01.08.2008 dalje. 
 

46. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o sistematizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi 
- medobčinski inšpektorat in redarstvo št. 100-563/2007-01/08, z dne 23.11.2007 in Akt o spremembi 
Akta o sistematizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi - medobčinski inšpektorat in redarstvo št. 
100-416/2008-01/08 z dne 28.02.2008 ter Akt o spremembi Akta o sistematizaciji delovnih mest v 
skupni občinski upravi - medobčinski inšpektorat in redarstvo št. 100-349/2008-01/08 z dne 16.07.2008. 
 
Številka: 100-350/2008-01/08 
Datum: 22.07.2008 
 
Priloge:  

• Priloga 1: Sistemizacija delovnih mest, 
• Priloga 2: Katalog delovnih mest, 
• Dokazilo o spoštovanju 26. člena ZJU (v organu ne deluje noben sindikat). 

 
 

 

 

 

 

 

Občina Dolenjske Toplice 

Župan Franc Vovk 

(župan sedežne občine-občine delodajalke) 
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IZJAVA O NEUSTANOVLJENEM REPREZENTATIVNEM SINDIKATU 

(26. člen ZJU) 
 
Župan Občine Dolenjske Toplice, ki sprejema Akt o sistematizaciji delovnih mest skupni občinski upravi-
medobčinski inšpektorat in redarstvo izjavlja, da navedeni akt v skladu z 26. členom Zakona o javnih 
uslužbencih (Ur.l.RS, 63/2007-uradno prečiščeno besedilo) ni bil poslan v mnenje reprezentativnemu 
sindikatu, ker reprezentativni sindikat v skupni občinski upravi kot v Občini Dol. Toplice ni ustanovljen, 
prav tako pa organ skupne občinske uprave kot občine ustanoviteljice nimajo imenovanega zaupnika v 
organu. 
 
Izjava je sestavni del Akta o sistematizaciji delovnih mest skupni občinski upravi-medobčinski 
inšpektorat in redarstvo. 
 

 
Župan Občine Dolenjske Toplice 

Franci Vov
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Priloga 1: SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST  
V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN 
REDARSTVO 

 

SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST 

Zaporedna 
številka 

Plačna 
podskupina 

Šifra 
delovnega 
mesta 

Delovno mesto Tarifni 
razred Število 

1 2 3 4 5 6 

1 C6 C067002 

INŠPEKTOR –  
VODJA MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE IN 
REDARSTVA VII/1 1 

2 C6 C065005 OBČINSKI REDAR V 1 
 
 
 

DELOVNA MESTA IZVEN SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST 

Zaporedna 
številka 

Plačna 
podskupina 

Šifra 
delovnega 
mesta 

Delovno mesto Tarifni 
razred Število 

1 2 3 4 5 6 

1 J0 ali C02 

Glede na 
DM za 

katerega  se 
usposablja PRIPRAVNIK 

V,  
VII/1, 
VII/2 1 

 
V občinski upravi se usposabljajo tudi dijaki in študenti. 
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Priloga 1: KATALOG DELOVNIH MEST V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE – 
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
 

1. DELOVNO MESTO: INŠPEKTOR – VODJA MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE IN REDARSTVA 
Šifra delovnega mesta: C067002 

 
 
Nazivi: Stopnja 

naziva: 
Šifra 
naziva 

Zap. št. 
naziva 

Zahtevane 
delovne 
izkušnje: 

Plačni razred: 

Inšpektor I IV. C067002 1 6 let 40 
Inšpektor II V. C067002 2 5 let 38 
Predpisana izobrazba: Najmanj visoka strokovna /prva stopnja 

 
Karierni razred: II. 
Plačna skupina:  
Plačna podskupina: 

C 
C6 

Tarifni razred: VII/1 
Posebni pogoji: - strokovni izpit za inšpektorja, državni izpit iz javne uprave 
Naloge: 

• opravljanje najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva nad odloki občin 
in državnimi predpisi v okviru pooblastil le-teh; 

• vodenje postopkov in izrekanje ukrepov na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog 
inšpekcijskega nadzorstva v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonu o splošnem 
upravnem postopku in drugimi predpisi;  

• vodenje postopkov in izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških na področju 
najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzora; 

• vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja na področju najzahtevnejših in specializiranih 
nalog inšpekcijskega nadzorstva; 

• samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega organa na področju 
najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva; 

• vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega organa na področju 
najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva; 

• nudenje pravne in strokovne pomoči na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog 
inšpekcijskega nadzorstva; 

• oblikovanje navodil, izvajanje in poročanje o prekrškovnih nalogah s področja dela skupne 
občinske uprave; 

• sodelovanje z organi Evropske Unije in drugimi mednarodnimi organizacijami; 
• sodelovanje v projektnih enotah, odborih, medresorskih in drugih komisijah s področja dela 

inšpekcijskega organa; 
• načrtovanje, vodenje, organiziranje, usklajevanje in nadziranje dela v skupni občinski upravi;  
• predstavljanje in zastopanje skupne občinske uprave:  
• koordiniranje dela skupne občinske uprave z občinskimi upravami občin ustanoviteljic; 
• pripravljanje splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejema župan, občinski svet in 

drugi občinski organi, ki se tičejo skupne občinske uprave; 
• nudi strokovno pomoč občinam ustanoviteljicam glede nalog in pristojnosti inšpekcijske in 

redarske službe ter prekrškovnega organa; 
• priprava predlogov sprememb in dopolnitev odlokov oziroma strokovna pomoč pri pripravi novih 

odlokov iz področja dela organa skupne občinske uprave; 
• oblikovanje ključnih sistemskih rešitev, sodelovanje pri pripravi zakonodaje in drugih 

najzahtevnejših gradiv; 
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• načrtovanje akcij s področja dela organa ter poročanje o delu organa – ocena stanja oziroma 
dela organa skupne občinske uprave; 

• pripravi letni finančni načrt delovanja organa skupne občinske uprave; 
• priprava letnega poročila s področja dela organa ter drugih poročil – ocen o stanju na področju 

dela organa skupne občinske uprave; 
• skrbi za izvedbo postopkov oddaje javnih naročil, ki so vezane izključno na delo organa skupne 

občinske uprave; 
• posreduje predpisana poročila o delovanju skupne občinske uprave; 
• skrbi za ravnanjem z dokumentarnim gradivom;  
• priprava gradiv za medije; 
• strokovni nadzor nad delom delavcev organa skupne občinske uprave; 
• nudi strokovno pomoč zaposleninim v inšpektoratu in redarstvu; 
• skrb za izobraževanje in strokovno napredovanje zaposlenih v skupni občinski upravi; 
• izvajanje izobraževanja in strokovnega usposabljanja delavcev organa skupne občinske uprave 

ter delo v izpitnih komisijah inšpekcijskega organa ali ministrstva; 
• opravljanje drugih nalog in opravil po navodilu predstojnika ali županov občin ustanoviteljic. 
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2. DELOVNO MESTO: OBČINSKI REDAR  

Šifra delovnega mesta: C065005 
 
Nazivi: Stopnja 

naziva: 
Šifra 
naziva 

Zap. št. 
naziva 

Zahtevane 
delovne izkušnje: 

Plačni 
razred: 

Občinski redar I XIII. C065005 1 6 let 6 mesecev 21 
Občinski redar II XIV. C065005 2 3 leta 6 mesecev 20 
Predpisana izobrazba: Srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba 
Karierni razred: V. 
Plačna skupina:  
Plačna podskupina: 

C 
C6 

Tarifni razred: V 
Posebni pogoji: - predpisan preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem 

postopku, preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za 
uporabo pooblastil občinskega redarja 

Naloge: 
• nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti cestnega prometa ter po odlokih občine 
• vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji 
• opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih 
• neposredno izrekanje in izterjava glob na kraju prekrška 
• izrekanje odredb v skladu z odlokom občine in  po zakonu o varnosti cestnega prometa 
• druge naloge s področja občinskega redarstva 
• opravljanje administrativno tehničnih zadev za skupno občinsko upravo 
• opravljanje posameznih dejanja v postopku pred izdajo odločbe v inšpekcijskih zadevah, zlasti 

ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev 
• sodelovanje v občinskem svetu za preventivo in varnost v cestnem prometu 
• vodenje evidence prekrškov 
• samostojno pripravljanje poročil o delu 
• skrb za ažurnost prekrškovne aplikacije in programa za upravno poslovanje 
• usmerjanje in dajanje informacij strankam 
• opravljanje drugih nalog in opravil po navodilu nadrejenega  
• opravljanje drugih nalog in opravil po navodilih vodje medobčinskega inšpektorata in redarstva 
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Priloga 5: PROGRAM IN NAČRT STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA 
OBČINSKIH REDARJEV 

 

V posebni datoteki.
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Priloga 6: NAVODILA ZA DELO REDARJEV MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 

 

 
IZREKANJE UKREPOV PO 57. B ČLENU ZP-1 

 
 
 
UPORABA: KRŠITVE PREDPISOV O USTAVLJANJU IN PARKIRANJU VOZIL V CESTNEM 
PROMETU  
PREDPIS: ZVCP-1, ODLOK O OBČINSKIH CESTAH, ODLOK O CESTNEM PROMETU  
OBMOČJE UPORABE: OBČINA DOLENJSKE TOPLICE, MIRNA PEČ IN ŽUŽEMBERK 
 
 

I. ZAZNAVA KRŠITVE 
- osebna zaznava 
- uporaba fotoaparata 

 
II. POSTOPEK PO UGOTOVLJENI KRŠITVI 

 
1. IZREK USTNEGA OPOZORILA (53.ČL.ZP-1) 
KDAJ: prekršek neznatnega pomena in ocena, da je glede na dejanje opozorilo zadosten ukrep 
POGOJ: prisoten kršitelj  
KAKO: 
• Kršitelju na kraju prekrška predstavi storjeni prekršek 
• Izrek ustnega opozorila  
EVIDENCA: vnos v prekrškovno aplikacijo brez osebnih podatkov 

 
 

2. IZREK GLOBE  
KDAJ: ni izpolnjen pogoj za izrek ustnega opozorila 
KAKO: izdaja plačilnega naloga kršitelju na kraju samem (ob njegovi prisotnosti), ali vročitev 
plačilnega naloga po pošti (ZUP) 
 
 
a/ izdaja plačilnega naloga kršitelju na kraju samem 
• Kršitelju na kraju prekrška predstavi storjeni prekršek in dokaze 
• Zahtevaj identifikacijo osebnih podatkov (zahteva v vpogled osebne izkaznice ali druge veljavne 
listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, ali s pomočjo oseb, ki to osebo poznajo 
ali na podlagi drugih dokumentov, iz katerih se da ugotoviti istovetnost), pred identifikacijo kršitelja 
seznani z razlogi identifikacije; če identifikacija ni možna, osebo zadrži (največ 1 uro, če obstaja 
sum oz. nevarnost pobega, napada ali ogrožanja varnosti- pretehtaj uporabo lisic za vklepanje) in 
pokliči policijo 
• Prepiši osebne podatke v plačilni nalog (obrazec – prazen), v katerega navedi tudi dokaze 
• Vroči plačilni nalog kršitelju z vročilnico (bela vročilnica)- če kršitelj ne želi podpisati vročilnice, 
navedi razloge za nepodpis kršitelja in se podpiši 
• Plačilo na kraju prekrška: plačilo zabeleži na duplikatu plačilnega naloga, predaj gotovino iz 
naslova globe na blagajno občine 
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• Napiši poročilo o zadržanju osebe in uporabi prisilnih sredstev in ga posreduj vodji 
medobčinskega redarstva 
EVIDENCA: vnos v prekrškovno aplikacijo,  predaj gotovino iz naslova globe na blagajno občine 
 
 
b/ vročitev plačilnega naloga po pošti (ZUP) 
• Na vozilo prilepi obvestilo o prekršku (obrazec) v redarski vrečki/lahko samo fotografiraš kršitev 
• Vnos obvestila o prekršku v prekrškovno aplikacijo in pridobitev podatkov-navodilo Inpores 
d.o.o. 
• Izdaja plačilnega naloga (obrazec)  po določbah ZUP 
• Prejem vročilnice: vpis v prekrškovno aplikacijo, v primeru neprejema vročilnice s strani 
kršitelja- GLEJ NAVODILO O VROČANJU DOKUMENTOV 

 
 

III. POSTOPEK Z MLADOLETNIMI KRŠITELJI 
 

• Zahtevaj identifikacijo osebnih podatkov (zahteva v vpogled osebne izkaznice ali druge veljavne 
listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, ali s pomočjo oseb, ki to osebo poznajo 
ali na podlagi drugih dokumentov, iz katerih se da ugotoviti istovetnost) 
• Prepiši osebne podatke v obrazec za mladoletne kršitelje, v katerega navedi tudi dokaze 
• Ugotovitev, da je prekršek storil mladoletna oseba, sporoči vodji medobčinskega redarstva 

 
 

IV. POSTOPEK S TUJCI 
 

POGOJ: prisoten kršitelj  
KAKO: 
• Izrek ustnega opozorila (glej točko 1) ali izrek globe  
• izdaja plačilnega naloga kršitelju na kraju samem 

 
a/ izdaja plačilnega naloga kršitelju na kraju samem 
• Kršitelju na kraju prekrška predstavi storjeni prekršek in dokaze 
• Zahtevaj identifikacijo osebnih podatkov (zahteva v vpogled osebne izkaznice ali druge veljavne 
listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, ali s pomočjo oseb, ki to osebo poznajo 
ali na podlagi drugih dokumentov, iz katerih se da ugotoviti istovetnost), pred identifikacijo kršitelja 
seznani z razlogi identifikacije; če identifikacija ni možna, osebo zadrži (največ 1 uro, če obstaja 
sum oz. nevarnost pobega, napada ali ogrožanja varnosti- pretehtaj uporabo lisic za vklepanje) in 
pokliči policijo 
• Prepiši osebne podatke v plačilni nalog (obrazec tujci – prazen), v katerega navedi tudi dokaze 
(duplikat) 
• Vroči plačilni nalog kršitelju z vročilnico (bela vročilnica)- če kršitelj ne želi podpisati vročilnice, 
navedi razloge za nepodpis kršitelja in se podpiši 
• Tujec mora plačati globo takoj (plačilo zabeleži na duplikatu plačilnega naloga) 
• Če tujec ne želi plačati, ali bi obstajala možnost odhoda ali nima stalnega prebivališča ali ne 
more dokazati identitete, zaseži potno listino oz. drug dokument (obrazec: sklep o začasnem 
odvzemu potne listine/drugega dokumenta) in mu izdaj potrdilo o zasegu (obrazec: potrdilo o 
začasnem odvzemu potne listine/drugega dokumenta), pokliči davčnega izvršitelja (tel.št. v 
seznamu davčnih izvršiteljev) za takojšnjo izvršitev globe, predlog za takojšnjo davčno izvršbo pa 
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se še isti dan pošlje po faksu pristojnemu davčnemu uradu; po plačilu globe se zaseženi dokument 
vrne kršitelju (obrazec: potrdilo o začasnem odvzemu potne listine/drugega dokumenta) 
• Napiši poročilo o zadržanju osebe in uporabi prisilnih sredstev in ga posreduj vodji 
medobčinskega redarstva 
EVIDENCA: vnos v prekrškovno aplikacijo, predaj gotovino iz naslova globe na blagajno občine  

 
 
 Pripravila: Brigita Kalčič, 

vodja medobčinskega redarstva 
 
 
 
 

NAVODILO O VROČANJU DOKUMENTOV 
 
 
 
UPORABA: PLAČILNI NALOGI IN DRUGI DOKUMENTI, KI JIH IZDAJAJO OBČINSKI REDARJI 
PROCESNI PREDPIS: ZUP-E 
 
 
I. NAČINI VROČANJA: 
 
a/  na kraju prekrška kršitelju neposredno 
• z belo vročilnico obr.št. A.13 
• Odklonitev sprejema oz. podpisa na vročilnici: razloge za odklonitev zabeleži na vročilnici in se 
podpiši ter navedi datum in uro 
• Evidenca: vpis vročitve v prekrškovno aplikacijo 
  
b/ kršitelju neposredno v prostorih organa 
• z belo vročilnico obr.št. A.13 
• Odklonitev sprejema oz. podpisa na vročilnici: razloge za odklonitev zabeleži na vročilnici in se 
podpiši ter navedi datum in uro 
• Evidenca: vpis vročitve v prekrškovno aplikacijo 
 
c/ osebno vročanje – 96.a. člen ZUP-E 
- fizične osebe: 
• Z ZUP kuverto na naslov stalnega prebivališča kršitelja (podatek stalnega prebivališča 
pridobljen preko mrlv) 
• Evidenca: vpis vročitve v prekrškovno aplikacijo 
- pravne osebe, s.p.:  
• Z ZUP kuverto na naslov, navedenem v registru 
• Evidenca: vpis vročitve v prekrškovno aplikacijo 
 
 
d/  vročanje po elektronski poti- 91. člen ZUP-E 
KOMU:  
• Državnim organom, občinam, pravnim osebam, s.p.  
KAKO: 
• po elektronski poti v varni elektronski predal 
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• vročitev velja za opravljeno, če naslovnik ne prevzame dokumenta v 15 dneh, ko je bil puščen v 
varnem elk. Predalu 
 
 
II. POTEK POSTOPKA PRI PREJEMU VROČILNICE, KJER JE NAVEDENO, DA JE OSEBA 
PRESELJENA ALI NEZNANA 
 
• opravi vpogled v uradno evidenco oz. pošlji poizvedbo na upravno enoto in poizkusi vročitev na 
naslovu za vročanje, ki je naveden v dopisu UE 
• če po vpogledu ugotoviš, da se je naslovnik preselil/ali ima neznan naslov, v uradni evidenci pa 
ima še vedno naveden naslov, na katerega si vročal dokument, se vročitev opravi tako, da se vročitev 
dokumenta (npr. plačilnega naloga) istočasno objavi na oglasni deski sedežne občine in na enotnem 
državnem portalu (obrazec: Odredba o opravljeni vročitvi pisanja na oglasni deski prekrškovnega 
organa in na enotnem državnem portalu e-uprava skupaj z dokumentom pošlješ na e-uprava@gov.si/e-
uprava/oglasnadeska in obesiš na oglasno desko sedežne občine), o tako opravljeni vročitvi sestavi 
uradni zaznamek (obrazec: uradni zaznamek o opravljeni vročitvi na oglasni deski in na e-državnem 
portalu) 
•  Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je dokument objavljen na oglasni 
deski organa sedežne občine  in na enotnem državnem portalu e-uprava. 
EVIDENCA: vnos vročitve v prekrškovno aplikacijo 
 
 
 
 Pripravila: Brigita Kalčič, 

vodja medobčinskega redarstva 
 
 
 

UGOTAVLJANJE ISTOSVETNOSTI 
 
 
 
UPORABA: KRŠITVE PREDPISOV O USTAVLJANJU IN PARKIRANJU VOZIL V CESTNEM 
PROMETU, KRŠITVE JAVNEGA REDA IN MIRA, KAZNIVA DEJANJA  
KROVNI PREDPIS: ZAKON O OBČINSKEM REDARSTVU 
OBMOČJE UPORABE: OBČINA DOLENJSKE TOPLICE, MIRNA PEČ IN ŽUŽEMBERK 
 
 

I. POSTOPEK 
 
POGOJ: oseba, ki s svojim obnašanjem in ravnanjem na določenem kraju ali ob določenem času 
vzbuja sum, da bo ogrozila varnost ljudi/premoženja ali izvršuje ali je izvršila prekršek ali kaznivo 
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti  
KAKO:  
• Zahtevaj identifikacijo osebnih podatkov (zahteva v vpogled osebne izkaznice ali druge veljavne 
listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, ali s pomočjo oseb, ki to osebo poznajo 
ali na podlagi drugih dokumentov, iz katerih se da ugotoviti istovetnost), 
• pred identifikacijo kršitelja seznani z razlogi identifikacije;  
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• če identifikacija ni možna, osebo zadrži (največ 1 uro, če obstaja sum oz. nevarnost pobega, 
napada ali ogrožanja varnosti- pretehtaj uporabo lisic za vklepanje) in pokliči policijo, le-ta prevzame 
nadaljevanje identifikacijskega postopka 
• če ugotoviš, da je listina ponarejena, zdrži osebo (najdlje 1 uro) in pokliči policijo 
 
 

 Pripravila: Brigita Kalčič, 
vodja medobčinskega redarstva 

 
 
 
 

ZADRŽANJE STORILCA NA KRAJU KAZNIVEGA DEJANJA ALI PREKRŠKA 
 

 
UPORABA: KRŠITVE PREDPISOV O USTAVLJANJU IN PARKIRANJU VOZIL V CESTNEM 
PROMETU, KRŠITVE JAVNEGA REDA IN MIRA, KAZNIVA DEJANJA  
KROVNI PREDPIS: ZAKON O OBČINSKEM REDARSTVU 
OBMOČJE UPORABE: OBČINA DOLENJSKE TOPLICE, MIRNA PEČ IN ŽUŽEMBERK 
 
        
      KDAJ:  
• storilca prekrška (kadar je obč. redar pristojen za reševanje prekrška) 
• osebo, zaloteno pri kaznivem dejanju, ki se preganja na predlog  organa (sodišče, policija) ali 
po uradni dolžnosti in takoj obvesti policijo – zadržana oseba 
 
ČAS ZADRŽANJA: 
 
• do prihoda policistov, vendar ne več kot eno uro 
 

I. POSTOPEK 
 
NAČIN ZADRŽANJA: 
• osebo zadrži na kraju dogodka do prihoda policistov ter ji predoči razloge zadržanja; opraviš 
tudi postopek identifikacije (glej navodilo o ugotavljanju istovetnosti) 
• če obstaja  možnost, da zadržana oseba pobegne, napade ali ogrozi varnost, pretehtaj uporabo 
lisic- glej navodilo uporaba prisilnih sredstev 
• pazi na kraj dejanja prekrška ali kaznivega dejanja (dokazi!) 
• če je oseba pri zadržanju poškodovana, pokliči 112 in obvesti vodjo redarstva 
• če obstaja nevarnost napada z orožjem ali drugo nevarno stvarjo (ogrožanje ljudi), izvedi 
varnostni pregled in zaseži nevarne predmete – glej navodilo o zasegu predmetov, ter obvesti policijo. 
Če pri varnostnem pregledu najdeš predmete, ki niso nevarni, so pa povezani s prekrškom ali kaznivim 
dejanjem, jih zaseži in obvesti policijo. 
 
EVIDENCE: 
• potrdilo o zasegu/vrnitvi predmetov vroči osebi (obrazec) 
• predaja predmetov ustreznemu organu (obrazec) 
• poročilo o zadržanju osebe (obrazec) 
• poročilo o uporabi prisilnih sredstev (obrazec) 
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POZOR: VARNOSTNI PREGLED NIKOLI NE IZVAJAJ Z NAMENOM ISKANJA DOKAZOV V 
POSTOPKU! 
 
OPOMBA: 
• zadržana oseba: oseba, zalotena pri prekršku ali kaznivem dejanju ter oseba, zadržana zaradi 
ugotavljanja istovetnosti  
 
 
 
 
  
 Pripravila: Brigita Kalčič, 

vodja medobčinskega redarstva 
 
 
 
 

 
UPORABA PRISILNIH SREDSTEV 

 
 
 
UPORABA: PROTIPRAVEN NAPAD NA OBĆ. REDARJA IN NA LJUDI (NAPAD, OGROŽANJE 
VARNOSTI), UPIRANJE ZADRŽANJU, POBEG 
KROVNI PREDPIS: ZAKON O OBČINSKEM REDARSTVU 
OBMOČJE UPORABE: OBČINA DOLENJSKE TOPLICE, MIRNA PEČ IN ŽUŽEMBERK 
 
 
I. POSTOPEK 
 
• sredstva: uporaba fizične sile, lisice (sredstvo za vklepanje), plinski razpršilec 
• sredstva za vklepanje: pobeg, upiranje pri zadržanju osebe  
• obvesti policijo 
• če je oseba poškodovana, pokliči 112 in obvesti vodjo redarstva 
 
 
EVIDENCE: 
• poročilo o uporabi prisilnih sredstev (obrazec) 
 
 
 Pripravila: Brigita Kalčič, 

vodja medobčinskega redarstva 
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ZASEG PREDMETOV 
 

 
UPORABA: ZJRM, ZVCP-1, OBČINSKI PREDPISI- LE NA PODROČJU DELA OBČINSKEGA 
REDARSTVA 
KROVNI PREDPIS: ZAKON O OBČINSKEM REDARSTVU 
OBMOČJE UPORABE: OBČINA DOLENJSKE TOPLICE, MIRNA PEČ IN ŽUŽEMBERK 
 
KDAJ: 
• na podlagi odredbe pristojnega organa (npr. sodišča za prekrške), vendar le na področju 
dela obč. redarstva!! 
• pri opravljanju nalog ugotoviš:da ima oseba pri sebi ali na dosegu , npr. v prtljagi ali vozilu, 
predmete, namenjene za napad ali samopoškodovanje; predmete, s katerimi lahko huje ogrozi javni red 
ali splošno varnost ljudi ali premoženja; predmete, ki so bili uporabljeni, pridobljeni oz. so nastali s 
prekrškom ali kaznivim dejanjem 
• določbe predpisov, po katerih mora obč. redar zaseči predmete:  

- 11. člen ZJRM-1: acetilen (karbid) ali druge plinske zmesi za pokanje, ki povzročajo 
vznemirjanje ali občutek ogroženosti; dekorativno orožje, imitacije orožja, orožje, ki je 
namenjeno za alarm ali signaliziranje ali drugi predmeti, ki so po videzu podobni orožju, kršitelj 
jih pa nosi, razkazuje ali uporablja na javnem kraju in s tem povzroči vznemirjanje ali občutek 
ogroženosti 

- 53. člen ZVCP-1: odvzem neupravičeno uporabljene parkirne karte 
 
KAKO: 
• Od osebe zahtevaj, naj sama pokaže ali izroči predmet, ki ga je treba zaseči; lahko izvedeš tudi 
varnostni pregled (glej navodilo zadržanje storilca na kraju kaznivega dejanja ali prekrška) in uporabiš 
prisilna sredstva (glej navodilo uporaba prisilnih sredstev) 
•  Skrajno nevarne predmete (razstreliva, strupe…) zaseži samo, če si prepričan, da lahko to 
storiš na varen način, drugače pokliči policijo, oz. druge organe: gasilce 
• Zaseg opravi na način, ki ne poškoduje predmetov (pazi na poškodovanje dokazov) 
 
 
•     Osebi po zasegu izdaj potrdilo o zasegu/vrnitvi predmetov vroči osebi (obrazec) 
• Predmete shrani v arhivu organa – kraj in čas hrambe zabeleži v evidenco  
• Če predmete pošiljaš pristojnemu organu (npr. parkirno uro upravni enoti), to evidentiraj 
 
 
 
EVIDENCE: 
• potrdilo o zasegu/vrnitvi predmetov vroči osebi (obrazec) 
• predaja predmetov ustreznemu organu (obrazec) 
• poročilo o zadržanju osebe (obrazec) 
• poročilo o uporabi prisilnih sredstev (obrazec) 
 
 
 
 Pripravila: Brigita Kalčič, 

vodja medobčinskega redarstva 
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IZREKANJE UKREPOV PO 57. a ČLENU ZP-1 

 
 
UPORABA: KRŠITVE DOLOČB ZVCP-1 (RAZEN USTAVLJANJA IN PARKIRANJA VOZIL), 
KRŠITVE ZJRM (, 
PREDPIS: ZVCP-1, ZJRM  
OBMOČJE UPORABE: OBČINA DOLENJSKE TOPLICE, MIRNA PEČ IN ŽUŽEMBERK 
 
 

I. ZAZNAVA KRŠITVE 
- osebna zaznava ali posredna zaznava – pridobitev dokazov in dejstev na podlagi zbranih obvestil 
in dokazov (izjave prič…) 
- uporaba fotoaparata 

 
II. POSTOPEK PO UGOTOVLJENI KRŠITVI 

 
3. IZREK USTNEGA OPOZORILA (53.ČL.ZP-1) 
KDAJ: prekršek neznatnega pomena in ocena, da je glede na dejanje opozorilo zadosten ukrep 
POGOJ: prisoten kršitelj  
KAKO: 
• Kršitelju na kraju prekrška predstavi storjeni prekršek 
• Izrek ustnega opozorila  
EVIDENCA: vnos v prekrškovno aplikacijo brez osebnih podatkov 

 
 

4. IZREK GLOBE  
KDAJ: ni izpolnjen pogoj za izrek ustnega opozorila; PN se lahko izda ob posredni ali neposredni 
zaznavi prekrška! 
KAKO: izdaja plačilnega naloga kršitelju na kraju samem (ob njegovi prisotnosti), ali vročitev 
plačilnega naloga po pošti (ZUP) 
 
a/ izdaja plačilnega naloga kršitelju na kraju samem 
• Kršitelju na kraju prekrška predstavi storjeni prekršek in dokaze- neposredna zaznava, pri 
posredni izjavi zberi obvestila in dokaze (npr. izjave prič) in jih zapiši na plačilni nalog. Predstavitev 
dokazov zaznamuj na plačilnem nalogu. 
• Zahtevaj identifikacijo osebnih podatkov (zahteva v vpogled osebne izkaznice ali druge veljavne 
listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, ali s pomočjo oseb, ki to osebo poznajo 
ali na podlagi drugih dokumentov, iz katerih se da ugotoviti istovetnost), pred identifikacijo kršitelja 
seznani z razlogi identifikacije; če identifikacija ni možna, osebo zadrži (največ 1 uro, če obstaja 
sum oz. nevarnost pobega, napada ali ogrožanja varnosti- pretehtaj uporabo lisic za vklepanje) in 
pokliči policijo 
• Prepiši osebne podatke v plačilni nalog (obrazec – prazen), v katerega navedi tudi dokaze in 
opis dejanskega stanja 
• Vroči plačilni nalog kršitelju z vročilnico (bela vročilnica)- če kršitelj ne želi podpisati vročilnice, 
navedi razloge za nepodpis kršitelja in se podpiši 
• Plačilo na kraju prekrška: plačilo zabeleži na duplikatu plačilnega naloga, predaj gotovino iz 
naslova globe na blagajno občine 
• Napiši poročilo o zadržanju osebe in uporabi prisilnih sredstev in ga posreduj vodji 
medobčinskega redarstva 
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EVIDENCA: vnos v prekrškovno aplikacijo,  predaj gotovino iz naslova globe na blagajno občine 
 

 
b/ vročitev plačilnega naloga po pošti (ZUP) 
• Pri posredni zaznavi zberi obvestila in dokaze (npr. izjave prič) 
• Na kraju kršitve pusti obvestilo o prekršku (obrazec), če to okoliščine dopuščajo 
• Vnos obvestila o prekršku v prekrškovno aplikacijo in pridobitev podatkov-navodilo Inpores 
d.o.o. 
• Izdaja plačilnega naloga (obrazec)  in vročitev po določbah ZUP 
• Prejem vročilnice: vpis v prekrškovno aplikacijo, v primeru neprejema vročilnice s strani 
kršitelja- GLEJ NAVODILO O VROČANJU DOKUMENTOV 

 
III. POSTOPEK S TUJCI 

 
POGOJ: prisoten kršitelj  
KAKO: 
• Izrek ustnega opozorila (glej točko 1) ali izrek globe  
• izdaja plačilnega naloga kršitelju na kraju samem 
a/ izdaja plačilnega naloga kršitelju na kraju samem 
• Kršitelju na kraju prekrška predstavi storjeni prekršek in dokaze- neposredna zaznava, pri 
posredni izjavi zberi obvestila in dokaze (npr. izjave prič) in jih zapiši na plačilni nalog. Predstavitev 
dokazov zaznamuj na plačilnem nalogu. 
• Zahtevaj identifikacijo osebnih podatkov (zahteva v vpogled osebne izkaznice ali druge veljavne 
listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, ali s pomočjo oseb, ki to osebo poznajo 
ali na podlagi drugih dokumentov, iz katerih se da ugotoviti istovetnost), pred identifikacijo kršitelja 
seznani z razlogi identifikacije; če identifikacija ni možna, osebo zadrži (največ 1 uro, če obstaja 
sum oz. nevarnost pobega, napada ali ogrožanja varnosti- pretehtaj uporabo prisilnih sredstev) in 
pokliči policijo 
• Prepiši osebne podatke v plačilni nalog (obrazec tujci – prazen), v katerega navedi tudi dokaze 
in opis dejanskega stanja (duplikat) 
• Vroči plačilni nalog kršitelju z vročilnico (bela vročilnica)- če kršitelj ne želi podpisati vročilnice, 
navedi razloge za nepodpis kršitelja in se podpiši 
• Tujec mora plačati globo takoj (plačilo zabeleži na duplikatu plačilnega naloga) 
• Če tujec ne želi plačati, ali bi obstajala možnost odhoda ali nima stalnega prebivališča ali ne 
more dokazati identitete, zaseži potno listino oz. drug dokument (obrazec: sklep o začasnem 
odvzemu potne listine/drugega dokumenta) in mu izdaj potrdilo o zasegu (obrazec: potrdilo o 
začasnem odvzemu potne listine/drugega dokumenta), pokliči davčnega izvršitelja (tel.št. v 
seznamu davčnih izvršiteljev) za takojšnjo izvršitev globe, predlog za takojšnjo davčno izvršbo pa 
se še isti dan pošlje po faksu pristojnemu davčnemu uradu; po plačilu globe se zaseženi dokument 
vrne kršitelju (obrazec: potrdilo o začasnem odvzemu potne listine/drugega dokumenta) 
• Napiši poročilo o zadržanju osebe in uporabi prisilnih sredstev in ga posreduj vodji 
medobčinskega redarstva 
EVIDENCA: vnos v prekrškovno aplikacijo, predaj gotovino iz naslova globe na blagajno občine  

 
 
 
 
 Pripravila: Brigita Kalčič, 

vodja medobčinskega redarstva 
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Priloga 7: NAVODILA ZA UKREPANJE REDARJEV MEDOBČINSKEGA REDARSTVA OB 
IZREDNIH DOGODKIH NA OBMOČJU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE 

 
Redarji bodo pri svojem delu upoštevali navodila iz 17. in 18. točke OPV, zato posebnega dogovora ni 
potrebno skleniti. 
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Priloga 8: SISTEM ALARMIRANJA IN UKREPANJA REDARJEV MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 
OB IZREDNIH DOGODKIH 

 
Redarji bodo pri svojem delu upoštevali navodila iz 17. in 18. točke OPV, zato posebnega dogovora ni 
potrebno skleniti. 
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Priloga 9: PISNI PROTOKOL O SODELOVANJU S POLICIJSKO POSTAJO DOLENJSKE TOPLICE 

Sodelovanje je definirano v tč. 15 tega programa, ki je usklajen s strani župana Občine Žužemberk in 
komandirjem PP Dol. Toplice, zato ni potrebe po pisni sklenitvi sporazuma.
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Priloga 10:  PISNI PROTOKOL O SODELOVANJU Z REDARSTVI SOSEDNJIH OBČIN 

 

Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice,  
ki jo zastopa Franc Vovk, župan, davčna številka: 29941318, matična: 1365720  
 
in 
 
Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč  
ki jo zastopa Zvone Lah, župan, davčna številka: 57621594, matična: 1357816 
 
in 
 
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,  
ki jo zastopa Franc Škufca, župan, davčna številka: 48985457, matična: 1358383  
 
in 
 
Mestna Občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, 
ki jo zastopa Alojz Muhič, župan, davčna številka: 48768111, matična: 5883288000 
 
 
sklepajo 
 
 

PISNI DOGOVOR 
 

o sodelovanju medobčinske redarske službe Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk 
in občinske redarske službe Mestne Občine Novo mesto 

 
 

1. člen 
 

Ta protokol ureja medsebojno sodelovanje medobčinske redarske službe Občin Dolenjske Toplice, 
Mirna Peč in Žužemberk in občinske redarske službe Mestne Občine Novo mesto. 
 

2. člen 
 

S tem protokolom se dogovori: 
 
2. Redarska služba Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk in občinska redarska služba 

Mestne Občine Novo mesto si nudita medsebojno strokovno pomoč glede organiziranja službe, 
področja dela –vodenje upravnih in prekrškovnih postopkov ter pri pripravi aktov na področju 
redarstva. Prav tako se zavezujeta, da si bosta nudili medsebojno pomoč pri izrednih dogodkih, 
na željo posamezne službe. 

3. Redarska služba Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk in občinska redarska služba 
Mestne Občine Novo mesto lahko organizirata skupno usposabljanje za področje dela redarstva. 
Usposabljanje se izvaja na območje ene izmed občin podpisnic tega sporazuma. O načinu in 
vsebini usposabljanja se dogovorita vodji redarske službe oz. po njih pooblaščene osebe. 
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4. Občinski redarji redarske službe Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk in občinske 
redarske službe Mestne Občine Novo mesto so lahko prisotni pri nadzoru nad cestno-prometnimi 
predpisi in predpisi, ki urejajo javni red in mir na območju občin podpisnic tega dogovora, pri 
čemer pa ukrepe izreka krajevno pristojna služba. Takšen skupen nadzor se organizira lahko pri 
praktičnem usposabljanju na terenu. V ta namen vodji redarske službe oz. po njih pooblaščene 
osebe pripravita razpored skupnega dela oz usklajujeta medsebojne akcije ter določita področje 
nadzora (glede na  prioritete oz. aktualno problematiko). Pri skupnem nadzoru se izmenoma 
uporablja vozila obeh redarskih služb.  

5. Če kršitve na območju občin podpisnic tega sporazuma tangirajo obe službi (npr. meje občin), se 
izvede skupen nadzor (predhodno usklajevanje), ukrepe izreče krajevno pristojen organ.   

6. Redarska služba Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk in občinska redarska služba 
Mestne Občine Novo mesto lahko izvajata skupne preventivne akcije na področju varnosti 
cestnega prometa oz. drugega področja dela redarstva. O načinu in vsebini preventivne akcije se 
dogovorita vodji redarske službe oz. po njih pooblaščene osebe. 

7. Pri komuniciranju obeh organov se uporabljajo sledeči kontakti: 
 

Redarska služba Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk: brigita.kalcic@siol.net, 07 
38 45 196, 041 667 334 
redarska služba Mestne Občine Novo mesto:  

 
3. člen 

 
Protokol je priloga Občinskemu programu varnosti (OPV) za občine podpisnice tega dogovora. 
Protokol se ažurira 1x letno skupno z OPV. Za ažuriranje sta zadolžena vodja obeh redarskih služb. 
 

4. člen 
 
Protokol stopi v veljavo z dnem podpisa uvodoma navedenih podpisnikov, prav tako se z dnem podpisa 
protokol začne uporabljati.  Izjema od uporabe predstavlja 3. tč. 2. člena  tega protokola, le-ta se prične 
uporabljati prvi dan po opravljenem preizkusu za občinske redarje redarske službe Občin Dolenjske 
Toplice, Mirna Peč in Žužemberk. 
 

5. člen 
 

Ta protokol je sestavljen v šestih enakih izvodih, od katerih prejmejo podpisniki vsak po en izvod, po en 
izvod pa prejmeta redarska služba Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk in občinska 
redarska služba Mestne Občine Novo mesto. 
  
 
Številka: 
Datum: 
 
Občina Dolenjske Toplice Mestna Občina Novo mesto 
Franc Vovk Alojz Muhič 
Dolenjske Toplice, dne Novo mesto, dne 
 
 
Občina Mirna Peč  
Zvone Lah  
Mirna Peč, dne  
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Občina Žužemberk  
Franc Škufca  
Žužemberk, dne  
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Priloga 11: PISNI DOGOVOR O SODELOVANJU Z VARNOSTNIKI ZASEBNO VARNOSTNIH 
SLUŽB 

 
Ker na območju Občine Žužemberk ni posebnih varnostnih tveganj, ki bi pomenile skupno konstantno 
sodelovanje z zasebno varnostnimi službami, se ocenjuje, da priprava pisnega dogovora v ta namen ni 
potrebna.  
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Priloga 12: PISNI DOGOVOR O SODELOVANJU MEDOBČINSKEGA REDARSTVA  V OBČINSKEM 
SISTEMU  ZAŠČITE IN REŠEVANJA  

 

Redarji bodo pri svojem delu upoštevali navodila iz 17. in 18. točke OPV, zato posebnega dogovora ni 
potrebno skleniti. 
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Priloga 13: POROČILA O DELU MEDOBČINSKEGA REDARSTVA ZA OBČINE DOLENJSKE 
TOPLICE, MIRNA PEČ IN ŽUŽEMBERK 

 
Vodja MOR mesečno pošilja občinam soustanoviteljicam poročila o delu MOR. Prav tako pa se enkrat 
letno na občinskem svetu poroča o delovanju, problematiki in o predlogih za boljše delovanje MOR-a. 
 
Vsebina mesečnega poročila: 
-  statistika dela redarjev v določenem obdobju v primerjavi z prejšnjim mesecem in istim obdobjem 
preteklega leta (št. izdanih plačilnih nalogov, št. ugovorov, št. ZSV, št. odločb o prekršku, št. izterjav, 
finančno poročilo….) 
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Priloga 14: INTERNA POROČILA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA  

 
Gre za poročila v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu, in sicer: 
 

- poročilo o zadržanju osebe in uporabi prisilnih sredstev 
- obvestilo o telesni poškodbi ali smrti osebe med postopkom 
- zapisnik komisije za oceno uporabe prisilnih sredstev 
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Priloga 15: INŠPEKCIJSKA POROČILA (ZAPISNIKI) O DELOVANJU MEDOBČINSKEGA 
REDARSTVA ZA OBČINE DOLENJSKE TOPLICE, MIRNA PEČ IN   ŽUŽEMBERK 

 
Gre za poročila nadzornega organa za nadzor redarstva: župan, MNZ in inšpekcija za notranje zadeve v 
skladu z Zakonom o občinskem redarstvu. 
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Priloga 16: SEZNAM EVIDENC MEDOBČINSKEGA REDARSTVA ZA OBČINE DOLENJSKE 
TOPLICE, MIRNA PEČ IN ŽUŽEMBERK  KOT PREKRŠKOVNEGA ORGANA 

 
Evidence so: 
 
vpisnik za zadeve, v katerih se izda plačilni nalog (Pn vpisnik),  
– vpisnik za zadeve, v katerih se izda odločba (Odl vpisnik) in  
– vpisnik za zadeve, v katerih se vloži obdolžilni predlog (Obp vpisnik). 
– seznam odvzetih predmetov in  
– evidenca zapadle, neplačane globe, povprečnine, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in 
kazni za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov. 
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Priloga 17: EVIDENCE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 

 
 
Pregled zavarovanih območij 
4504 Brezova Reber pri Dvoru –lipi (Lipi pri gozdarski koci), NS Uradni list RS, št. 38/1992 
1919 Crnickova jama, NS Uradni list RS, št. 38/1992 
8123 Globodolsko polje NS Uradni list RS, št. 38/1992 
1921 Kantec skedenjc (Skedenc) NS Uradni list RS, št. 38/1992 
1580 Mala prepadna NS Uradni list RS, št. 38/1992 
1586 Šolnovo brezno NS Uradni list RS, št. 38/1992 
1579 Velika prepadna NS Uradni list RS, št. 38/1992 
1585 Zvrnilca NS Uradni list RS, št. 38/1992 
 
 
Pregled naravnih vrednot  
8412 Ajdovška jama nad Globodolom geomorfp NVDP 
8353 Anckina jama geomorfp NVDP 
8370 Bisernica geomorfp NVDP 
8605 Bukev pri Knežji roki drev NVLP 
731 Dvor – lehnjakovi pragovi geomorf, geol NVDP 
8478 Dvor – lipa 1 drev NVLP 
8479 Dvor – lipa 2 drev NVLP 
8369 Gozdna jama geomorfp NVDP 
8609 Hinje – Mocile hidr, ekos NVLP 
8607 Izvir na Debeljakovi loki hidr, ekos, zool NVLP 
8366 Jama na Šnajci geomorfp NVDP 
128 Krka hidr, geomorf, (geomorf, geol, zool) NVDP 
8610 Lopašcek hidr, ekos NVLP 
1175 Mackovec – lipa drev NVLP 
8358 Mušceva Bobnarica geomorfp NVDP 
8367 Pasja jama geomorfp NVDP 
8360 Pdalmca geomorfp NVDP 
732 Podgozd – lehnjakovi pragovi geomorf, geol NVDP 
8133 Podlipa – lipa drev NVLP 
8612 Poljane pri Žužemberku – jezero v peskokopu hidr, ekos NVLP 
8606 Ratje – studenec hidr, ekos NVLP 
8380 Selanska jama geomorfp NVDP 
8351 Skedenjc pri Ratju geomorfp NVDP 
8368 Skedenjca geomorfp NVDP 
8357 Šepcev skedenj 3 geomorfp NVDP 
8355 Šepcev skedenjc geomorf NVLP 
690 Šica – bruhalnik hidr, geomorf, ekos NVLP 
899 Šica – dolina geomorf, hidr, ekos NVLP 
4318 Šica – potok hidr, ekos, geomorf NVDP 
1520 Široka jama geomorfp NVDP 
8613 Šmecec hidr, ekos NVLP 
8365 Štavka geomorfp NVDP 
4547 Tomincev studenec hidr, ekos NVDP 
8608 Vrhovo – studenec zool, hidr, ekos NVLP 
8492 Žibršcica geomorf, hidr, ekos NVLP 
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53 Žužemberk – lehnjakovi pragovi geomorf, geol NVDP 
8477 Žvirce – luža hidr, ekos, zool NVLP 
 
Pregled ekološko pomembnih območij  
 
 
62200 Ajdovska planota EPO 
31100 Kocevsko EPO 
66500 Koprivnica EPO 
65100 Krka-reka EPO 
66200 Šumberk EPO 
 
Pregled posebnih varstvenih območij 
 
SI5000013 Kocevsko - Kolpa PosVO 
SI3000188 Ajdovska planota pPosVO 
SI3000157 Bobnova jama pPosVO 
SI3000263 Kocevsko pPosVO 
SI3000227 Krka pPosVO 
SI3000058 Šumberk pPosVO 
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Razvrstitev naravnih vrednot na vrednote državnega in lokalnega pomena za območje Občine Žužemberk
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Razglašeni kulturni spomeniki v Občini Žužemberk razvrščeno po zvrsteh
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