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Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, 
št. 139/2006, ZORed) je Občinski svet Občine Dobrna na predlog župana, na 23. 
redni seji, dne ………………, sprejel  
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UVOD 
 

Občinski program varnosti Občine Dobrna, ki je bil sprejet na 19. redni seji 
Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 18.12.2008,  je temeljni strateški dokument 
trajne narave, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in 
kvalitetnega življenja prebivalcev Občine Dobrna. Namen Občinskega programa 
varnosti Občine Dobrna je določiti enotne kriterije za zagotavljanje  varnosti  in 
opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost na območju občine.  
 
Določila 1. odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu opredeljujejo občinski 
svet, kot občinski organ, ki na predlog župana sprejme občinski program varnosti, s 
katerim na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsto in 
obseg nalog občinskega redarstva.  
 
V skladu z določili 3. odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu je potrebno 
enkrat letno oceniti njegovo izvajanje. 
 
To pomeni, da ne gre zgolj za oceno  uresničevanja zapisanih nalog, naloženih 
občinskim redarjem,  temveč tudi  ažuriranje programa in sprejem novih usmeritev za 
naslednje enoletno obdobje. Občinski program varnosti je potrebno obnoviti z novo 
oceno varnostnih razmer, novimi usmeritvami in novimi konkretnejšimi vsebinami 
glede vrste in obsega nalog občinskih redarjev.  
 
V skladu z določili Zakona o občinskem redarstvu (Ur. list RS, štev. 139/2006) in 
navodilom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, štev. 
540/09-030-1/2010-8, z dne 8.1.2010, mora oceno izvajanja občinskega programa 
varnosti na predlog župana sprejeti na svoji seji občinski svet. 
 
 
 
1 VSEBINA DELA OBČINSKIH REDARJEV NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA V 
LETU 2017 
 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče je bilo formalno ustanovljen s sprejetjem  
Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, 
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (Ur. list RS, štev. 
112/2009). Z dnem uveljavitve tega odloka, je prenehal veljati Odlok o ustanovitvi 
organa Skupne občinske uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (Uradni list RS, št. 49/2006 in 33/2009). S svojim 

delom v takšni organiziranosti 8 občin je pričel 1. 1. 2010 
 
Delo opravlja 6 javnih uslužbencev in sicer dva inšpektorja, od katerih je eden tudi 
vodja organa in opravljata tudi naloge prekrškovnega organa, občinski redar 
svetovalec, ki opravlja naloge prekrškovnega organa in naloge občinskega redarja 
ter trije občinski redarji.  Občinski redarji imajo opravljeno Osnovno strokovno 
usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva. Redno 
opravljajo tudi obdobno usposabljanje za občinske redarje, ki se izvaja na tri leta. 
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Od štirih občinskih redarjev, ki delujejo v tem organu, opravljajo te naloge na 
Območju Občine Dobrna izmenjaje ali skupaj dva redarja v službenem vozilu ali peš. 
 
Na podlagi pooblastil in pristojnosti so občinski redarji delovali in izvajali nadzor 
predvsem na naslednjih področjih: 

 nad nepravilno ustavljenimi in parkiranimi vozili na javnih prometnih, zelenih in 
drugih površinah ter ugotavljali identiteto storilcev prekrškov, 

 izdajali odredbe za zapuščena vozila, ki so bila nato odstranjena s strani 
lastnikov, 

 izrekali globe za prekrške, 

 izdajali plačilne naloge kršiteljem, 

 prekrškovnemu organu posredovali podane ugovore, katere so kršitelji podali 
v roku na izdan plačilni nalog v postopkih o prekršku in o katerih je prekrškovni 
organ odločal v hitrem postopku z odločbo, 

 prekrškovnemu organu podajali predloge za izterjavo,  

 opozarjali na lažje kršitve cestno prometnih predpisov in izdajali pisna 
opozorila, 

 v sodelovanju s policijo, s svojimi sodelavci ali sami izvajali preventivno  
varovanje javnih površin, 

 izvajali nadzor šolskih poti skozi celo šolsko leto, 

 sodelovali pri izvajanju nadzora nad komunalnimi odpadki s komunalno – 
cestno inšpektorico, 

 večkrat izvajali preventivni nadzor v zvezi z odpadki na javnih površinah, v 
okolica vrtca in osnovne šole Dobrna ter Zdravstvene postaje Dobrna.  

 
 
V letu 2017 je bilo na območju Občine Dobrna zaznanih 66 (37) cestno prometnih 
prekrškov s področja mirujočega prometa. Od tega je bilo 16 (2) prekrškov 
neznatnega pomena, za kar so se kršiteljem izdala opozorila na kraju samem. 
Izdanih jih je bilo  50 (35)  plačilnih nalogov s področja mirujočega prometa. 
 
Na območju Dobrna je zaznanih največ prekrškov na avtobusni postaji pred Hotelom 
Vita, na prostorih, ki so namenjeni invalidom in na R cesti pred poslovnimi prostori 
Občine Dobrna in na parkirišču za njo, v križišču Hotela Park in Hiše na trati ter pred 
poslopjem bivše knjižnice. 
 
V letu 2017 so izvajali meritve hitrosti v cestnem prometu v obsegu preteklih let. 
Ugotovljeno je bilo, da se je zmanjšalo število kršiteljev, saj je bil izdan le en plačilni 
nalog kršitelju, ki je presegel največjo dovoljeno hitrost v prometu. 

V poročevalskem obdobju so občinski redarji sodelovali s Svetom za preventivo in 
varnost v cestnem prometu. Občinski redarji so se udeležili preventivnih akcij, ki jih je 
SPVCP načrtoval in izvedel tekom poročevalskega obdobja. Med temi je bila najbolj 
odmevna Varna pot v šolo. Občinski redarji so skupaj s člani SPVCP opozarjali 
udeležence v cestnem prometu na pravilno ravnanje in ravnanje v skladu z veljavno 
zakonodajo. Opozarjali so na nevarnosti, ki prežijo v prometu. Sodelovanje je 
potekalo tudi v smeri odpravljanja nevarnih točk v prometu. 

V sklopu akcije Agencije za varnost prometa se je vršila tudi kontrola uporabe 
varnostnega pasu in uporaba prenosnih telefonov. Izrečenih je bilo 15 opozoril zaradi 
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uporabe GSM aparata med vožnjo, oziroma zaradi neuporabe varnostnega pasu 
med vožnjo. 
 
Povečan nadzor nad kršitvami s področja mirujočega prometa se je vršil tudi na 
območjih, kjer se izvaja odvoz komunalnih odpadkov. Tako smo pripomogli k 
izvajanju nemotenega odvoza komunalnih odpadkov. 
 
Na področju zapuščenih in izrabljenih vozil velja omeniti, da teh vozil skorajda ne 
najdemo več. V večini primerov so le – ta odložena oziroma začasno deponirana pri 
lastnikih, ki jih uporabijo za rezervne dele. 
 

 

Število ukrepov občinski redarjev po področju dela v Občini Dobrna 

 

Parametri 
DOBRNA 

2013 
DOBRNA 

2014 
DOBRNA 

2015 
DOBRNA 

2016 
DOBRNA 

2017 

OPOZORILA NA KRAJU SAMEM 18 9 28 2 16 

PROSTOR ZA INVALIDE 8 8 13 8 18 

AVTOBUSNA POSTAJA 2 2 0 0 0 

KRIŽIŠČE 4 0 21 19 7 

NEUPOŠTEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE 0 0 0 1 11 

NA CESTI V NASELJU-BREZ ČRT 4 4 24 6 14 

OSTALO 3 1 2 1  

ŠT. PN PARKIRANJE-SKUPAJ 21 15 60 35 50 

ODPADKI 4 0 1 0 1 

PN RADAR 9 5 4 4 1 

 
 
 
 
2 VARNOSTNE RAZMERE NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA V LETU 2017 
 
 

2.1. Opravljene naloge s področja kriminalitete na območju celotne PP Celje 
 
PP Celje je v letu 2017 obravnavala 1.812 (2.209) kaznivih dejanj, kar predstavlja 

18% upad glede na leto poprej.  

 

Na okrožno državno tožilstvo so podali 868 (977) kazenskih ovadb, 1.226 (1.126) 

kazenskih ovadb v skrajšanem postopku, 255 (190)1 poročil po 10. odstavku 148. 

člena ZKP in 470 (438) poročil v dopolnitev kazenske ovadbe po 9. odstavku 148. 

člena ZKP.   

 

____________________ 
1
 V oklepaju so podatki za leto 2016 
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Skupno je bilo preiskanih 895 (1.020)1 kaznivih dejanj. Preiskanost vseh kaznivih 

dejanj znaša 49,4% (46,2%)1. Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija znaša 

5,8% (6,3%). 

 

S področja splošne kriminalitete je bilo na obravnavanih 1.628 (1.958) kaznivih 

dejanj, s področja gospodarske kriminalitete 184 (251) kaznivih dejanj in s področja 

mladoletniške kriminalitete 60 (58)1 kaznivih dejanj. S področja organizirane 

kriminalitete kaznivih dejanj niso obravnavali.   

 

Pri zbiranju obvestil v zvezi suma storitve kaznivih dejanj so na podlagi 157. člena 

ZKP odvzeli prostost 67 (70) osumljencem. 

 

Opravljenih je bilo 534 (668) ogledov krajev kaznivih dejanj, 85 (58) osebam je bil 

vzet vzorec za preiskavo DNK, opravljenih je bilo 38 (26) prepoznav oseb po 

fotografijah. Pri zavarovanih sledeh tako kot v preteklih letih najbolj izstopajo sledovi 

obuval, biološke sledi in sledi papilarnih linij.  

 

Pri obravnavanju kaznivih dejanj so opravili tudi 35 (30) hišnih preiskav ter 357 (346) 

zasegov predmetov po ZKP. 

 

Na področju splošne kriminalitete so obravnavali 1.628 (1.958)1 kaznivih dejanj. 

Splošna kriminaliteta predstavlja 89,8% delež celotne obravnavane kriminalitete 

policijske postaje.  

 

S področja premoženjske kriminalitete so v največji meri zastopane klasične tatvine 

in sicer so na ODT Celje podali ovadbe za 665 (791)1 kaznivih dejanj, preiskanost le-

teh je znaša 36,8% (34%)1. Zabeležen je znaten upad vlomov v objekte in sicer za -

37,4% glede na leto 2016. V zvezi vlomov so na ODT Celje podali 271 (433)1 ovadb, 

preiskanost le-teh je 21,8% (17,1)1. Drznih tatvin so nekoliko več kot leto poprej, kar 

v številkah pomeni 23 drznih tatvin v primerjavi z 18 v letu 2016, odstotek 

preiskanosti pa znaša 43,5% (11,1%)1. Kaznivih dejanj ropov so obravnavali 5 (6)1, 

preiskanost pa znaša 80% (33,3%)1.  

 

S področja kaznivih dejanj zoper življenje in telo je zaznan 21,1% porast števila 

kaznivih dejanj, na ODT Celje pa so podali 8 (9)1 kazenskih ovadb za kazniva dejanja 

Hude telesne poškodbe ter 59 (46)1 kazenskih ovadb za kazniva dejanja Lahke 

telesne poškodbe. Skupna preiskanosti teh kaznivih dejanj pa je 91,3% (87,7%)1.  

 

S področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke so skupno 

obravnavali 82 (75) kaznivih dejanj.  

 

                                                 
1
 V oklepaju so podatki za leto 2016 
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Od tega so na ODT Celje podali 60 (47)1 kazenskih ovadb za kaznivo dejanje Nasilje 

v družini, 12 (11)1 kazenskih ovadb za kaznivo dejanje Zanemarjanje otroka in 

surovo ravnanje, 4 (2)1 kazenske ovadbe za kaznivo dejanje Neplačevanje 

preživnine in 6 (15)1 kazenskih ovadb za kazniva dejanja Odvzem mladoletne osebe.  

V nadaljevanju so na ODT Celje podali tudi 51 (45)1 kazenskih ovadb za kaznivo 

dejanje Grožnja, 8 (7)1 kazenskih ovadb za kaznivo dejanje Izsiljevanje in 5 (3)1 

kazenskih ovadb za kaznivo dejanje Povzročitev splošne nevarnosti. 

V letu 2017 so na območju PP Celje izrekli  52 (29)1 ukrepov prepovedi približevanja 

po 60. členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Vsi storilci so bili ovadeni za 

kazniva dejanja, ukrepi pa so bili v vseh primerih potrjeni oz. podaljšani. 

S področja gospodarske kriminalitete so na ODT Celje podali skupaj 184 (251)1 

ovadb. Po strukturi najbolj izstopajo kazniva dejanja Uporaba ponarejenega 

negotovinskega plačilnega sredstva, kjer so obravnavali 35 (32), kazniva dejanja 

Ponarejanje denarja, katerih so obravnavali 25 (22) in kazniva dejanja Poslovne 

goljufije, katerih so obravnavali 21 (31).  

 

Materialna škoda, ki je bila povzročena s storitvijo kaznivih dejanj gospodarske 

kriminalitete znaša 2.419.850,00 (828.100,00 €)1.  

 

Opravljene so bile tri finančne preiskave v zvezi katerih je bilo na okrožno državno 

tožilstvo podano poročilo. Primerov kaznivih dejanj korupcijske kriminalitete niso 

obravnavali.  

 

S področja zlorab prepovedanih drog so v letu 2017 na okrožno državno tožilstvo 

podali 45 (32)1 kazenskih ovadb zoper 44 (39)1 osumljencev.  

 

V letu 2017 so po akciji Diler opravili 48 (109)1 usmerjenih poostrenih nadzorov 

varnostno obremenjenih območij, katera so bila locirana na podlagi pridobljenih 

informacij na terenu, poostrenih nadzorov znanih zbirališč populacije odvisnikov od 

prepovedanih drog, mestnega parka ter drugih lokacij. Z omenjenimi nadzori so 

uživalcem opravili 109 (96)1 zasegov prepovedanih drog ter na takšen način 

posameznim uličnim preprodajalcem dokazovali kazniva dejanja po čl. 186/I KZ-1 in 

187/1 KZ-1.  V zvezi zlorabe prepovedanih drog so opravili večje število hišnih 

preiskav. 

 

Na koncu je potrebno omeniti še problematiko tatvin motornih vozil oz. druge 

problematike v zvezi z motornimi vozili pri čemer je bilo na območju PP Celje 

odtujenih 10 (16)1 osebnih avtomobilov, preiskanost pa je 50% (25%)1. 
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Kazniva dejanja, za katera je policija vložila kazensko ovadbo ali poročilo v dopolnitev 

kazenske ovadbe 

 

          2013 2014 2015 2016 2017 

Število kaznivih dejanj 3.098 3.316 2.269 2.209 1.812 

Število preiskanih kaznivih dejanj 1.352 1.408 1.003 1.020 895 

Delež preiskanih kaznivih dejanj (v %) 43,6 42,5 44,2 46,2 49,4 

Število kaznivih dejanj, ki jih je odkrila 

policija 

244 380 160 140 105 

Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila 

policija (v %) 

7,9 11,5 7,1 6,3 5,8 

 

 

2.1.1. Občina Dobrna 
 

Na območju občine Dobrna so v letu 2017 obravnavali skupaj 29 (54) kaznivih dejanj, 

kar je 46,3 % manj kot lani. Preiskanost kaznivih dejanj znaša 37,9 % (51,9 %).   

 

Vrsta kaznivega dejanja 

Število kaznivih 

dejanj 

2016 2017 

KD zoper življenje in telo - 1 

KD zoper človekove pravice in svoboščine 2 1 

KD zoper zakonsko zvezo, družino in otroke 1 5 

KD zoper premoženje 47 21 

KD zoper človekovo zdravje 1 1 

 

 

Preiskanost kaznivih dejanj zoper premoženje, katerih so v letu 2017 obravnavali 

največ, znaša 14,3 % (46,8 %). Glede na mesec obravnave kaznivih dejanj so največ 

kaznivih dejanj obravnavali meseca februarja (17) in decembra (11).  Materialna 

škoda vseh obravnavanih kaznivih dejanj znaša 22,700 €.   

 

Ocenjujejo, da so na področju kriminalitete zagotovili dokaj visoko stopnjo varnosti za 

občane Dobrne. 

 

2.2. Opravljene naloge s področja javnega reda na območju  celotne PP Celje 
 

V letu 2017 so na področju javnega reda in miru intenzivirali delo predvsem na 

področju nasilja med mladostniki in nasilja v družini, kjer skušajo slediti ničelni 

toleranci in ukrepati zoper storilce KD in prekrškov z elementi nasilja. V kolikor so bili 

v konkretni prijavi podani pogoji za izrek prepovedi približevanja, so dosledno izrekali 
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ukrepe prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi.  Veliko pozornosti 

so usmerili tudi k ugotavljanju kršitev s področja točenja alkoholnih pijač 

mladoletnikom, saj so v navedenem obdobju izvedli več poostrenih nadzorov, v 

katere so vključili predstavnike Zdravstvenega, Tržnega in Davčnega inšpektorata in 

Inšpektorata RSNZ, pri tem pa so posledično ugotovili tudi več kršitev.  

 

Na področju odkrivanja prekrškov, ki se navezujejo na področja Zakon o proizvodnji 

in prometu s prepovedanimi drogami so v navedenem obdobju evidentirali več 

prekrškov kot v primerjalnem obdobju lani 109 (63).  

 

V letu 2017 beležijo porast ugotovljenih kršitev s področja splošnih policijskih nalog in 

sicer za 20,5%, vendar pa kljub temu stanje na področju javnega reda in mira 

ocenjujejo kot ugodno. Po segmentu nasilja v družini so v letu 2017 opravili veliko 

aktivnosti, ukrepe prepovedi približevanja pa so izrekali predvsem na osnovi 

evidentiranih kaznivih dejanj nasilja v družini. Skupno so v lanskem letu izrekli 52 

(29) ukrepov prepovedi približevanja v skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih 

policije, katere so bile vse potrjene in podaljšane s strani preiskovalnega sodnika OS 

Celje.  

 

Na področju Zakona o javnih zbiranj beležijo 6 (6) ukrepov, torej enako število kot 

leto prej, kar je posledica zaprtja določenih nočnih lokalov in dosledno prijavljanje 

vseh prireditev v skladu z ZJZ.  

 

PP Celje opravlja zavarovanje vseh domačih tekem prve Slovenske nogometne lige, 

NLB in EHF-a, ter Hokejskih tekem, medtem, ko Slovenska nogometna 

reprezentanca ni odigrala v Celju nobene tekme. Na tekmah dosledno ukrepajo ob 

zaznanih kršitvah ZJZ in JRM. Glede na navedeno so s stanjem na tem področju 

dela zadovoljni.  

 

Na področju predpisov o javnem redu in miru so skupaj obravnavali 1.232 (1.022) 

kršitev, za katere je bilo podanih 83 (70) obdolžilnih predlogov, izdanih je bilo  

skupno 222 (19) odločb v hitrem postopku brez obrazložitve, izdanih je bilo 829 (718) 

plačilnih nalogov, policisti pa so izrekli tudi 43 (64) opozoril. Poleg tega so policisti 

obravnavali še 33 (26) kršitev za katere so podali predloge za uvedbo postopka 

drugim prekrškovnim organom.   

 

Največ kršitev so obravnavali po Zakonu o varstvu javnega reda in miru in sicer  853 

(746), kar je za 14,3% več kot v enakem obdobju preteklega leta. 

   

Zaradi suma storitve prekrška po Zakonu o varstvu javnega reda in miru je bilo 

obravnavanih  853 (746) kršiteljev. V navedenem obdobju na PP Celje niso 

obravnavali množičnih kršitev javnega reda in miru.   
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Policisti so v obravnavanem obdobju s področja prekrškov odredili skupno 129 (119) 

pridržanj kršiteljev in sicer 112 (104) po Zakonu o prekrških 109/II. Prav tako je bilo 

po 24. členu ZPRCP odrejenih 13 (11) pridržanj in 4 pridržanja po ZNPPol čl. 64/I.   

 

Na območju PP Celje beležijo porast števila ugotovljenih kršitev v zvezi posedovanja 

ilegalnega orožja in sicer je bilo ugotovljenih 18 (11) primerov kršitev po Zakonu o 

orožju.  

 

V lanskem letu je PP Celje na podlagi 2. odstavka 58. člena ZP-1 pridobila šest 

odredb za izvedbo hišnih preiskav. Pri hišnih preiskavah so bili najdeni različni kosi 

orožja, nabojev ter imitacija orožja in drugi predmeti, katerih posest je prepovedana. 

Zoper osebe, katere so posedovale prepovedano orožje je bil uveden postopek o 

prekršku.   

 

V zvezi nadzora nad delom nad varnostnimi službami so izvajali poostrene nadzore, 

prav tako pa so ob rednem delu izvajali kontrole nad varnostniki glede spoštovanja 

Zakona o orožju in Zakona o zasebnem varovanju. Redno se kontrolirajo prijave 

varnostnih subjektov, ko prijavljajo uporabo svojih pooblastil. V letu 2017 so ugotovili 

47 (53)  kršitev po Zakonu o zasebnem varovanju. Na upad ukrepov vpliva tudi 

dosledno delo policistov Policijske postaje Celje pri interveniranju na varovanih 

območjih, kjer varovanje opravljajo varnostniki.  

 

V letu 2017 je PP Celje obravnavala  7 (8)  samomorov in  15 (18) poskusov 

samomorov in obravnavala  19 (18) požarov.  

 

V letu 2017 so obravnavali  14 (16) delovnih nesreč, pri tem so bile (3) osebe hudo 

telesno poškodovane.  

 

Kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru 

 

         
        

Kršitve 

Število kršitev 

2016 2017 porast/ 

upad 

(v %) 

Vzbujanje nestrponosti (20 ZJRM-1) 3 4 ... 

Izzivanje ali spodbujanje k pretepu (6/1 zjrm-1) 181 211 16,6 

Udarjanje (6/2 zjrm-1) 52 54 3,8 

Pretepanje (6/3 zjrm-1) 17 14 ... 

Nasilje v družini (6/4 zjrm-1 v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 zjrm-1) 86 107 24,4 

Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje (7/1 zjrm-1) 92 103 12,0 

Nedostojno vedenje do uradne osebe (7/2 zjrm-1) 84 118 40,5 

Motenje nočnega miru s hrupom (8/1 zjrm-1) 22 16 ... 

Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati (8/2 zjrm-1) 22 18 ... 
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Vsiljivo ali žaljivo nadlegovanje z beračenjem na javnem kraju (9 

zjrm-1) 

19 15 ... 

Prenočevanje na javnem kraju (10 zjrm-1) 8 10 ... 

Vandalizem (16 zjrm-1) - 1   

Neupoštevanje odredbe uradne osebe (22/1 zjrm-1) 134 144 7,5 

Druge kršitve 26 38 ... 

Skupaj 746 853 14,3 

 

Kraj kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru 

         
        
Kraj 

Število kršitev 

   2016 2017 porast/ upad (v %) 

   Cesta, ulica, trg ... 599 467 -22,0 

   Stanovanje 148 144 -2,7 

   Gostinski objekt 73 52 -28,8 

   Javni shod, prireditev 12 1 ... 

   Drug kraj 79 82 3,8 

   Skupaj 911 746 -18,1 

   

 

2.2.1. Občina Dobrna 

 

V občini Dobrna je PP Celje obravnavala 17 (15) kršitev s področja javnega reda, kar 

je 11,8 % več kot leto prej. Pri tem so beležili 9 (12) kršitev Zakona o varstvu javnega 

reda in miru,  4 (0) kršitev Zakona o zaščiti živali, 1 (0) kršitev Zakona o osebni 

izkaznici, 1 (0) kršitev Zakona o prijavi prebivališča, 1 (0) kršitev Zakona o nalogah in 

pooblastilih policije in 1 (0) kršitev Zakona o organiziranosti in delu policije.      

 

Ocenjujejo, da so na področju javnega reda zagotovili visoko stopnjo varnosti za 

občane Občine Dobrna. 

 
 

2.3. Opravljene naloge s področja cestnega prometa na območju celotne PP 
Celje 
 

Na območju Policijske postaje Celje je bilo v letu 2017 obravnavanih 792 (709) 

prometni nesreč, od tega so jih policisti PP Celje obravnavali 600 (471), kar je 27.4 % 

več kot v letu 2016. V omenjenih prometnih nesrečah so 3 (2) osebe izgubile 

življenje, 21 (44) oseb je utrpelo hudo telesno poškodbo, medtem, ko je lahko telesno 

poškodbo utrpelo 454 (452) udeležencev prometnih nesreč.  

 

Glede na vrsto ceste so se je v letu 2017 pripetile prometne nesreče katerih 

posledice so bile naslednje:  

 Naselje z uličnim sistemom:  

-  ena oseba izgubila življenje 1 (0),  
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- 16 (28) udeležencev prometnih nesreč je utrpelo hude telesne poškodbe,  

- 301 (286) pa lahke telesne poškodbe,  

 

 V naselju brez uličnega sistema:  

-  nobena oseba ni izgubila življenja, 0(0) 

- 1 (6) udeleženec prometni nesreči je utrpel hudo telesno poškodbo,  

- 100 (86) pa je utrpelo lahko telesne poškodbe,  

 

 na glavnih cestah:  

- ena oseba izgubila življenje 1 (0),  

- 2 (1) udeleženca prometne nesreče je utrpela hude telesne poškodbe,  

- 16 (18) pa lahke telesne poškodbe,  

 

 na regionalnih cestah:  

- nobena oseba ni izgubila življenje 0 (1),  

- 1 (3) udeleženec prometne nesreče je utrpel hude telesne poškodbe,  

- 26 (38) pa lahke telesne poškodbe  

 

 na lokalnih cestah:  

- nobena oseba ni izgubila življenje 0 (1),  

- 0 (6) udeležencev prometnih nesreč ni utrpelo hude telesne poškodbe,  

- 6 (8) pa lahke telesne poškodbe  

 

Iz navedenega izhaja, da je na območju Policijske postaje Celje prav naselje z 

uličnim sistemom še vedno najbolj obremenjeno s prometnimi nesrečami (66.3 % 

vseh nesreč se je zgodilo v naseljih z uličnim sistemom).  

 

Prav tako je bilo ugotovljeno, da je bilo 48 (65) povzročiteljev pod vplivom alkohola, 

katerih povprečna stopnja je bila 1.31 (1.38) g/kg alkohola v organizmu. 

Alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom tako v letu 2016 kot 

v letu 2017 ni bilo. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, katerih 

posledica je bila telesna poškodba znaša v letu 2017 6,4 % (8,1%), delež 

alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, katerih posledica pa je bila 

materialna škoda, pa znaša 8,4 % (12,9%). Podatki kažejo, da je v letu 2017 bil 

izpolnjen ključni cilj – znižanje povprečne stopnje alkohola pri povzročiteljih 

prometnih nesreč in zmanjšanje število alkoholiziranih povzročiteljev.   

 

Zadnjih nekaj let se izvajajo dodatne aktivnosti za zagotavljanje varnosti cestnega 

prometa s poudarkom na pokrivanju slovenskega cestnega križa in ostalih cest ter 

ulic, kjer prihaja do zgostitev prometnih nesreč.  

 

Pri ugotavljanju cestno-prometnih prekrškov je bil dan poudarek na ugotavljanju 

hujših kršitev, ki posegajo v pravno zavarovano dobrino - varnost cestnega prometa 

in ki botrujejo nastanku prometnih nesreč z najhujšimi posledicami.  
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Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so nepravilni premiki z vozilom, 

zaradi katerih se je pripetilo 168 (116) prometnih nesreč, kar predstavlja 28% (24%) 

delež vseh prometnih nesreč; zaradi neupoštevanja pravil prednosti se je pripetilo 

103 (79) prometnih nesreč, kar predstavlja 17% (17%) delež vseh prometnih nesreč; 

zaradi neustrezne varnostne razdalje se je pripetilo 70 (64) prometnih nesreč, kar 

predstavlja 12% (14%) delež; zaradi neprilagojene hitrost se je pripetilo 84 (83), kar 

znaša 14% (17%), nepravilna stran oz. smer vožnje 72 (53), kar predstavlja 12% 

(11%), nepravilno prehitevanje 11 (11), kar predstavlja 2% (2%), ostalo 88 (62), kar 

predstavlja 15% (13%) delež.  

 

Obravnavanih je bilo 151 (108)1 prometnih nesreč s pobegom, od tega se je pripetilo 

26 (21) prometnih nesreč s pobegom, katerih posledica so bile telesne poškodbe 

udeleženca prometne nesreče.  

 

Pri  nadzoru cestnega prometa so ugotovili 6987 (4450) kršitev. V zvezi slednjih je 

bilo izdanih 5127 (3102) plačilnih nalogov, izrečenih je bilo 1626 (1196) opozoril, 

izdanih je bilo 165 (67) obvestil o prekršku, podanih je bilo 562 (484) obdolžilnih 

predlogov, izdelanih je bilo 199 (122) odločb v hitrem postopku.   

 

Glede na zakonodajo je bilo ugotovljenih 6987 (4450) kršitev določil Zakona o 

pravilih cestnega prometa, 150 (161) kršitev določil Zakona o voznikih, 399 (335) 

kršitev določil Zakona o motornih vozilih, 131 (23) kršitev določil Zakona o cestah in 

11 (0) kršitev določil Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev 

ter o zapisovalni opremi v cestnem prometu.  

 

Voznikom motornih vozil v cestnem prometu so policisti odredili 5258 (3685)1 

preizkusov alkoholiziranosti z alkotestom, 305 (252) preizkusov je bilo pozitivnih, 

4940 (3424) negativnih, 12 (8) pa je bilo odklonjenih. Odrejenih je bilo 33 (23) 

strokovnih pregledov, da bi se ugotovila prisotnost alkohola. Rezultat je bil pozitiven v 

11 (7) primerih, negativen v 19 (8) primerih, 3 (8) odrejenih strokovnih pregledov pa 

so vozniki odklonili. 

  

Policisti so odredili 27 (10) strokovnih pregledov z namenom ugotavljanja prisotnosti 

mamil, od katerih jih je bilo 6 (8) pozitivnih, v 15 (2) primerih so udeleženci v cestnem 

prometu strokovni pregled odklonili. 

  

Policisti so zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržali 14 (14) oseb, in sicer po 

določilih ZPrCP 13 (11), ter po določilih ZP-1 1 (3) oseb. Večkratnim kršiteljem 

cestno-prometnih predpisov - specialnim povratnikom, je bilo po določilih ZPrCP 

zaseženih 118 (102) vozil.   
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Policisti so zavarovali tudi več prireditev na javnih cestah, od tega večino športnih 

prireditev tekmovalnega značaja, za katere je bila potrebna popolna zapora cestnega 

prometa (Tušev vzpon na Celjsko kočo, Maraton državnosti, Komak, Triatlon, dirka 

po Sloveniji). Sodelovali so pri izdelavi izvedbenega načrta in zavarovanju drugih 

javnih prireditev, ki so se odvijale na cestah območja PP Celja, slednje pa je v večino 

organiziralo društvo »Maratonec«.   

Prometne nesreče in posledice  

Leto 

Prometne nesreče Posledice 

Št. 

nesreč 

Št. 

nesreč s 

smrtnim 

izzidom 

Št. 

nesreč s 

telesno 

poškodbo 

Št. nesreč 

z 

materialno 

škodo 

Št. 

mrtvih 

Št. hudo 

poškodovanih 

Št. lahko 

poškodovanih 

2013 910 3 366 541 3 37 510 

2014 828 2 367 459 2 38 456 

2015 827 3 364 460 3 35 467 

2016 709 2 371 336 2 44 452 

2017 792 3 346 443 3 21 454 

Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč in povprečna stopnja alkoholiziranosti 

Nesreče 

Število vseh 

povzročiteljev 

Število 

alkoholiziranih 

povzročiteljev 

Delež 

alkoholiziranih 

povzročiteljev (v 

%) 

Povprečna 

stopnja alkohola 

(g/kg) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Smrtne 2 3 - - - - - - 

S telesno 

poškodbo 
332 297 27 19 8,1 6,4 1,45 1,17 

Z materialno 

škodo 
295 347 38 29 12,9 8,4 1,32 1,40 

Skupaj 629 647 65 48 10,3 7,4 1,38 1,31 

 

 

2.2.1. Občina Dobrna 

 

Na območju občine Dobrna se je zgodilo 17 (13) prometnih nesreč. Na območju 

občine niso obravnavali prometnih nesreč s smrtnim izidom. Obravnavali so 11 (8) 

prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in 6 (5) prometnih nesreč z materialno 

škodo. V prometnih nesrečah se ni nobena oseba hudo telesno poškodovala, 12 (9) 

oseb pa je bilo lahko telesno poškodovanih.  
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Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so: 

- neupoštevanje pravil o prednosti 4 (2) prometnih nesreč 

- neprilagojena hitrost 3 (5) prometnih nesreč, 

- ostali vzroki 4 (1) prometnih nesreč, 

- nepravilna stran oz. smer vožnje 3 (2) prometnih nesreč 

- nepravilni premiki z vozilom 3 (1) prometnih nesreč. 

 

V letu 2017 niso obravnavali prometne nesreče, kjer bi bil povzročitelj pod vplivom 

alkohola, medtem, ko se je v letu 2016 zgodila ena takšna prometna nesreča. V letu 

2018 bodo nadaljevali z aktivnostmi in sicer z odrejanjem preizkusov alkoholiziranosti 

vsem udeležencem prometnih nesreč ter kršiteljem, ki prekoračijo hitrost v naselju za 

20 km/h in izven naselja za 30 km/h. 

Ocenjujejo, da so na področju varnosti cestnega prometa občanom občine Dobrna 

zagotovili visoko stopnjo varnosti. 

 
 

 

3 CILJI DELOVANJA OBČINSKIH REDARJEV NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA 
V LETU 2018 
 
Tako kot v preteklem obdobju, je tudi v letu 2018 osnovni cilj Občinskega programa 
varnosti Občine Dobrna, vzdrževati oziroma zagotoviti še boljše stanje javne varnosti 
oziroma javnega reda in miru.  
 
 
3.1. Strateški cilj 
 
Ta cilj je krovni cilj za zagotavljanje varnosti v občini z Medobčinskim inšpektoratom 
in redarstvom v sodelovanju s policijo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Dobrna. Njegova vsebina izhaja iz nacionalne varnostne politike, iz zakonskih 
določil, iz nacionalnih programov varnosti, iz sprejetega občinskega programa 
varnosti  in iz splošnih varnostnih potreb, ki so prisotne v Občini Dobrna. 
 
Ukrepi za doseganje cilja: 

 Upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost 
cestnega prometa, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediščine,  

 upoštevanje programskih usmeritev Ministrstva za infrastrukturo glede 
varnosti v cestnem prometu, Ministrstva za notranje zadeve in Policije glede 
varnosti v cestnem prometu, varnosti javnega reda in miru, preprečevanja 
kriminalnih pojavov ter varovanja ljudi in premoženja, 

 izvajanje (spodaj navedenih) operativnih ciljev, 
 preprečevanje prekrškov in kaznivih dejanj, 
 obvladovanje varnostnih tveganj, 
 zmanjševanje posledic (škod in izgub) nastalih zaradi izrednih dogodkov kot 

so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje 
javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne 
dediščine, 
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 uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, 
javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine, 

 vzpodbujanje in podpiranje vzgojnih in izobraževalnih programov v šolah, ki se 
navezujejo na varnost v cestnem prometu, javni red in mir, preprečevanje 
uporabe nedovoljenih drog, ipd., 

 vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo 
pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje 
pristojnosti redarske službe in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih 
oseb. 

 
3.2. Operativni cilji 
 
3.2.1. Varnost cestnega prometa 
 
Zagotavljanje večje varnosti je mogoče s spodbujanjem udeležencev v prometu k 
odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu 
prometne varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture. V 
zapletenem sistemu je varnost cestnega prometa odvisna od odgovornega ravnanja 
posameznikov, vzgojno-izobraževalnih in preventivnih organizacij, medijev, 
represivnih in pravosodnih organov, civilne družbe, gospodarskih družb, vodstva  
lokalne skupnosti in ne nazadnje državnih organov. Vsak nosi svoj del odgovornosti 
za večjo varnost in lahko prispeva k njeni uresničitvi. Zastavljene cilje Nacionalnega 
programa varnosti cestnega prometa v RS, lahko dosežemo le s skladnimi ukrepi in 
skupnim prizadevanjem. 
 
Zakon o voznikih (Ur. list RS št. 85/16, 67/17 in 10/18 – ZCes-1C) v tretjem odstavku 
6. člena kot obveznost občine določa tudi koordiniranje izvajanja nalog na podlagi 
programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri 
izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev 
cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in 
razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. V Občini Dobrna je za to področje 
pristojen Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Strokovne naloge za svet 
zagotavlja uprava lokalne skupnosti. Temeljni program sveta za leto 2018 opredeljuje 
izvajanje vrsto preventivnih akcij, ki so usmerjene v odpravljanje vzrokov za 
prometne nesreče, ki so na tem območju pogoste. Predvsem poudarja uporabo 
varnostnega pasu, prilagojeno hitrost vožnje z vozili v cestnem prometu, uporabo 
varnostnih čelad, zagotavljanje varnosti otrok v času počitnic, sodelovanje pri 
kolesarskih izpitih, uporabo odsevnih teles – kresničk in organizacijo preventivnih 
akcij »40 dni brez alkohola«, akcija »Varnostni pas«, akcija »Pešec«, akcija 
»Mobitel«, akcija »Motorist«, akcija »Kolesar«, »Akcija začetek šole«, »Varnost otrok 
na šolskih poteh« in tekmovanje »Kaj veš o prometu«. 
  
 
Naloge za doseganje cilja: 
 
 Uporabljati je potrebno ocene prometne ogroženosti in tveganj v cestnem 

prometu pri izdelavi letnega načrta in mesečnega načrta dela Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva za področje varnosti v cestnem prometu.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3163
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411
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V zvezi uresničevanje sprejetega pisnega protokola o sodelovanju med 
Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, Policijsko postajo Celje in  Svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobrna je bil ob pričetku novega 
šolskega leta izveden razgovor v zvezi usklajenega delovanja občinskih redarjev s 
policisti.   
  

S strani redarstva je bil opravljen pregled kritičnih točk (pogoste prometne nesreče) 
in cest,  na podlagi katerega so bili podani predlogi za izboljšanje prometne varnosti. 
Poseben poudarek je bil dan ugotavljanju ustreznosti parkirnih mest in samemu 
mirujočemu prometu v Občini Dobrna. 
 
Glede nadzora nad mirujočim prometom, bo nadzor občinskih redarjev usmerjen 
predvsem na parkirišča oziroma parkirne prostore namenjene invalidom (za Pošto 
Dobrna, pri Hotelu Vita),  na parkirišče pred Zdravstveno postajo Dobrna, avtobusne 
postaje ob R cesti. 

 

□ Občina Dobrna  poskrbi za ureditev prometne signalizacije v skladu z veljavnimi 
predpisi in opraviti spremembe, zlasti z vidika varnosti otrok, pešcev in kolesarjev. 
Upošteva predloge Policijske postaje Celje, Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Dobrna, Prometnega inšpektorata RS, Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva ter drugih pristojnih služb in organov.  

 
□ Po programu vzdrževanja cest se je v spomladanskih mesecih pričelo izvajanje 

rednega letnega vzdrževanja, obnove in rekonstrukcije cest.  
 
□ Prav tako se je po programu vzdrževanja cest pristopilo k obnovi obstoječe talne 

prometne signalizacije, obnovili so se parkirni prostori in zarisali prostori za 
parkiranje invalidov. Pristopilo se je k obnovi obstoječe turistične signalizacije in k 
evidentiranju in postavljanju manjkajoče turistične in druge obvestilne 
signalizacije.  

 
□ Na regionalni cesti R2-429/1154 je nameščena ena radarska opozorilna tabla, in 

sicer pri OŠ Dobrna in ena na JP 964851 Dobrna – Vinska Gorica.  
 
□ Občina je zaključila z rekonstrukcijo lokalne ceste Dobrna – Hudičev graben – 

Krištaje, in sicer na odseku Memon – Krulec. Rekonstrukcija je vključevala 
razširitev obstoječe ceste z ureditvijo obstoječih cestnih objektov, rekonstrukcijo 
Heiderjevega mostu, izgradnjo pločnika in kolesarske steze, javne razsvetljave, 
ureditev pripadajoče cestne komunalne infrastrukture ter ureditev horizontalne in 
vertikalne prometne signalizacije. 

 
□ Občina je prav tako pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcija 

lokalne ceste na relaciji Dobrna – Guteneg, ki prav tako vključuje razširitev 
obstoječe ceste z ureditvijo obstoječih cestnih objektov (mostovi, prepusti,…), 
izgradnjo pločnika in kolesarske steze, javne razsvetljave, ureditev pripadajoče 
cestne komunalne infrastrukture, avtobusnih postajališč ter ureditev horizontalne 
in vertikalne prometne signalizacije. 

 

□ Občina Dobrna, v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI), pripravlja 
projektno dokumentacijo za ureditev krožišča na regionalni cesti R2-429/1154 pri 



 19 

naselju Dobrna v km 0.734. Odsek ceste, na katerem se nahaja lokacija 
obravnavanega krožišča, je gledano v smeri stacionaže regionalne ceste, tik pred 
vstopom v naselje Dobrna, pri odcepu za Novi grad v smeri proti CUVD Dobrna. 
V sklop ureditve krožišča sodi tudi ureditev otoka krožišča. Predmetno krožno 
križišče bo služilo za prevajanje novih prometnih obremenitev, ki se bodo pojavile 
po izgradnji objektov po lokacijskih načrtih Novi grad in Športni kompleks, ob 
nudenju prometne varnosti vseh prisotnih udeležencev v prometu. Pred naseljem 
oz. osnovno šolo bo krožno križišče služilo tudi kot ukrep za umirjanje prometa. 

 

□ Občina Dobrna bo pristopila k ureditvi prehoda za pešce na regionalni cesti R2-
429, odsek 1154 (Višnja vas – Dobrna) v km 1+090 in k ureditvi prehoda na JP 
964951, vključno z ustrezno ureditvijo javne razsvetljave.  
Gre za območje znotraj naselja z večjo frekvenco peš prometa oz. prehodov 
preko vozišča regionalne ceste v smeri gostilne/hotela oz. bližnjega pokopališča. 
Prehod pri OŠ (oddaljen cca. 80 m) je prvenstveno namenjen učencem, ki se v 
šolo vozijo z avtobusom. Prehod pri občini je oddaljen cca. 160 m in vodi v smeri 
zdravilišča. Iz ugotovitve o povečani prisotnosti pešcev in njihovih navad pri 
prehajanju regionalne ceste je to mesto potencialnih prometnih nesreč, ki jih je 
mogoče omejiti z ustrezno prometno ureditvijo. Vezano na navedeno je 
predvidena preureditev obstoječega hodnika na mestu predvidenega prehoda in 
ustrezna ureditev javne razsvetljave. 

 

 Občina Dobrna je pristopila k ureditvi regionalne ceste R2-429, odsek 1154 (med 
OŠ Dobrna in Termami Dobrna). Na površini vozišča regionalne ceste na odseku 
od OŠ Dobrna do Term Dobrna so vidne poškodbe v obliki mrežastih razpok, 
udarne jame, večje poškodbe vozišča ter več sanacij vozišča zaradi umestitve 
komunalnih vodov. Zaradi navedenega se bo na odseku od OŠ Dobrna do 
križišča v centru Dobrne izvedla nova preplastitev ceste, na območju Term 
Dobrna pa sanacija mrežastih razpok. 

 
 Občinski redarji bodo izvajali nadzor hitrosti vožnje vozil v cestnem prometu s 

samodejnimi merilniki hitrosti predvsem (prometne nesreče zaradi hitrosti) v bližini 
šole in vrtca, ter na območjih, kjer je velika gostota pešcev in kolesarjev, prav 
tako pa tudi tam, kjer to želijo in pričakujejo občani. 

 
 Medobčinski inšpektorat in redarstvo sodeluje z državnimi inšpekcijami, ko naleti 

na prekrške, ki niso v njihovi pristojnosti.  
 
 
3.2.2. Varstvo javnega reda in miru  
 
Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006), v nadaljevanju 
ZJRM, opredeljuje javni red in mir kot stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano 
izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih. Namen zakona je zato 
neposredno uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva z varovanjem 
pred dejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost posameznika, ovirajo 
izvrševanje pravic in dolžnosti ljudi, državnih organov, organov samoupravnih 
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. Vzdrževanje javnega reda in miru je 
delovanje skupnosti, ki s predpisi in ukrepi državnih in drugih organov zagotavlja, da 
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se prepreči ravnanja in nevarnosti, ki ogrožajo varnost ter javni red in mir, kadar ta 
grozi skupnosti ali posamezniku. 
 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva imajo pristojnosti, 
pooblastila in naloge, da se aktivno vključijo v proces kontinuiranega zagotavljanja 
javnega reda in miru na območju Občine Dobrna. 
 
Naloge za dosego cilja: 
 
 Uporabljati je potrebno ocene ogroženosti in varnostnih tveganj na področju 

zagotavljanja javnega reda in miru (sprotno načrtovanje ukrepov). 
 
V času vikendov, šolskih počitnic, praznikov in večjih javnih prireditev prihaja tudi do 
pojava kaznivih dejanj, ki so posledica vandalizma. Pojavljajo se na območju parka v 
zdraviliškem kompleksu in samega centra kraja Dobrna. Redarji bodo ob večjih 
prireditvah izvajali preventivni nadzor v okolici  prireditvenega prostora (zaščita javne 
infrastrukture), vendar na sam prireditveni prostor brez policije ne bodo vstopali.  

 
 V prihodnje zagotoviti dobro usposobljenost občinskega redarja za hitre odzive na 

klice v sili in za vedenje ter ukrepanje v tveganih okoliščinah, prav tako pa tudi za 
take primere nadgraditi način sodelovanja s policijo. 

 
 Če občinski redar opravlja naloge, ki jih določa zakon, skupaj s policisti, je dolžan 

ravnati po navodilu policista oziroma vodje policijske enote. 
 
V skladu z določili Zakona o občinskem redarstvu so policisti dolžni nuditi asistenco 
občinskemu redarju pri izvedbi posameznega postopka (ugotavljanje istovetnosti, 
zadržanje na kraju prekrška ali kaznivega dejanja, obveščanje, itd.). 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. 
 
 
3.2.3. Varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin 
 
Javne poti, rekreacijske in druge javne površine, zlasti tiste v manj obljudenih in 
odmaknjenih krajih, predstavljajo določena varnostna tveganja za ljudi, prisotne na 
takih krajih.  Zaradi tega je priporočljivo, da se občinski redarji usposobijo za odzive 
na klice v sili in na ustrezno ukrepanje do prihoda policistov.  
 
Naloge za dosego cilja: 
 
 Redno evidentiranje varnostno ogroženih poti, krajev, površin in točk na območju 

Občine Dobrna. Na podlagi tega izdelati načrt obhodov varnostno ogroženih poti, 
krajev, površin in točk. Te dokumente je potrebno sproti dopolnjevati z aktualnimi 
varnostnimi problemi in prilagajati tudi relacije ter čase samih obhodov in 
nadzorov s strani občinskih redarjev. 
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V letu 2018 bodo občinski redarji nadzirali predvsem okolico vrtca, osnovne šole in 
objektov, ki imajo status naravne ali kulturne dediščine ter lokacije, kjer se pojavlja 
problematika.   
 
 
3.2.4. Pretočnost intervencijskih poti 
 
V okviru varnostnega obvladovanja intervencijskih poti je cilj delovanja občinskega 
redarja zagotoviti na teh poteh  prisotnost redarjev Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva. 
 
Intervencijske poti so namenjene lažji in hitrejši dostopnosti intervencijskih vozil 
(policija, gasilci, reševalci idr.) v primeru intervencijskih posegov. V primeru 
neprevoznosti oziroma neprehodnosti se povečujejo intervencijski časi, kar 
posledično vpliva na povečano stopnjo ogroženosti zdravja in življenja ljudi, varnosti 
premičnega in nepremičnega premoženja oziroma nasploh javne varnosti in javnega 
reda na območju Občine Dobrna. Zaradi tega je potrebno zagotoviti, da občinski 
redarji spoznajo območja na katerih se nahajajo intervencijske poti, in da lahko na ta 
način, s svojim ukrepanjem zagotovijo optimalno prevoznost oziroma prehodnost 
intervencijskih poti. 
 
Za uresničitev cilja, s katerim se zagotavlja varnostno obvladovanje intervencijskih 
poti v Občini Dobrna, morajo njihovi pristojni organi in službe v okviru svojih 
pristojnosti storiti predvsem naslednje: 
 
 Pristojna služba v Občinski upravi Občine Dobrna v sodelovanju s Prostovoljnim 

gasilskim društvom Dobrna izdela načrt intervencijskih poti na območju Občine 
Dobrna. Intervencijske poti je potrebno ustrezno označiti. 

 
 Vodstvo Medobčinskega inšpektorata in redarstva izdela načrt obhodov 

intervencijskih poti (izdelati tudi zemljevid – karto preglednico z vrisanimi obhodi 
občinskih redarjev). 

 

 
3.2.5. Varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine 
 
Varstvo kulturne dediščine je urejeno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. 
RS, št. 16/2008). Po tem zakonu imajo določene pristojnosti tudi lokalne skupnosti. 
Na splošno pa velja, da je ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine ter  
preprečevanje ogroženosti zgradb, muzejev, arheoloških najdbišč, grobišč, 
spomenikov in drugih nepremičnih in premičnih objektov, ki imajo status kulturne 
dediščine, skrb vseh in vsakogar. Zato so občinski redarji kot pooblaščene uradne 
osebe tudi tisti, ki so dolžni skrbeti za preprečevanje ogroženosti in napadov na te 
objekte in obveščati policijo  ob morebitnem poškodovanju takega objekta. 
 
Naloge za dosego cilja: 
 

 Vodstvo Medobčinskega inšpektorata in redarstva sodeluje z organizacijsko 
enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki deluje na območju 
Občine Dobrna (varovanje in nadzor). 



 22 

 
 Vodstvo Medobčinskega inšpektorata in redarstva ažurira seznam objektov, 

obeležij, območij in spomenikov, ki imajo status naravne ali kulturne dediščine. 
 

 Vodstvo Medobčinskega inšpektorata in redarstva izdela načrt obhodov 
objektov, obeležij, območij in spomenikov, ki imajo status naravne ali kulturne 
dediščine (izdelati tudi zemljevid – karto preglednico z vrisanimi obhodi 
občinskega redarja). 
 

 Vodstvo Medobčinskega inšpektorata in redarstva ažurira podatke o 
dosedanjih namernih poškodbah in napadih na objekte naravne in kulturne 
dediščine. Ob teh objektih je potrebno zagotavljati pogostejšo preventivno 
prisotnost občinskega redarja. 
 

 
3.2.6. Varstvo okolja   
 
Izboljšati je potrebno pregled nad stanjem in dogajanji na področju varstva okolja ter 
povečati obseg in profesionalnosti nad obvladovanjem občinske okoljske 
problematike. 
 
Skrb za varstvo okolja je eno od bistvenih postavk v zagotavljanju kakovosti javnega 
prostora ter kakovosti življenja in dela občanov. Varstvo okolja urejajo številne 
evropske direktive, nacionalni predpisi, standardi in mednarodni sporazumi. Na 
lokalni ravni gre za skrb v tem smislu, da se občinski redar aktivno vključi v proces 
implementacije Nacionalnega programa varstva okolja ter v proces uresničevanja 
občinske okoljske politike.  
 
Poseben poudarek bo namenjen nadzoru nad nezakonitim odlaganjem odpadkov, 
ločevanju komunalnih odpadkov ter zagotavljanju nadzora nad prekrški, ki so 
opredeljeni v občinskih odlokih Občine Dobrna (prisotnost redarjev na mestih, kjer 
prihaja do odmetavanja odpadkov, razbijanja stekla, uničevanja in prevračanja košev 
za smeti in uničevanja druge javne infrastrukture). 
 
Na področju ločevanja odpadkov je situacija v zadnjih letih boljša, vendar še vedno 
posamezni občani ne upoštevajo zakonskih določil. 
 
Naloge za dosego cilja: 
 

 Vodstvo Medobčinskega inšpektorata in redarstva sodeluje z Inšpektoratom 
RS za okolje in prostor v smislu izmenjave  informacij za učinkovit nadzor na 
tem področju (občasni skupni nadzori lokacij črnih odlagališč, tudi s pomočjo 
policistov Policijske postaje Celje). 

 
 Občinski redarji posebno skrb namenijo spoštovanju predpisov, ki se nanašajo 

na ohranjanje narave in razvrednotenja okolja (odpadki, odpadne vode, itd.). V 
primeru ugotovitve teh kršitev podajo ustrezne informacije in predloge 
pristojnim prekrškovnim organom in organom občinske uprave Občine 
Dobrna. 
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 Vodstvo Medobčinskega inšpektorata in redarstva izdela seznam mest in 
območij, kjer prihaja do kršitev določil s področja varstva okolja. Ta seznam je 
potrebno sproti ažurirati in dopolniti z aktualnimi podatki - evidenco. 
 

 Vodstvo Medobčinskega inšpektorata in redarstva izdela načrt obhodov 
območij, kjer prihaja do kršitev določil predpisov s področja varstva okolja 
(izdelati tudi zemljevid – karto preglednico z vrisanimi obhodi občinskega 
redarja). 
 

 Občinski redarji nadzirajo pravilno odlaganje odpadkov na ekoloških otokih. 
 

 Občinski redarji posebno skrb namenijo nadzoru nad kurjenjem v naravi. 
 

 
 
4 ORGANIZIRANOST, KADROVSKA POPOLNJENOST IN VODENJE 
MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA 
     
Formalna podlaga za organiziranost in delovanje Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik 
in Zreče je sprejeti  Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče 
(Ur. list RS, štev. 112/2009). 
 
Poleg nalog, ki jih redar izvaja v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu (Uradni 
list RS, št. 139/2006), Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14- odl 
US in 46,15), Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13), 
Zakonom o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), Zakonom o 
prekrških (Ur. list RS, štev. 29/11-ZP-1-UPB8, 21/13, 111/13, 74/14-odl. US in 92/14- 
odl. UR) in drugimi zakoni, kot tudi akti in predpisi občin, opravlja tudi naloge s 
področja inšpekcijskih zadev oziroma nudi pomoč občinskemu inšpektorju na način 
kot ga predpisuje Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, štev. 43/2007-ZIN-
UPB, 40/14). 
 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po 
usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave oziroma druge s strani 
župana pooblaščene osebe občinske uprave tiste občine, v katero krajevno 
pristojnost zadeva spada, skladno s predpisi, ki urejajo občinsko redarstvo, glede 
splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah 
županov občin. 
 

Župan sedežne občine, po predhodnem soglasju županov občin soustanoviteljic 
imenuje in razrešuje vodjo Medobčinskega inšpektorata in redarstva, sprejme 
kadrovski načrt, program dela in finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva, nadzoruje delo ter na podlagi mnenja županov občin soustanoviteljic daje 
skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva. 
 

V nadaljevanju je v preglednici prikazana sistemizacija delovnih mest v 
Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu ter zasedenost delovnih mest na dan 
31.12.2017, kot sledi: 
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Zap. 
št. 

Delovno mesto Štev. delovnih mest 

 
SISTEMIZACIJA 

 
ZASEDENOST  

1 VODJA MDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN 
REDARSTVA – INŠPEKTOR 

1 1 

2 OBČINSKI INŠPEKTOR 1 1 

3 OBČINSKI REDAR SVETOVALEC  1 1 

3 OBČINSKI REDAR  3 3 

 SKUPAJ 6 6 

 
 
V letu 2018 v skladu s kadrovskim načrtom za leto 2018 ne planiramo novih 
zaposlitev. Bo pa v prihodnje potrebno razmisliti o dodatni zaposlitvi, predvsem 
zaradi naslednjih dejstev:  
 
 Nove pristojnosti, ki jih nalaga redarjem Zakon o občinskem redarstvu bistveno 

povečujejo število in obseg njihovega dela (nadzor na področju javnega reda in 
miru, vandalizma, merjenje hitrosti vožnje s samodejnimi  merilniki hitrosti, itd.);  

 Potreba po nadzoru bistveno večjega števila parkirnih mest, še posebej pa mest 
za parkiranje invalidov;  

 Teritorialni obseg dela, ki ga Medobčinski inšpektorat in redarstvo obvladuje z 
izvajanjem svojih nalog je zelo velik. Izvajati je potrebno tudi preventivno delo; 

 Potreba po organiziranju celodnevne službe Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva, saj bodo glede na oceno varnostnih razmer in varnostne potrebe, 
redarji morali opravljali delo še večkrat v večernem času in ob dela prostih dneh, 
itd…; 

 Nove pristojnosti prenesene z državnega nivoja na Medobčinske inšpektorate in 
redarstva… 
 

   
5 POGOJI ZA DELOVANJE  MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN 
REDARSTVA  
 
Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva je v Občini Vojnik, naslov Keršova 
ulica 12, 3212 Vojnik.  
 
Med materialne in druge pogoje za delovanje občinskih redarjev lahko uvrščamo 
prostore organa, opremo, ki jo uporabljajo redarji, uniformo, simbole in oznake 
redarstva ter službeno izkaznico redarjev. Opremo redarjev določa Pravilnik o opremi 
in načinu uporabe opreme občinskih redarjev (Ur. list RS, štev. 78/2007), uniformo, 
simbole in oznake ter službeno izkaznico pa določa Pravilnik o enotni uniformi, 
označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Ur. list RS, štev. 103/ 2007 in 
64/2010). 
 
Trenutno število in stanje materialno tehničnih sredstev Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva je zadovoljivo (mobilni telefoni, digitalni fotoaparati, baterijske svetilke, 
loparček za ustavljanje vozil, itd.).  
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6 OBVEŠČANJE O ZADRŽANJU IN UPORABI PRISILNIH SREDSTEV 

 
O izvedbi pooblastila zadržanja osebe in uporabi prisilnih sredstev mora občinski 
redar napisati poročilo in ga predložiti v pregled vodji redarstva oziroma svojemu 
nadrejenemu ali osebi, ki jo ta pooblasti.  
 
Poročilo občinskega redarja o zadržanju in uporabi fizične sile vsebuje predvsem 
sledeče:  

- datum, čas in kraj uporabe prisilnega sredstva oziroma odreditve zadržanja, 
- vrsto uporabljenega prisilnega sredstva,  
- podatke o osebi proti kateri je bilo sredstvo uporabljeno,  
- pooblastilo, ki ga je izvajal pred uporabo prisilnega sredstva oziroma 
      zadržanja, 
- vzrok in način uporabe prisilnega sredstva oziroma zadržanja, 
- posledice uporabe prisilnega sredstva in 
- druge okoliščine, ki so pomembne za oceno zakonitosti in strokovnosti 

uporabe prisilnega sredstva oziroma zadržanja.  
 

V primeru, da je osebi med postopkom povzročena telesna poškodba ali smrt, je 
vodja  organa  dolžan nemudoma oziroma takoj obvestiti župana občine, kjer je 
sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva oz. osebe, ki jih župan pooblasti. 
 
Občinski redarji v letu 2017 na območju, ki ga pokriva Medobčinski inšpektorat in  
redarstvo, niso uporabili nobenih prisilnih sredstev, prav tako pa tudi nobene osebe 
ni bilo potrebno zadržati zaradi storitve kaznivega dejanja ali prekrška. Večkrat pa so 

občinski redarji deležni tudi verbalnih napadov občanov. 
 
 
 
 

 

7  OCENJEVANJE UPORABE PRISILNIH SREDSTEV  
 
Na podlagi poročila občinskega redarja ocenjuje zakonitost in strokovnost ravnanja 
občinskega redarja vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva. V primeru 
ugotovitve kršitve je dolžan sprožiti postopek za ugotavljanje odgovornosti.  

Če 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 za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja 
občinskega redarstva (v nadaljnjem besedilu: komisija). 

Komisijo sestavljajo: 
-     direktor občinske uprave, pri medobčinskem redarstvu pa direktor občinske 

uprave s sedežem medobčinskega redarstva, 
-     predstavnik policije in 
-      eden ali več predstavnikov nevladnih organizacij, zainteresiranih za nadzor nad 

varstvom človekovih pravic in svoboščin, ali predstavnikov javnosti, ki jih določi 
župan. 
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Komisijo imenuje župan, pri medobčinskem redarstvu pa župan občine, v kateri je 
sedež medobčinskega redarstva. Župan imenuje komisijo najpozneje v petih 
delovnih dneh od prejema obvestila iz tretjega odstavka 16. člena ZoRed-a (Če je 
osebi med postopkom povzročena telesna poškodba ali smrt, ali je bilo prisilno 
sredstvo uporabljeno proti več kot trem osebah, vodja občinskega redarstva 
nemudoma obvesti župana občine, kjer je sedež občinskega redarstva, v primeru 
smrti osebe pa tudi policijo). 

Komisijo vodi direktor občinske uprave, pri medobčinskem redarstvu pa direktor 
občinske uprave s sedežem medobčinskega redarstva. Vodja komisije skliče prvo 
sejo komisije najpozneje v petih delovnih dneh od njenega imenovanja. 
 
V letu 2017 ni bil potreben sklic komisije za oceno zakonitosti in strokovnosti 
ravnanja občinskega redarstva. 
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8 POVZETEK OCENE 
 
 
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti je pokazala zadovoljivo stanje na tem 
področju, predvsem pa potrebo po nadaljnji krepitvi dela občinskih redarjev.  
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je s svojimi aktivnostmi, ob upoštevanju 
njegove kadrovske zasedbe, upravičilo pričakovanja občin ustanoviteljic, predvsem 
pa prebivalcev, ki živijo na območju, ki ga ta organ pokriva. Za dosego ciljev, zadanih 
ob sprejemu Občinskega programa varnosti Občine Dobrna (18.12.2008), bo 
potrebna njihova še večja  angažiranost, strokovnost in učinkovitost.  
 
Pri ocenjevanju obsega nalog občinskega redarstva je bilo ugotovljeno, da bo 
mogoče naloge opredeljene v Občinskem programu varnosti Občine Dobrna, opraviti 
le z zadostnim številom občinskih redarjev in njihovim maksimalnim angažiranjem. Le 
na ta način se bo zagotovil večji red na področju mirujočega prometa na območju 
Občine Dobrna in tudi njihovo  aktivno vlogo  pri varovanju javnega reda in miru ter 
varstvu okolja.  

 

Vizija razvoja Medobčinskega inšpektorata in redarstva je vzpostaviti strokoven in 
prepoznaven organ, ki se hitro odziva na nepravilnosti po občinah in jih v okviru 
svojih pristojnosti razrešuje v najkrajšem možnem času. V sodelovanju z občinsko 
upravo Občine Dobrna namerava konstruktivno pristopiti k  pripravi občinskih 
odlokov, ki bodo omogočali še uspešnejše delovanje  organa, kar bo pomenilo  
izboljšavo kvalitete življenja prebivalcev na območju Občine Dobrna.   

 
Organi Občine Dobrna podpirajo prizadevanja in vizijo nadaljnje krepitve delovanja 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva  na območju naše občine.  
 
V skladu z zgoraj prikazano oceno varnostnih razmer, ki je sestavljena in usklajena z 
Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, Policijsko postajo Celje, Svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobrna ter drugimi subjekti, ki v 
občini delujejo na področju varnosti, je utemeljeno pričakovati krepitev varnosti na 
vseh področjih delovanja tega organa in zagotavljanje še večje varnosti naših 
prebivalcev. 
 
 
 

MARTIN BRECL 
ŽUPAN 

OBČINE DOBRNA 
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