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Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006),
in predloga župana ter projektne skupine, ki jo je imenoval župan Občine Selnica ob Dravi s
sklepom št. 224-1/2008, je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji ..... redni seji dne,
........... 2008, sprejel
PROGRAM VARNOSTI OBČINE SELNICA OB DRAVI
1

UVOD

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 100/2008 –
odl. US) med nalogami občine v 21. členu določa tudi, da občina za zadovoljevanje potreb
svojih prebivalcev gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in
druge javne površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge
občinskega redarstva.
Občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je tako temeljni strateški dokument, v
katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja
prebivalcev občine. Namen OPV je določiti enotne kriterije za zagotavljanje javne varnosti v
občini in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost na območju občine. Javno varnost
lahko opredelimo kot dobrino, ki jo lahko pridobivamo in uživamo na družbeno organiziran
način, ki mora biti v določeni količini na razpolago vsem članom družbe in ima to posebno
značilnost, da se zagotavlja vedno le na javnopraven, na državo naslonjen in zato arbitraren
način, ki jo lahko zagotavljamo samo in izključno preko države. Pomeni tudi stanje, v
katerem so izključeni materialni protipravni akti, s katerimi se rušijo ali ogrožajo temeljne
svoboščine in pravice občanov, osnovni elementi družbene ureditve ali druge zaščitene
vrednote.
Namen OPV je tudi načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora v občini. Kvaliteten javni
prostor pomeni predvsem zadovoljstvo občanov z okoljem, kjer živijo in delajo ter z okoljem
kjer se šolajo in igrajo njihovi otroci. Kvaliteten javni prostor tudi pomeni zadovoljivo stopnjo
javne varnosti in javnega reda; to pa konkretno pomeni, da so občinske ceste, ulice, parki in
drugi odprti prostori čisti, varni in urejeni.
OPV predstavlja pomemben in izhodiščni dokument za področje delovanja občinske
redarske službe. V njem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, cilji in
ukrepi za zagotovitev teh ciljev, konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za dosego
želenih ciljev ter opredelitev finančnih posledic. V dokumentu so opredeljene tudi zakonske
osnove za vzpostavitev in delo redarske službe ter za sodelovanje s policijo pri zagotavljanju
javne varnosti ter javnega reda in mira.
Namen OPV je tudi vzpostaviti partnerski odnos med policijo in občinskim redarstvom pri
zagotavljanju javne varnosti v lokalni skupnosti oziroma pri izvajanju vseh pristojnosti
občinskih redarjev, ki so opredeljene v 3. členu Zakona o občinskem redarstvu. 1
OPV Občine Selnica ob Dravi po svoji vsebini predstavlja priporočila in programske smernice
za izvedbo letnih programov dela občinskih redarjev oz. občinske redarske službe skladno z
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Na tem mestu je treba poudariti, da je bil eden od osnovnih argumentov in izhodišč za pripravo in sprejem
Zakona o občinskem redarstvu, opredelitev delovnega področja in nalog občinskega redarstva, ki so sedaj
naštete v 3. členu ZORed. Poudariti je potrebno, da je causa (smisel) 3. in 6. člena ZORed (občinski program
varnosti) opredelitev delovnega področja in nalog občinskega redarstva v lokalni skupnosti ter vzpostavitev
osnove - podlage za sodelovanje s policijo in ne bipolarna delitev delovnih področij in nalog med policijo in
občinskim redarstvom. To pomeni, da oba organa, vsak skladno s svojimi pristojnostmi, ki so opredeljene v
posameznih zakonih, zagotavljata javno varnost ter varnost cestnega prometa v lokalni skupnosti ter pri tem kar
najtesneje sodelujeta.
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razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ki jih glede na potrebe občina namenja za to področje
dela. Dokument ni statičen, saj se bo sprotno posodabljal in dopolnjeval na osnovi novih,
spremenjenih okoliščin in spoznanj.
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IZHODIŠČA

Izhodišča za pripravo OPV predstavljajo naslednji pravni akti: Zakon o občinskem redarstvu
(ZORed), Zakon o varnosti javnega reda in miru (ZJRM), Zakon o varnosti cestnega prometa
(ZVCP), Zakon o prekrških (ZP-1), Zakon o lokalni skupnosti (ZLS) in občinski odloki.
Obseg in kvaliteto varnosti na javnem prostoru v občini zagotavljajo tako javno-pravni, kot
zasebno-pravni subjekti, in sicer: policija, inšpekcijske službe, službe za zaščito in reševanje,
občinske redarske službe, gasilci in podjetja za zasebno varovanje omeniti pa je potrebno
tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Varnostni sosvet Občine Selnica ob
Dravi.
Poleg policije je tako občinsko redarstvo tisti subjekt v občini, ki na najbolj neposreden način
zagotavlja oziroma skrbi za javno varnost in javni red v občini. V okviru in v skladu s predpisi
ter OPV skrbi občinsko redarstvo za javno varnost in javni red na območju občine, skrbi za
varen in neoviran cestni promet v naseljih, varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih
cestah zunaj naselij, skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih
površinah, varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, vzdržuje javni red in mir.
Za vzpostavitev in zagotavljanje obsega ter kvalitete varnosti na javnem prostoru oziroma
ustreznega stanja javne varnosti in javnega reda v občini morajo občine izdelati:
1. občinski program varnosti,
2. oceno varnostnih razmer in
3. vzpostaviti občinsko redarsko službo.
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OCENA OGROŽENOSTI
PODLAGA PROGRAMA

3.1

Ocena stanja varnosti

IN

VARNOSTNIH

TVEGANJ

KOT

STROKOVNA

Ogroženost od naravnih nesreč
Občina ima na področju zaščite in reševanja sprejeto OCENO OGROŽENOSTI PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI ter izdelane in sprejete naslednje načrte:
-

Načrt zaščite in reševanja ob potresu v Občini Selnica ob Dravi,
Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v Občini Selnica ob Dravi,
Načrt zaščite in reševanja ob porušitvi vodne pregrade v Občini Selnica ob Dravi,
Načrt zaščite in reševanja ob poplavah v Občini Selnica ob Dravi in
Načrt zaščite in reševanja ob velikih požarih v Občini Selnica ob Dravi.

Vsi načrti so usklajeni z URSZR, Izpostava Maribor in Ministrstvom za obrambo, URSZR
Ljubljana (za jedrsko nesrečo). Načrt zaščite in reševanja, ki se sprejme na nivoju občine, je
za primer požara usklajen z Gasilsko zvezo Ruše. S strani župana in poveljnika CZ Selnica
ob Dravi so vsi načrti sprejeti.
Obe PGD – Selnica in Slemen imata izdelan in sprejet OPERATIVNI NAČRT VARSTVA
PRED POŽAROM.
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Ogroženost cestnega prometa:
Navedeni podatki se nanašajo na območje Občine Selnica ob Dravi in niso posebej ločeni po
parametru v ali izven naselja, tako da prikazujejo skupne podatke.
V letu 2007 se je na cestah na območju Občine Selnica ob Dravi pripetilo 81 (70) prometnih
nesreč. Prometne nesreče so se v 1 (0) primeru končale s smrtnim izidom, v 38 (27) primerih
končale s telesnimi poškodbami, medtem ko se je 42 (42) prometnih nesreč končalo z
materialno škodo.
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so neustrezna varnostna razdalja, nepravilna stran in
smer vožnje, neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravil prednosti.
Obremenjenost mesecev s prometnimi nesrečami je enakomerna, po dnevnih v tednu
izstopajo ponedeljek z 8 (5) primeri, torek z 8 (11), sreda s 7 (10) in četrtek s 6 (8) primeri
prometnih nesreč. Pri ugotavljanju urne obremenitve s prometnimi nesrečami ugotavljamo,
da se največ nesreč zgodi v času, ko je skozi območje Občine Selnica ob Dravi največji
tranzitni prometa, in sicer gre za urne intervale od 06.00 do 09.00 ure, ko se je zgodilo 16
(11) prometnih nesreč, sledi urni interval od 12.00 do 15.00 ure, ko se je zgodilo 19 (15)
prometnih nesreč in urni interval od 15.00 do 18.00 ure, ko se je zgodilo 21 (20) prometnih
nesreč.
Pri ugotavljanju prisotnosti alkoholiziranosti pri povzročiteljih prometnih nesreč se ugotavlja,
da je bilo 9 (9) povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola. Povprečna
koncentracija pri teh povzročiteljih je znašala 1.90 (1.27) grama alkohola na kilogram krvi.
V letu 2007 so policisti Policijske postaje Ruše na območju Občine Selnica ob Dravi ugotovili
772 (607) kršitev cestno prometnih predpisov, od tega je bilo izrečenih 649 (442) glob na
kraju prekrške, ter napisanih 111 (140) obdolžilnih predlogov na Okrajno sodišče Maribor.
Največ udeležencev v cestnem prometu je bilo oglobljenih zaradi prekoračitve hitrosti 207
(147), sledi neuporaba varnostnega pasu 176 (95) in kršitve v povezavi z alkoholom 75 (70)
udeležencev.

→ ogroženost cestnega prometa v naseljih:
Če zgoraj predstavljene statistične podatke o prometnih nesrečah prenesemo v naselja,
lahko ugotovimo, da je s prometnimi nesrečami najbolj obremenjeno naselje Sp. Selnica, kjer
se je zgodilo največ prometnih nesreč. V navedenem naselju je najpogostejši vzrok
prometnih nesreč neustrezna varnostna razdalja.
Glede na splošni trend povečevanja vozil v Republiki Sloveniji se tudi Občina Selnica ob
Dravi ne more izogniti problemu mirujočega prometa na Slovenskem trgu, čeprav je za
občinsko zgradbo dovolj veliko parkirišče za avtomobile. Ocenjujemo, da gre bolj za
nedisciplino in nespoštovanje prometnih predpisov, kot problem pomanjkanja parkirnih
prostorov.

→ ogroženost cestnega prometa izven naselij:
Ogroženost cestnega prometa in obremenjenost s prometnimi nesrečami izven naselij na
glavni cesti I. reda Maribor – Selnica ob Dravi – Šturmov potok (G I-1) na območju Občine
Selnica ob Dravi ni posebej pereča.
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Kot izstopajoč kraj s prometnimi nesrečami lahko izpostavimo del glavne ceste I. reda
Maribor – Selnica ob Dravi – Šturmov potok v kraju Spodnji Slemen v odseku 11.400 do
13.000 KM.
V zimskem času izstopa naselje Spodnji Slemen, kjer prihaja do padanja snega iz streh,
nasproti gradu Viltuž.
Občina Selnica ob Dravi je s svojo lego vpeta in obdana z gozdovi, kjer se nahaja divjad, kar
predstavlja občasen problem za prehitrega in nepazljivega voznika. Po podatkih, pridobljenih
od Veterinarske uprave RS, območni urad Maribor je na območju občine število povožene
srnjadi letno med 30 in 40 primerov (LD Boč in LD Gaj).

→ ogroženost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin:
Na občinskih javnih in rekreacijskih poteh ter rekreacijskih površinah ne beležimo niti ne
pričakujemo posebnih ogroženosti. Po podatkih iz OŠ Selnica ob Dravi je bilo v preteklosti
nekaj škode na zunanjem šolskem inventarju (omarica pri telovadnici), grafitih po stenah in
avtomobilih pred šolo (zvit brisalec, izpraznjene pnevmatike). Opažajo tudi, da se veliko otrok
in mladostnikov zbira v okolici šole, tako na šolskem igrišču kot v parku. Tudi na teh mestih
je opaziti precej odpadkov (steklenic, plastenk, papirja ipd.), včasih tudi poškodovan inventar.
Večjih škod ni bilo z izjemo zadnje kraje bakrenih žlebov. Stanje se je izboljšalo, ko so v park
postavili igrala. Igrala koristijo v popoldanskem času in večernih urah predšolski otroci, ki jih
spremljajo starši. Trenutno je okolica šole ena redkih območij v Selnici ob Dravi, ki mladini
omogoča zbiranje in druženje.

→ ogroženost javnih zgradb in objektov naravne in kulturne dediščine:
Grad Viltuš je od trenutka, ko so ga zapustili oskrbovanci doma upokojencev (DU Danice
Vogrinec), vidno propadal. Še več, poslopje je zunaj in znotraj popolnoma devastirano,
odtujena je vsa premična oprema, v zadnjem času pa tudi vgrajeni elementi. Kar ni odtujeno
je v veliki meri uničeno. Čeprav so občina in občani o stanju v in na gradu nenehno obveščali
pristojne službe, se nadaljnje uničevanje ni zaustavilo niti se stvari niso spremenile na bolje.
Ukradeni so bili tudi novi bakreni žlebovi in napušči.
Pred leti je bil odtujen tudi kip Nikole Hečimovića na Sv. Duhu na Ostrem vrhu in kjer storilec
ni bil nikoli odkrit. Tudi ukradenega kipa niso nikoli našli, zato je v letu 2007 občina naročila
izdelavo novega in ga v letu 2008 tudi postavila na staro mesto.
Zaradi nevzdrževanja so ogroženi tudi nekateri objekti kulturne dediščine, ki so v lasti
zasebnikov.

→ ogroženost od kriminalnih pojavov – kriminalna ogroženost:
V letu 2007 je bilo na območju Občine Selnica ob Dravi zaznanih 102 (110) kaznivih dejanj,
od navedenih kaznivih dejanj je policiji uspelo preiskati 52 (58) kaznivih dejanj.
Največ je bilo zaznanih in obravnavanih kaznivih dejanj splošne kriminalitete, in sicer 52 (64),
kjer v njeni notranji strukturi prevladujejo kazniva dejanja zoper premoženje. Znotraj
premoženjskih deliktov so bila poleg tatvin, ki jih je bilo zaznanih 16 (18), ter 11 (11) velikih
tatvin, številčno najbolj zastopana še kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari 11 (21).
Sledijo kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine, ki jih je bilo zaznanih 13 (16),
v notranji strukturi prevladujejo kazniva dejanja ogrožanja varnosti z zaznanimi 9 (13)
primeri, ter kazniva dejanja zoper življenje in telo, in sicer 9 (14), v notranji strukturi pa
prevladuje lahka telesna poškodba v 8 (12) primerih.
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Premoženjska kriminaliteta je najštevilčnejša in odločilno vpliva na stopnjo raziskanosti
celotne kriminalitete, pomembno pa vpliva tudi na občutek varnosti občank in občanov
Občine Selnica ob Dravi. Število statistično zabeleženih premoženjskih kaznivih dejanj se
nenehno povečuje, obenem nenehno raste tudi število odvisnikov od prepovedanih drog in s
tem povezano število kaznivih dejanj zoper človekovo zdravje in telo, kjer so bila zaznana 4
(1) kazniva dejanja. Klasična premoženjska kriminaliteta v obliki tatvin, vlomov ter
vandalizma je poleg nasilnih in spolnih kaznivih dejanj, najbolj številčna oblika kriminalitete,
ki pomembno vpliva na subjektivni občutek varnosti.
Ugotavljamo, da se nenehno povečuje število mladoletnih storilcev premoženjskih kaznivih
dejanj. Zaznana je tudi večja aktivnost tujcev, osumljencev premoženjskih kaznivih dejanj.
Tako se pojavljajo nove oblike kriminalitete kot so goljufije na bankomatih in POS terminalih
(t. i. skiming), za katere so osumljeni predvsem državljani Romunije in Bolgarije. V prihodnje
je realno pričakovati nove pojavne oblike in nadaljnjo rast tovrstnih kaznivih dejanj.
Posebej izstopajoča kriminalna žarišča oziroma kritične točke na območju Občine Selnica ob
Dravi ni mogoče izpostaviti, saj so kazniva dejanja dokaj razpršena. Če poskusimo locirati
kraje, kjer so se v preteklosti dogajalo kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari – predvsem
oblike vandalizma, so se le ta dejanja pojavljala v okolici Osnovne šole Selnica ob Dravi in v
okolici gradu Viltuš.
Glede kaznivih dejanj velikih tatvin – vlomov so bili občasno tarče vlomilcev kletni boksi v
stanovanjskih blokih, trafika in zapuščeni oziroma bolj redko obiskani osamljeni vikendi,
zapuščeni objekti in ponovno pomanjkljivo samozaščitno obnašanje oškodovancev, ki po
sistemu priložnost dela tatu, na vidnih mestih v vozilih puščajo vrednejše predmete (torbice,
denarnice, fotoaparate …).

→ ogroženost javnega reda in miru:
Na območju Občine Selnice ob Dravi je policija v letu 2007 obravnavala 75 (74) kršitev
predpisov, ki urejajo javni red in mir ter splošno varnost ljudi in premoženja. Od tega je
obravnavala 59 (61) kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru, 6 (5) kršitev Zakona o
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in 3 (3) kršitve Zakona o zaščiti živali.
Največ kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru je storjenih na javnem kraju, kot so
ceste in trgi, kjer je bilo obravnavanih 18 (8), 3 (13) kršitev je bilo obravnavanih v gostinskih
lokalih, 23 (30) kršitev je bilo obravnavanih v zasebnih prostorih kot so stanovanja in
stanovanjske hiše.
Po času je največ kršitev obravnavanih med 18.00 in 20.00 uro, ko je bilo obravnavanih 15
(7) vseh kršitev, med 22.00 in 24.00 uro z 12 (11) kršitvami, sledita časa med 20.00 in 22.00
uro z 9 (9) kršitvami.
Po dnevnih v tednu je s kršitvami najbolj obremenjen dan četrtek s 13 kršitvami, sledita
sobota in nedelja z 11 kršitvami, medtem ko so ostali dnevi enakomerno obremenjeni, razen
v petek, ki je s 4 kršitvami najmanj obremenjen.

→ ogroženost na javnih shodih in prireditvah:
Na območju občine je bilo pri Policijski postaji Ruše v letu 2007 prijavljenih 11 (27) javnih
prireditev.
Z vidika javne varnosti dogodkov, ki bi predstavljali veliko varnostno tveganje, ne moremo
izpostaviti, tako tudi ne moremo izpostaviti posebne ogroženosti na javnih shodih in
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prireditvah.
Z vidika možnih incidentov na javnih shodih in prireditvah bi lahko izpostavili Binkoštno
nedeljo na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu tudi z vidika obremenitve prometa, medtem ko v
zadnjih letih na navedeni prireditvi ni zaznati kršitev predpisov.

→ ogroženost okolja (onesnaževanje, industrijski, komunalni in drugi odpadki ipd.i):
Na območju Občine Selnica ob Dravi predvsem v gozdovih in naravnem okolju predstavljajo
obliko onesnaževanja okolja (hrup in uničevanje življenjskega prostora živali in rastlin) v
letnem času vozniki motornih vozil, predvsem vozniki neregistriranih motornih koles in
dvokolesnikov. Navedeni vozniki prekomerno obremenjujejo in uničujejo okolje, saj vozijo po
površinah, ki niso namenjene cestnemu prometu (gozdovi, planinske, transverzalne in druge
pešpoti).
Po nekaterih informacijah lastniki hiš, ki zamenjujejo strešno kritino, staro kritino, ki običajno
vsebuje azbest, zakopavajo in se s tem izognejo stroškom, ki bi nastali z odvozom na za to
določeno deponijo odpadkov. Prav tako ni dovolj urejeno varovanje vodonosnika Selniška
Dobrava in drugih virov pitne vode na območju občine. Nemalokrat posamezniki s svojim
ravnanjem (odlaganje odpadkov, uporaba pesticidov in drugih strupenih snovi) povzročajo
nevarnost onesnaženja vodnega vira.
V naravnem okolju na robovih strnjenih naselij in naravnem okolju so še vedno opazna divja
odlagališča odpadkov, največjo nevarnost za okolje in prostor predstavljajo posamezniki, ki v
naravno okolje odlagajo azbestne salonitne plošče ter stara nerabna osebna vozila.

→ vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah:
Občina Selnica ob Dravi meji z Mestno občino Maribor na vzhodni strani, Občino Podvelka
na zahodni strani. Z obema je tudi neposredno povezana z glavno cesto I. reda, ki je tudi
prometno najbolj obremenjena in tranzitna. Na jugu in zahodu meji po reki Dravi tudi z
Občino Lovrenc na Pohorju in Občino Ruše. Cestna povezava z Občino Ruše preko mostu
čez reko Dravo ni prometno in tranzitno prekomerno obremenjena, še zlasti po propadu
velike industrijske tovarne v Rušah.
Varnostna situacija, z izjemo Mestne občine Maribor, je v ostalih sosednjih občinah na
podobni ravni kot v Občini Selnica ob Dravi. Res pa je, da je varnostnih dogodkov v Občini
Ruše v primerjavi z Občino Selnica ob Dravi bistveno več, saj je nenazadnje večje upravno,
trgovsko in poslovno središče, pa tudi po številu prebivalcev je skoraj enkrat večja.
Ključne ugotovitve:
Ugotovitve strateške narave
Občina Selnica ob Dravi se dokaj hitro razvija. Ljudje se sicer iz hribovitih delov občine
izseljujejo, na nižinskem delu pa priseljujejo. Glede na bližino Maribora in ugodno lego se
pričakuje še hitrejši razvoj občine v prihodnje. Temu bo zato potrebno prilagajati tudi ukrepe
za preprečevanje nastajanja varnostno zaskrbljujočih dogodkov.
Razvoj in napredek občine pomeni, da je potrebno že v začetni fazi planirati in skrbeti za
prilagajanje prometne in ostale infrastrukture ter s samo infrastrukturo preprečiti pojavljanje
varnostno zaskrbljujočih dogodkov (poskrbeti za urejene zelene površine v naseljih,
opozarjati lastnike zapuščenih objektov, popravljanje posledic vandalizma na občinskih
nepremičninah, osveščanje in opozarjanje na samozaščitno obnašanje …).
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Zaradi načrtovane izvedbe Univerzijade tudi na območju Občine Ruše, je smotrno v naprej
načrtovati potrebne aktivnosti za ustrezno in varno cestno prometno infrastrukturo. Pri tem
bosta ključno vlogo imela tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ruše
(že od samega začetka) in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Selnica
ob Dravi.
Potencialno povečano število turistov zahteva tudi razne turistično informacijske točke, kjer
se turistom posredujejo turistične informacije, istočasno pa se jih tudi opozarja na
samozaščitno obnašanje. Pri tem imajo odločilno vlogo Varnostni sosvet Občine Selnica ob
Dravi ter turistična in druga društva.
Med strateške prioritete vključujemo tudi povečevanje uporabe javnih prevoznih sredstev. Z
zagotavljanjem kolesarskih poti z Mariborom in Rušami pa dolgoročno načrtujemo tudi
povečevanje prevozov s kolesi.
Ugotovitve operativne narave
Za izvajanje preventivnih projektov, katerih namen je preprečevanje nastanka varnostnih
dogodkov, je potrebno še naprej nadaljevati z aktivnim delom Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Selnica ob Dravi, s sodelovanjem z/med osnovno šolo, občinsko
upravo in občinskim svetom ter Varnostnim sosvetom, policijo in redarji.
3.2

Obvladovanje varnostnih tveganj:

→ Varnostna tveganja na področju varnosti v cestnem prometu:
Z vidika varnostnih tveganj na področju cestnega prometa predstavljajo v Občini Selnica ob
Dravi tveganje s področja prometnih nesreč določeni odseki na glavni cesti I. reda Šturmov
potok – Slemen – Maribor, predvsem odsek 11.400 do 13.000 KM, nato skozi naselje Zg.
Selnica ter v naselju Selnica ob Dravi, križišče Mariborske ceste in Slovenskega trga.
Z vidika mirujočega prometa predstavljajo tveganje v naselju Selnica ob Dravi predvsem
parkirana vozila na Slovenskem trgu in na Šolski ulici v okolici Osnovne šole Selnica ob
Dravi.
V zimskem in letnem času predstavlja varnostno tveganje vožnja z motornimi vozili v
naravnem okolju (motorna kolesa, dvokolesniki in motorne sani).
Za obvladovanje varnostnih tveganj na tem področju je potrebno pristopiti predvsem k
izvajanju ukrepov za umirjanje prometa (krožišča, pločniki, kolesarske poti, poskrbeti za
pravilen potek prometa na nepreglednih križiščih, kjer se s stranskih ulic vključujejo vozniki v
cestni promet na glavno cesto I. reda).
V nadaljevanju je potrebno poskrbeti za vsakodnevno izvajanje tako imenovanega projekta
»HITROST«, ki ga že izvajajo policisti, ter na kritičnih lokacijah z meritvami hitrosti zmanjšati
hitrost vožnje voznikov in posledično tudi zmanjšati število prometnih nesreč.
Za urejanja varnostnega tveganja, ki ga predstavlja mirujoči promet, je potrebno poskrbeti za
zadostno število parkirišč (ob gradnji novih centrov, ob gradnji spalnih in bivalnih naseljih),
poskrbeti za tektonske ovire, ki bi onemogočale parkiranje v ustjih križišč, v neposredni bližini
prehodov za pešce … v nadaljevanju pa poskrbeti z rednimi nadzori, da bodo kršitelji
ustrezno kaznovani, vozila, ki ogrožajo ostale udeležence, pa odstranjena.
Varnostna tveganja predstavljajo, srednjo stopnjo tveganja.
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→ varnostna

tveganja na področju varnosti občinskih javnih poti ter rekreacijskih in drugih

površin:
Pripadniki mlajše populacije zelo radi za kraj druženja in s tem zadrževanja izbirajo igrišče pri
Osnovni šoli Selnica ob Dravi, razne prostore ob reki Dravi na Fali in Črešnjevcu ob Dravi, na
Spodnjem Slemenu za gradom Viltuš. Ob tem pa posamezniki, ki so pod vplivom različnih
substanc, izvršujejo kazniva ravnanja vandalizma, medvrstniškega nasilja in tudi druga
kazniva dejanja.
Potrebno je skrbeti za urejene občinske javne poti, ter javne rekreacijske in druge površine,
ki morajo biti v zadostni meri osvetljene ter redno vzdrževane in odstranjene posledice
vandalizma. Prav tako je potrebno poskrbeti za redni nadzor navedenih lokacij.
Varnostna tveganja predstavljajo, nizko stopnjo tveganja.

→ Varnostna tveganja na področju zagotavljanja javnega reda in miru:
Na območju Občine Selnica ob Dravi posebej izstopajočih lokacij za varnostna tveganja na
področju zagotavljanju javnega reda in miru ni.
Kršitve s tega področja, ki so jih policisti zaznali, predvsem zajemajo kršitve, v katerih sta
udeležena dva ali trije kršitelji, pri čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da skoraj enak
procent zajemajo kršitve na javnem kraju in kršitve v zasebnih prostorih (družinsko nasilje).
Glede na bližino Maribora mladina pogosto obiskuje različne gostinske lokale in klube v
Mariboru in bližnji okolici.
V gostinskih lokalih na območju Občine Selnica ob Dravi: Škorpijon II, Kobanka, Šport bar,
Vaška kavarna, Bernarda, Bar Petrol, Hojnik, Heric kršitev in posebej izstopajoče
problematike kršitev policisti ne zaznavajo, niti v samih lokalih niti v okolici.
Za obvladovanje varnostnih tveganj s področja javnega reda in miru mora Občinska uprava
Občine Selnica ob Dravi delovati v smeri urejanja obratovalnih časov gostinskih obratov, ki
so prilagojeni okolici, v kateri ti obrati delujejo.
Varnostna tveganja predstavljajo srednje visoko stopnjo tveganja.

→ varnostna tveganja na področju preprečevanja kriminalnih dejanj:
Na varnostno situacijo s področja kriminalitete pomembno vplivajo kazniva ravnanja, ki jih
storijo odvisniki od prepovedanih drog (tatvine …) in alkohola (predvsem vandalizem,
onesnaževanje okolja ...).
S področja varnostnih tveganj na področju preprečevanja kriminalnih dejanj je potrebno
poskrbeti za visoko stopnjo samozaščitnega obnašanja posameznikov ali skupin, saj je
pomanjkljivo samozaščitno ravnanje oškodovancev pogosto povezano s večanjem števila
tovrstnih kaznivih dejanj.
Glede na dejstvo, da je večina osumljencev kaznivih dejanj brez služb in gre v večini
primerov za mlade, ki so brez denarja, je potrebno skrbeti za čim večjo stopnjo zaposlitve v
občini ter skrbeti za širok spekter dejavnosti v prostem času.
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Z vidika zmanjševanja varnostnih tveganj na področju kriminalnih dejanj, je potrebno delovati
v smeri sprotnega obveščanja okolice in posameznikov o pojavih kriminalnih ravnanj. Ob
pojavu gostitev kaznivih ravnanj je potrebno povečati redni nadzor (kontrole policistov,
osvetlitve lokacij, namestitve varnostnih kamer …).
Potrebno je nadaljevati z dejavnostjo Varnostnega sosveta Občine Selnica ob Dravi na
področju preventive kaznivih ravnanj in osveščanju občanov za samozaščitno ravnanje ter
spodbujati morebitne očividce kaznivih ravnanj, da o svojih opažanjih ne molčijo, temveč
takoj obvestijo organe pregona.
Varnostna tveganja predstavljajo srednje visoko stopnjo tveganja.

→ varnostna tveganja na področju zagotavljanja varnosti javnega premoženja ter naravne in
kulturne dediščine:
Posebno varnostno tveganje na področju zagotavljanja varnosti javnega premoženja ter
naravne in kulturne dediščine predstavljajo tatvine in pojavne oblike poškodovanja –
vandalizem.
Za preprečevanje navedenih varnostnih tveganj je potrebno poskrbeti za popis in slikovno
dokumentiranje naravne in kulturne dediščine, javne objekte pa je potrebno v prvi vrsti
ustrezno osvetliti, v primeru vandalizma pa zavarovati z varnostnimi kamerami ter poskrbeti
za redni nadzor.
Varnostna tveganja na tem področju predstavljajo nizko stopnjo tveganja.

→ varnostna tveganja na področju javnih shodov in prireditev:
Z vidika zagotavljanja varnosti na področju javnih shodov in prireditev je potrebno poskrbeti,
da se bodo organizatorji javnih prireditev zavedali svoje odgovornosti, ter poskrbeli za
zadostno število usposobljenih rediteljev in varnostnikov varnostnih služb. V tem okviru se ne
sme pozabiti vloge policije, ki mora biti o predvidenih javnih prireditvah pravočasno
obveščena, da lahko sodeluje pri določanju varnostnega tveganja prireditve.
Ob javnih prireditvah, ki s svojo dejavnostjo posegajo v cestni promet, je potrebno poskrbeti
za ustrezno število parkirnih mest in ustrezno število rediteljev, ki bodo obiskovalce usmerjali
na urejena parkirišča.
Varnostna tveganja ob prireditvah, predstavljajo veliko stopnjo varnostnih tveganj z
različnih pogledov.

→ varnostna tveganja na področju varstva okolja:
Nujno je ustrezno zaščititi območje Kozjaka, Selniško Dobravo in druge zelene površine v
Občini Selnica ob Dravi. Potrebno je delovati v smeri osveščanja občank in občanov, glede
pravilnega odlaganja odpadkov, škodljivosti neustreznih posegov v prostor in nevarnosti, ki jo
predstavljajo nevarni odpadki, saj se še vedno dogaja, da posamezniki odlagajo odpadke in
vozila v naravo.
Prav tako je treba skrbeti za izvajanje stalnega nadzora s strani inšpekcijskih služb.
Varnostna tveganja, predstavljajo nizko stopnjo tveganja.
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4

NAMEN VZPOSTAVITVE OBČINSKEGA REDARSTVA PO ZORed

Namen vzpostavitve občinskega redarstva po ZORed je določiti enotne kriterije za
zagotavljanje javne varnosti v občini in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost na
območju občine ter načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora v občini.
Namen vzpostavitve medobčinskega redarstva je zagotavljanje javne varnosti v lokalni
skupnosti oz. izvajanje vseh pristojnosti občinskih redarjev:
- varen in neoviran cestni promet v naseljih;
- varnost cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij;
- varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;
- varnost javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine;
- vzdrževanje javnega reda in miru.
5

CILJI DELOVANJA OBČINSKE REDARSKE SLUŽBE

Osnovni cilj OPV je zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oziroma javnega reda in miru
v občini. To pomeni, da je potrebno s pravno-sistemskimi, organizacijskimi in konkretnimi
ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov se bo
zagotavljalo kvalitetnejše življenje v občini ter odpravljali posamezni odklonski pojavi.
Delo redarske službe mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki
predstavljajo večjo nevarnost za javni red in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje
in okolje; redarska služba mora v primeru zaznane kršitev ukrepati sorazmerno, v skladu z
naravo kršitve in njenimi posledicami.
Strateški in operativni cilji OPV so:
A. STRATEŠKI CILJ
Dvig kakovosti življenja in dela občanov ter dvig stopnje varnosti javnega prostora v občini.
Ta cilj je krovni cilj za zagotavljanje varnosti v občini z občinsko redarsko službo. Njegova
vsebina izhaja iz nacionalne varnostne politike, iz zakonskih določil, iz nacionalnih
programov varnosti in iz splošnih varnostnih potreb slovenskih mest in občin. Gre za
dolgoročni cilj dvigovanja stopnje javne varnosti oziroma varnosti prebivalcev v mestih in
občinah.
Aktivnosti in 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 promet 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;
Uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih
zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine;
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Vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo
pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje
pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb.

B. OPERATIVNI CILJI
VARNOST CESTNEGA PROMETA:
Zmanjševanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic, zmanjšanje prometnih prekrškov
na cestah v naseljih in na občinskih cestah izven naselij, zagotovitev prevoznosti in
prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti prometa z operativno dinamiko
občinske redarske službe in policijske postaje.
Opis cilja:
Varnost v cestnem prometu še vedno ni zadovoljiva. Pred leti postavljeni cilji prometne
varnosti se niso v celoti uresničili. Zato se v cestnem prometu še vedno pojavlja preveč
varnostnih tveganj, ki jih je treba obvladati s stalnim in profesionalnim policijskim in redarskim
nadzorom, z izboljšanjem rednega in investicijskega vzdrževanja cest, s širitvijo parkirnih
kapacitet, s povečanjem nadzora nad parkirnimi površinami ter z dvigom profesionalnosti
policistov in redarjev pri obvladovanju kršiteljev prometnih predpisov in temeljnih vzrokov
prometnih nesreč (hitrost, alkohol).
Zastavljen je ambiciozen cilj, da se do leta 2010 število mrtvih zmanjša za 50%. Pri tem je
treba upoštevati dejstvo, da so za stanje prometne varnosti soodgovorni policija, občinsko
redarstvo, inšpekcijske službe in drugi. Nujno je zagotoviti sodelovanje občinskih svetov za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 133/2006, ZVCP-1- UPB4) v tretjem
odstavku 22. člena kot obveznost občine določa tudi sprejem Programa varnosti cestnega
prometa.2
Aktivnosti in ukrepi za doseganje cilja:
Uporaba ocene prometne ogroženosti in tveganj v cestnem prometu pri izdelavi
letnega načrta dela občinskega redarstva za področje varnosti v cestnem prometu;
Sklenitev pisnega protokola o sodelovanju med občinsko redarsko službo, policijsko
postajo in občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
Občinski redarji si morajo pridobiti pravno in strokovno znanje za nadzor in urejanje
cestnega prometa;
Občinske redarje je treba opremiti z ustreznimi vozili in opremo za nadzor in urejanje
prometa na ulicah, na občinskih cestah in drugih javnih poteh na območju občine;
V letnem načrtu dela občinskega redarstva se med drugim opredeli tudi naloge v
zvezi nadzora prometne signalizacije in opredeli naloge za večjo varnost otrok.
Občina poskrbi za pregled prometne signalizacije in poda predloge za morebitne
spremembe, zlasti z vidika varnosti otrok, pešcev in kolesarjev (vrtci, šole,
zdravstveni zavodi, igrišča, stanovanjska naselja);
Občinski redarji morajo dosledno izvajati nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili
ter ovirami v naselju ter v primeru zaznanih kršitev ustrezno ukrepati;
2

Tretji odstavek 22. člena ZVCP: Svet lokalne skupnosti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ocenjuje stanje varnosti v
cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga svetu lokalne skupnosti v sprejem programe za varnost cestnega prometa in
ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni
ravni predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
izdajanje in razširjanje prometnovzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na
lokalni ravni. Strokovne naloge za svet zagotavlja uprava lokalne skupnosti. Svet lokalne skupnosti za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu sodeluje z ministrstvom, pristojnim za promet.
Oseba, odgovorna za pripravo OPV mora torej pri pripravi OPV upoštevati določbo 3. odstavka 22. člena ZVCP (lahko se odloči
program varnosti cestnega prometa zajeti – opredeliti v OPV ali pa izdela samostojen – ločen dokument, torej program varnosti
cestnega prometa).
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Občinski redarji morajo dosledno izvajati nadzor nad ravnanjem udeležencev
cestnega prometa v naselju, še zlasti pa v območju umirjenega prometa in območju
za pešce;
Občinski redarji sodelujejo v akcijskih oblikah dela, ki so nacionalnega pomena.

VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU:
Obvladovanje javnega prostora s fizično prisotnostjo redarjev na način, ki je v skladu s
pravnimi predpisi, oceno varnostnih razmer in varnostno stroko.
Opis cilja:
Zakon o javnem redu in miru 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 se prepreči ravnanja in nevarnosti, ki
ogrožajo varnost ter javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti ali posamezniku.
Javni red in mir je dobrina, ki izključuje vsa protipravna dejanja, s katerimi se kršijo splošna
pravila vsakdanjega dela in življenja. Javni red in mir je stanje, v katerem je zagotovljeno
varno in mirno počutje ljudi, njihovo neovirano gibanje na javnih krajih in drugih površinah,
uporaba javnih objektov, stanovanj in drugih prostorov, nemoteno opravljanje uradnih opravil
državnih in drugih organov, organizacij in skupnosti oziroma optimalno varnost znotraj
družbene skupnosti. Javni red torej pomeni nek minimum socialnih pravil, ki jih velika večina
prebivalstva razume kot nujno potrebne za svoje življenje.
Vzdrževanje javnega reda in miru je torej delovanje skupnosti (tudi lokalne skupnosti), ki s
predpisi in ukrepi državnih in drugih organov zagotavlja, da se preprečijo in obvladujejo
ravnanja in nevarnosti, ki ogrožajo varnost ter javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti in
posamezniku. Gre torej za škodljiva ravnanja skupin ali posameznikov, ki se na javnem kraju
nedostojno, drzno ali nasilno vedejo, ki ustvarjajo nered v gostinskih lokalih, na javnih shodih
in na javnih prireditvah, ki uporabljajo nevarne predmete ali nevarne snovi, ki povzročajo
hrup, ki beračijo, nedovoljeno kampirajo in prenočujejo na javnih krajih, ki vandalsko delujejo,
nehumano in v nasprotju s predpisi uporabljajo in vodijo živali, uničujejo državne simbole in
pišejo po zgradbah. Vsa navedena škodljiva in kazniva ravnanja zmanjšujejo kakovost
bivanja in gibanja na javnih površinah in v javnih prostorih. Občinske redarske službe in
občinski redarji imajo pristojnosti, pooblastila in naloge, da se aktivno vključijo v proces
kontinuiranega zagotavljanja javnega reda in miru na območju občine.
Aktivnosti in ukrepi za dosego cilja:
Uporaba ocene ogroženosti in varnostnih tveganj na področju zagotavljanja javnega
reda in miru;
Zagotoviti dobro usposobljenost občinskih redarjev na področju poznavanja pooblastil
občinskih redarjev za obvladovanje javnega reda in miru;
Redarska služba mora ustrezno ukrepati v primeru zaznave primerov nedostojnega
vedenja (7. člen ZJRM); beračenja na javnem kraju (9. člen ZJRM); uporabe nevarnih
predmetov (prvi odstavek 11. člena ZJRM); zaznave poškodovanj uradnih napisov,
oznak ali odločb (12. člen ZJRM); zaznave pisanj po objektih 13. člen ZJRM); zaznav
vandalizma (16. člen ZJRM); zaznav nedovoljenega kampiranja 18. člen ZJRM); v
primeru nedovoljene uporabe živali (19. člen ZJRM); ustrezno ukrepati v primeru
neupoštevanja zakonitega ukrepa uradnih oseb (1. in 3. odstavek 22. člena);
Zagotoviti dobro usposobljenost občinskih redarjev za uporabo prisilnih sredstev;
Zagotoviti dobro usposobljenost občinskih redarjev za hitre odzive na klice v sili in za
vedenje ter ukrepanje v tveganih okoliščinah;
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-

Zagotoviti ustrezno opremo občinskih redarjev za obvladovanje kršiteljev;
Skleniti pisni protokol o sodelovanju med občinsko redarsko službo in policijsko
postajo;
Strokovna pomoč policijske postaje.

VARNOST OBČINSKIH JAVNIH POTI IN REKREACIJSKIH POVRŠIN:
Varnostno obvladovanje javnih poti in rekreacijskih površin s prisotnostjo občinskih redarjev
(ob strokovni pomoči policistov – npr. policisti konjeniki, policisti s kolesi, policisti z lahkimi
motornimi kolesi).
Opis cilja:
Javne poti, rekreacijske in druge javne površine, zlasti tiste v manj obljudenih in odmaknjenih
krajih, predstavljajo določena varnostna tveganja za ljudi, ki so prisotni na takih krajih.
Tveganja so običajno kriminalne narave. Zaradi tega je priporočljivo, da se občinski redarji
usposobijo za odzive na klice v sili in na ustrezno ukrepanje do prihoda policistov.
Aktivnosti in ukrepi za dosego cilja:
Izdelava seznama varnostno ogroženih poti, krajev, površin in točk na območju
mesta/občine (iz ocene ogroženosti in varnostnih tveganj);
Pisni protokol o sodelovanju občinske redarske službe in policijske postaje;
Načrt obhodov varnostno ogroženih poti, krajev, površin in točk;
Občinski redarji morajo imeti zanesljiva sredstva zvez za komuniciranje s svojo
dežurno službo in z OKC PU;
Zagotovitev ustreznega vozila za varnostne obvoze ogroženih in drugih poti.
PRETOČNOST INTERVENCIJSKIH POTI:
Varnostno obvladovanje intervencijskih poti s prisotnostjo občinskih redarjev.
Opis cilja:
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 idr.
Zaradi tega je priporočljivo, da občinski redarji poznajo območja na katerih se nahajajo
intervencijske poti in s svojim ukrepanjem zagotovijo optimalno prevoznost oziroma
prehodnost intervencijskih poti.
Aktivnosti in ukrepi za dosego cilja:
Izdelava načrta intervencijskih poti na območju mesta/občine (iz ocene ogroženosti in
varnostnih tveganj);
Pisni protokol o sodelovanju občinske redarske službe in policijske postaje;
Pisni dogovor o sodelovanju občinske redarske službe in koncesionarja za odvoz
vozil;
Načrt obhodov intervencijskih poti;
Redarji morajo imeti zanesljiva sredstva zvez za komuniciranje s svojo dežurno
službo in z OKC PU;
Zagotovitev ustreznega vozila za varnostne obvoze intervencijskih poti.
VARNOST ZGRADB IN DRUGIH OBJEKTOV NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE:
Preprečevanje ogroženosti kulturne dediščine (zgradb, spomenikov, arheoloških najdišč, idr.)
in napadov nanjo na območju občine.
Opis cilja:
Varstvo kulturne dediščine je urejeno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št.
7/1999). Po tem zakonu imajo določene pristojnosti tudi lokalne skupnosti. Na splošno pa
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velja, da je ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine ter preprečevanje
ogroženosti zgradb, muzejev, arheoloških najdišč, grobišč, spomenikov in drugih
nepremičnih in premičnih objektov, ki imajo status kulturne dediščine, skrb vseh in vsakogar
(4. člen zakona). Zato so mestni in občinski redarji kot pooblaščene uradne osebe tudi tisti
subjekti, ki so dolžni skrbeti za preprečevanje ogroženosti in napadov na te objekte, kot tudi
za zaščito sledov in ustrezno obveščanje policije ob morebitnem poškodovanju takega
objekta.
Aktivnosti in ukrepi za dosego cilja:
Sodelovanje občinske redarske službe z organizacijsko enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine, ki deluje na območju mesta ali občine;
Občinska redarska služba si priskrbi ali izdela seznam (evidenco) zgradb,
spomenikov, muzejev in drugih objektov, ki imajo status naravne in/ali kulturne
dediščine (ta seznam je možno dobiti iz centralnega Registra naravne in kulturne
dediščine, kakor tudi z operativnim ogledom območja mesta/občine);
Občinska redarska služba si izdela načrt obhodov nepremičnih objektov naravne in
kulturne dediščine;
Občinska redarska služba si priskrbi podatke o dosedanjih namernih poškodbah in
napadih na objekte naravne in kulturne dediščine.
VARSTVO OKOLJA:
Izboljšanje pregleda nad stanjem in dogajanji na področju varstva okolja ter povečanje
obsega in profesionalnosti nad obvladovanjem občinske okoljske problematike.
Opis cilja:
Skrb za varstvo okolja je eno od bistvenih elementov pri zagotavljanju kakovosti javnega
prostora ter kakovosti življenja in dela občanov. Varstvo okolja urejajo številne evropske
direktive, nacionalni predpisi, standardi in mednarodni sporazumi (denimo Kjotski protokol).
V Sloveniji je kar nekaj vladnih in nevladnih institucij, ki se ukvarjajo z razreševanjem
okoljske problematike. S tega zornega kota so tudi občinske redarske službe pomemben
subjekt varstva okolja na območju občine. Na lokalni ravni gre za skrb v smislu, da se
občinska redarska služba aktivno vključi v proces implementacije Nacionalnega programa
varstva okolja ter v proces uresničevanja občinske okoljske politike in občinskega programa
varstva okolja.
Aktivnosti in ukrepi za dosego cilja:
Občinski redarji se v okviru izobraževanja/usposabljanja/izpopolnjevanja spoznajo z
okoljsko zakonodajo, okoljsko problematiko in okoljsko politiko v svoji občini;
Občinska redarska služba se poveže z okoljsko inšpekcijo in skupaj z njo oblikuje
sistem nadzora in ukrepanja zoper kršilce varstva okolja;
Občinska redarska služba si priskrbi karto z vrisanimi okoljsko problematičnimi
točkami in uradne dokumente o razreševanju okoljske problematike.
6

VARNOSTNE POTREBE, IZHAJAJOČE IZ OCENE VARNOSTNIH RAZMER

Glede gostitve interventnih dogodkov po dnevih in s tem večjega števila storitev kaznivih
dejanj in prekrškov s področja javnega reda, statistični pokazatelji kažejo, da so najbolj
izstopajoči dnevi v tednu četrtek, sobota in nedelja.
Potreba po zagotovitvi večje varnosti se je pokazala na določenih javnih shodih in
prireditvah, kot so: Binkoštni pohod, Občinski praznik, Kraljica jabolk.
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7

ORGANIZIRANOST OBČINSKEGA REDARSTVA

Izhodišča za organizacijo in delovanje občinske redarske službe Občine Selnica ob Dravi
predstavljajo pravice in dolžnosti, ki so opredeljene v ZORed, ZJRM, ZVCP, ZP-1, ZLS in
občinskih odlokih. Glede na zaznane potrebe in možnosti bo Občina Selnica ob Dravi
pristopila k skupni Medobčinski redarski službi Maribor, ki vključuje več občin.
Medobčinska redarska služba mora opredeliti svoje delovno področje, organizacijo in obseg
delovanja v skladu navedenimi pravnimi predpisi.
Izhajajoč iz ocene varnostnih razmer/ocene ogroženosti in varnostnih tveganj se župan, na
predlog vodje medobčinske redarske službe, odloča o uvedbi dežurne službe, ki traja
določen čas ali vse dni v letu.
Občina Selnica ob Dravi želi od Medobčinske redarske službe Maribor prejemati tedenska
poročila o delu redarjev (o izrečenih ukrepih in globah) na območju Občine Selnica ob Dravi.
8

KADROVSKI SESTAV OBČINSKE REDARSKE SLUŽBE

Občina Selnica ob Dravi je vključena v Medobčinsko redarsko službo Maribor. S strani
Občine Selnica ob Dravi predlagamo zaposlitev enega delavca srednješolske izobrazbe za
10 ur tedensko.
9

VODENJE MEDOBČINSKE REDARSKE SLUŽBE

Vodenje, koordinacija in ostale naloge medobčinske redarske službe se bodo dogovorile
skupaj z vsemi vključenimi občinami v Medobčinsko redarsko službo Maribor.
Vodjo medobčinskega redarstva imenujejo in razrešujejo župani občin soustanoviteljic
soglasno.
10

PRISTOJNOSTI MEDOBČINSKE REDARSKE SLUŽBE

Pristojnosti medobčinskega redarstva predstavljajo pravice in dolžnosti, ki so opredeljene v
Zakonu o občinskem redarstvu (ZORed), Zakonu o varnosti javnega reda in miru (ZJRM),
Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Zakona o prekrških (ZP-1), Zakon o lokalni
skupnosti (ZLS) in občinskih odlokih.
V določbi drugega odstavka 3. člena ZORed je opredeljeno, da občinsko redarstvo skrbi na
podlagi posameznih zakonov in občinskih predpisov, izdanimi na njihovi podlagi ter na
podlagi OPV, za:
-

varen in neoviran cestni promet v naseljih;
varnost cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij;
varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;
varnost javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine;
vzdrževanje javnega reda in miru.

ZORed je torej temeljen sistemski in organizacijski predpis, ki ureja uresničevanje pristojnosti
občin za ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega področja in nalog občinskega
redarstva. Na tem mestu je treba poudariti, da naloge občinskih redarjev niso določene po
principu numerus clausus (točno določeno število nalog), saj je v prvem odstavku 3. člena
ZORed eksplicitno določeno, da delovno področje in naloge občinskega redarstva določa
zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis.
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V Zakonu o varstvu javnega reda in miru (Ur. l. RS, št. 70/2006, ZJRM-1) je v določbi tretjega
odstavka 27. člena generalno opredeljena pristojnost občinskega redarstva za nadzor nad
izvajanjem določenih določb tega zakona oziroma pristojnost za odločanje o posameznih
prekrških, ki so opredeljeni v ZJRM-1.
Občinsko redarstvo lahko skladno z določbami ZJRM-1 v prekrškovnem postopku odloča o
naslednjih kršitvah:
-

nedostojno vedenje (7. člen);
beračenje na javnem kraju (9. člen);
uporaba nevarnih predmetov (prvi odstavek 11. člena);
poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe (12. člen);
pisanje po objektih (13. člen);
vandalizem (16. člen);
kampiranje (18. člen)
uporaba živali (19. člen);
neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb (prvi in tretji odstavek 22. člena).

V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006, ZVCP-1-UPB4) so
opredeljena pooblastila občinskega redarstva na področju cestnega prometa v občini.
Skladno z določbo 14. člena ZVCP občinski redarji zaradi zagotavljanja varnega in
neoviranega cestnega prometa:
- izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju;
- izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega
prometa in območju za pešce;
- ugotavljajo kršitve določb 113. člena ZVCP o varstvu cest in okolja v naselju in na
občinskih cestah zunaj naselja.
Pri opravljanju navedenih nalog občinski redarji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo
pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s tem in drugimi zakoni ter ukrepe, določene z
občinskimi predpisi.
Občinski redar je oseba, ki ima poseben status, ki mu ga določa ZORed in ostali zakoni ter
podzakonski akti, v katerem so opredeljena njegova pooblastila.
Iz vsebine pooblastil, ki so določena v ZORed, ZJRM, ZVCP, ZP-1 in občinskih odlokih lahko
neposredno ugotovimo, da ima občinski redar status:
-

prekrškovnega organa,
pooblaščene uradne osebe.

Prekrškovni organi oziroma organi za odločanje o prekrških so določeni v 45. členu Zakona o
prekrških.3
Občinski redar je skladno z določbo 126. člena Kazenskega zakonika in zgoraj navedenimi
predpisi, pooblaščena uradna oseba.

3

45. člen ZP-1: (1) O prekrških odločajo prekrškovni organi in sodišča. (2) Prekrškovni organi so upravni in drugi
državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so
določeni prekrški, in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi pooblaščeni za odločanje
o prekrških.
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V prvem odstavku 21. člena ZLS so opredeljene določene naloge občine na področju
zagotavljanja nadzorstva nad krajevnimi prireditvami (javni shodi in javne prireditve) ter glede
organiziranja komunalno-redarstvene službe in skrbi za red v občini.
V določbi prvega odstavka 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007, ZP-1UPB4) je opredeljeno, da se lahko prekrški določijo tudi z odlokom samoupravne lokalne
skupnosti.
11

POGOJI ZA DELOVANJE MEDOBČINSKEGA
OPREMA, VOZILA, SREDSTVA ZVEZ)

REDARSTVA

(PROSTORI,

Občina Selnica ob Dravi je vključena v Medobčinsko redarsko službo. Mestna občina
Maribor že razpolaga s prostori, opremo in vozili in sredstvi zvez, za morebitne dodatne
prostore, opremo, vozila ipd., pa bodo potekali pogovori med občinami soustanoviteljicami
medobčinske redarske službe.
12
-

13

VRSTE IN OBSEG NALOG OBČINSKEGA REDARSTVA
Naloge na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa v naseljih (nadzor prometa
v naselju, izven naselja pa samo varnost cest in okolja),
Naloge na področju zagotavljanja varnosti na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in
drugih javnih površinah,
Naloge zagotavljanja varnosti javnega premoženja ter naravne in kulturne dediščine,
Naloge vzdrževanja javnega reda in miru,
Naloge na področju preprečevanja kriminalnih pojavov,
Naloga na področju varstva okolja.
NAČIN IZVAJANJA ZAKONSKIH POOBLASTIL OBČINSKEGA REDARJA

Po 10. členu ZORed ima občinski redar pri opravljanju nalog naslednjega pooblastila:
Opozorilo,
Ustna odredba,
Ugotavljanje istovetnosti,
Varnostni pregledi 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).
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.
Opozorilo (34. člen Zpol)
Za izvajanje pooblastil opozorila se občinski redar ravna po 1. odstavku 34. členu Zakona o
policiji (Uradni list RS, št. 107/2006, Zpol-UPB6), ki se glasi:
Z opozorilom policisti opozarjajo osebe, državne organe, gospodarske družbe, samostojne
podjetnike posameznike, organe, organizacije in samoupravne lokalne skupnosti na
okoliščine ali ravnanja, ki ogrožajo življenje, osebno varnost ali premoženje ljudi, kot tudi na
splošno nevarnost.
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Ustna odredba (11. člen ZORed)
Z ustno odredbo občinski redar daje obvezana 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.
Ugotavljanje istovetnosti (12. člen ZORed)
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
premoženja, izvršuje ali je izvršila prekršek ali kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Istovetnost ugotavlja 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.
Istovetnost lahko občinski redar ugotovi tudi na podlagi drugih dokumentov, ki vsebujejo
podatke o osebi, ali ob pomoči drugih, ki osebo poznajo.
Osebo, katere istovetnost ugotavlja, je občinski redar dolžan seznaniti z razlogi za
ugotavljanje istovetnosti.
Če občinski redar ne more ugotoviti istovetnosti osebe, jo zadrži in obvesti policijo, ki mora
prevzeti nadaljevanje identifikacijskega postopka.
Varnostni pregled osebe (38. člen Zpol)
Za izvajanje pooblastil varnostnega pregleda osebe se občinski redar ravna po 38. členu
Zakona o policiji, ki se glasi:
Pri opravljanju nalog, določenih z zakonom, lahko policisti v primerih, ko obstaja verjetnost
napada ali samopoškodovanja s strani določene osebe, opravijo varnostni pregled te osebe.
Varnostni pregled obsega pregled osebe, njenih stvari in prevoznega sredstva, pri čemer se
ugotavlja, ali je ta oseba oborožena in ali ima pri sebi oziroma s sabo druge nevarne
predmete.
Varnostni pregled se opravlja neposredno ali s tehničnimi sredstvi.
Zaseg predmetov (46. člen ZPol)
Za izvajanje pooblastil opozorila se občinski redar ravna po 46. členu Zakona o policiji, ki
glasi:
Policisti zasežejo predmete na podlagi odredbe pristojnega organa ali iz razlogov, določenih
z zakonom. Policisti pri opravljanju drugih nalog, določenih z zakonom, zasežejo predmete,
namenjene za napad ali samopoškodovanje, kakor tudi predmete, s katerimi se lahko huje
ogrozi javni red ali splošna varnost ljudi ali premoženja, ali predmete, ki so bili uporabljeni,
pridobljeni oziroma so nastali s prekrškom ali kaznivim dejanjem.
Predmete iz tega člena so policisti dolžni izročiti pristojnemu organu. V primeru, da zoper
osebo, ki so ji bili predmeti zaseženi, ni bil uveden postopek pred pristojnim organom, je
treba predmete osebi vrniti, razen če gre za nevarne predmete.
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Zaseg predmetov po Zakonu o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006,
ZJRM-1)
Občinski redar ali redarka brez predhodne odločbe pristojnega organa po 25. členu ZRMJ-1
zaseže predmete prekrška iz prvega odstavka 11. člena tega zakona (uporaba nevarnih
predmetov).
Za prekrške iz prejšnjega odstavka se lahko izreče stranska sankcija odvzem predmetov.
Zadržanje storilca na kraju kaznivega dejanja ali prekrška (13. člen ZORed)
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.
Če občinski redar ne more ugotoviti istovetnosti osebe jo zadrži ali obvesti policijo zadržanje
sme trajati do prihoda policistov, vendar najdlje eno uro.
Uporaba prisilnih sredstev (14 člen ZORed)
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.
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.
Obveščanje o kaznivem dejanju (po 15. členu ZORed)
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.
Sodelovanje redarjev in policistov (po 9. člen ZORed)
Pri opravljanju nalog in pooblastil občinski redarji sodelujejo s policisti. Če občinski redarji
opravljajo naloge, ki jih določa zakon, skupaj s policisti, so dolžni ravnati po navodilu policista
oziroma vodje policijske enote.
Pooblastila občinskega redarstva po Zakonu o varstvu javnega reda in miru (Ur. l. RS, št.
70/2006, ZJRM-1)
V določbi tretjega odstavka 27. člena je generalno opredeljena pristojnost občinskega
redarstva za nadzor nad izvajanjem določenih določb tega zakona oziroma pristojnosti za
odločanje o posameznih prekrških, ki so opredeljeni v ZJRM-1, ti so:
Nedostojno vedenje (7. člen);
Beračenje na javnem kraju (9. člen);
Uporaba nevarnih predmetov (prvi odstavek 11. člena);
Poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe (12. člen);
Pisanje po objektih (13. člen);
Vandalizem (16. člen);
Kampiranje (18. člen);
Uporaba živali (19. člen);
Neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb (prvi in tretji odstavek 22. člen).
Pooblastila občinskega redarstva po zakonu o varnosti cestnega prometa Ur. l. RS št.
133/2006, ZVCP-1-UPB4, 14. člen)
Zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa občinski redarji oziroma
redarke (v nadaljnjem besedilu: redarji):
- izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju;
- izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega
prometa in območju za pešce;
- ugotavljajo kršitve določb 113. člena tega zakona o varstvu cest in okolja v naselju in
na občinskih cestah zunaj naselja. Pri opravljanju navedenih nalog občinski redarji
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izrekajo globe in opozorila ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s
tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi.
Pri opravljanju navedenih nalog občinski redarji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo
pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z
občinskimi predpisi.
Pri opravljanju teh nalog sme občinski redar zahtevati od voznika motornega vozila vozniško
dovoljenje in prometno dovoljenje, od drugega udeleženca cestnega prometa pa listino, s
katero ugotovi njegovo istovetnost. Udeleženec cestnega prometa mora izročiti redarju
zahtevano listino na vpogled.
Pri urejanju prometa vozil morajo občinski redarji uporabljati znake, ki jih dajejo policisti v
skladu s tem zakonom in podzakonskim aktom, izdanim na njegovi podlagi.
14

NAČIN UPORABE PRISILNIH SREDSTEV

Uporaba prisilnih sredstev (14. člen ZORed)
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.
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.
Obveščanje o zadržanju in uporabi prisilnih sredstev (16. člen ZORed)
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.
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.
Če je osebi med postopkom povzročena telesna poškodba ali smrt, je dolžan vodja
občinskega redarstva nemudoma obvestiti župana občine, kjer je sedež občinskega
redarstva.
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.
Ocena o uporabi prisilnih sredstev (po 17. členu ZORed)
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.
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.
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.
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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.
V primeru medobčinskega redarstva je za imenovanje komisije pristojen župan občine, v
kateri je sedež medobčinskega redarstva.
15

SISTEM DELA OBČINSKEGA REDARSTVA – RAZPOREJANJE REDARJEV NA
DELO IN DRUGO

V Občini Selnica ob Dravi pričakujemo prisotnost, ukrepanje oz. delovanje občinskih redarjev
na naslednjih varnostno ogroženih poteh, krajih, površinah oz. točkah:
PROMET ZNOTRAJ NASELIJ
- Šolska ulica, cesta G I-1 – skozi naselje Selnica ob Dravi ter Zg. in Sp. Selnica,
Vodovodna ulica, Selniška cesta;
PROMET ZUNAJ NASELIJ
- Habidov jarek, G I-1 – pri gostišču Hojnik;
MIRUJOČI PROMET
- Slovenski trg, okolica osnovne šole in vrtca v Selnici ob Dravi;
JAVNI RED IN MIR, JAVNI SHODI
- zlasti večje prireditve, kot so: občinski praznik, Kraljica jabolk, silvestrovanje, Binkošti
na Sv. Duhu na Ostrem vrhu;
- razni prostori, kjer se zadržujejo mlajši občani ob reki Dravi na Fali in Črešnjevcu ob
Dravi;
KRIMINALNA OGROŽENOST, VANDALIZEM
- grad Viltuš, okolica OŠ in vrtca v Selnici ob Dravi
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16

SODELOVANJE S POLICIJSKO POSTAJO NA OBMOČJU OBČINE

PROTOKOL
O SODELOVANJU POLICIJSKE POSTAJE RUŠE IN OBČINE SELNICA OB DRAVI
Občina Selnica ob Dravi in Policijska postaja Ruše ugotavljata, da je v njunem interesu
poglobiti sodelovanje in stike pri izvajanju protokola. Takšna oblika tesnejšega sodelovanja
pomeni vzpostavitev partnerskega odnosa, ki omogoča zagotavljanje javne varnosti v lokalni
skupnosti in kvaliteto javnega prostora.
Občina Selnica ob Dravi in Policijska postaja Ruše že sodelujeta v okviru Varnostnega
sosveta v Občini Selnica ob Dravi, ki je bil ustanovljen z namenom, da Občina Selnica ob
Dravi skupaj s Policijsko postajo Ruše preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov in s
tem zagotovi večjo varnost občanov.
Temeljne naloge partnerstva so:
• dajanje pobud in predlogov za reševanje varnostnih problemov,
• oblikovanje strategije dela za odpravljanje vzrokov za razraščanje negativnih
pojavov v občini,
• organiziranje okroglih miz, delavnic in posvetov o preventivnem delovanju,
• vzpodbujanje preventivnega delovanja,
• obravnavanje vzrokov in odprava pomembnejših varnostnih problemov,
• obravnavanje problematike varstva okolja, mirujočega prometa, varstva pred
hrupom, zagotavljanja javnega reda na prireditvah ipd.,
• obravnavanje požarne varnosti.
Datum:
KOMANDIR
POLICIJSKE POSTAJE RUŠE
Anton POLAK

ŽUPAN
OBČINA SELNICA OB DRAVI
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.
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17 SODELOVANJE Z OBČINSKIMI REDARSTVI IN OBČINSKIMI REDARJI SOSEDNJIH
OBČIN
PROTOKOL
O SODELOVANJE MED OBČINSKIMI REDARSKIMI SLUŽBAMI
Zakon o občinskem redarstvu temelji na ugotovitvi, da zagotavljanje javnega reda in miru ter
v zvezi s tem varovanje življenja in zdravja ter premoženja prebivalcev in lokalne skupnosti
pomeni potrebo in interes tako občin kot države v celoti. Gre za naloge, katerih izvajanje je
neločljivo povezano z ukrepi, ki lahko pomenijo poseg v človekove pravice in temeljne
svoboščine, kar pomeni, da je potrebno zagotoviti organizacijo služb in usposobljenost
izvajalcev nalog oziroma pooblaščenih uradnih oseb, tako da bo zagotovljeno zakonito delo
pooblaščenih uradnih oseb občinskih redarstev.
Na podlagi Zakona o občinskem redarstvu in na podlagi Pisma o nameri za ustanovitev
skupnega organa medobčinskega redarstva je Občina Selnica ob Dravi soustanoviteljica
skupnega organa medobčinskega redarstva, ki bo opravljal naloge iz svoje pristojnost.
Delo občinskega redarstva temelji na pooblastilih in pristojnostih, ki jih Občinskemu redarstvu
določajo Zakoni o občinskem redarstvu, Zakon o varstvu javnega reda in mira, Zakon o
varnosti cestnega prometa, Zakon o prekrških ter določila občinskih odlokov, na podlagi
katerih občinski redarji opravljajo nadzor.
Redarska služba bo:
• nadzorovala varen in neoviran cestni promet v naseljih,
• varovala ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
• skrbela za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
• varovala javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
• vzdrževala javni red in mir,
• izvajanje nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju,
• izvajala nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega
prometa in območju za pešce,
• ugotavljala kršitve citiranega Zakona o varstvu cest in okolja v naselju in na občinskih
cestah zunaj naselja,
• skrbela za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
• sodelovala pri prometni ureditvi na občinskih cestah, pri nadzoru in urejanju prometa.
Občinska redarska služba pri opravljanju svojega dela z naštetimi službami izmenjuje
strokovna mnenja, stališča, predlaga izvedbo skupnih akcij na terenu, se odziva na pobude
za izvedbo skupnih akcij, analizira skupni varnostno in drugo problematiko, ipd.
Datum:
ŽUPAN
OBČINA SELNICA OB DRAVI
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.

DIREKTOR
MEDOBČINSKE REDARSKE SLUŽBE
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18 POVEZANOST OBČINSKEGA REDARSTVA Z OKC PU IN Z REGIJSKIM CENTROM
ZA OBVEŠČANJE (RCO)

PROTOKOL
POVEZANOSTI OBČINSKEGA REDARSTVA Z OKC PU IN Z REGIJSKIM CENTROM ZA
OBVEŠČANJE (RCO)
Klic v sili: 112
Vsakdo, ki opazi ali zve za nevarnost, naravno ali drugo nesrečo oziroma drug pojav, ki
lahko povzroči nesrečo, mora o tem takoj obvestiti pristojni center za obveščanje na
telefonsko številko 112 za klic v sili, po telefaksu ali drugih sredstvih zvez.
Regijski center za obveščanje:
• obvešča organe lokalnih skupnosti o nevarnosti naravnih in drugih nesrečah ter o
drugih pojavih in dogodkih pomembnih za varstvo pred naravnimi nesrečami, v
skladu z regijskimi načrti zaščite in reševanja,
• alarmira ob nevarnostih na ogroženih območjih,
• sprejema klice v sili na klicno številko 112 ter ukrepa ob teh klicih, vključno z
usklajevanjem manj zahtevnih intervencij,
• aktivira občinske enote CZ ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč in pristojnih
organov lokalne skupnosti.
Operativno komunikacijski center:
• opravlja nalogo opazovanja, obveščanja in alarmiranja pri nesrečah ter drugih pojavih
in dogodkih, pomembnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Občinski redar:
• obvesti OKC in RCO za obveščanje kadar zasledi nevarnost naravne ali druge
nesreče,
• obvesti poveljnika občinskega Štaba CZ.
Občinska redarska služba pri opravljanju svojega dela z naštetimi službami izmenjuje
strokovna mnenja, stališča, predlaga izvedbo skupnih akcij na terenu, se odziva na pobude
za izvedbo skupnih akcij, analizira skupno varnostno in drugo problematiko, ipd.
Datum:
DIREKTOR
MEDOBČINSKE REDARSKE SLUŽBE
ŽUPAN
OBČINA SELNICA OB DRAVI
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.

REGIJSKI CENTER ZA OBVEŠČANJE
OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKI
CENTER
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19 SODELOVANJE OBČINSKEGA REDARSTVA V OBČINSKEM SISTEMU ZAŠČITE IN
REŠEVANJA
PROTOKOL
O SODELOVANJU OBČINSKEGA REDARSTVA V OBČINSKEM SISTEMU
ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Občinski redarji so dolžni sodelovati z občinskim štabom civilne zaščite. Po predhodnem
obvestilu poveljnika civilne zaščite predstojniku občinskih redarjev so le-ti vpoklicani k delu
zaščite in reševanja v skladu z izdelanimi občinskimi načrti zaščite in reševanja in delujejo
kot aktivni pripadniki sil civilne zaščite.
Datum:
POVELJNIK
CIVILNE ZAŠČITE

ŽUPAN
OBČINA SELNICA OB DRAVI
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.

DIREKTOR
MEDOBČINSKE REDARSKE SLUŽBE

27

20

NAČINI SODELOVANJA OBČINSKIH REDARJEV IN ZASEBNIH VARNOSTNIKOV
PROTOKOL
O SODELOVANJU MED REDARSKO SLUŽBO IN VARNOSTNO SLUŽBO

Redarska služba in varnostna služba ugotavljata, da je v njunem skupnem interesu poglobiti
njuno sodelovanje in stike pri izvajanju protokola.
Takšna oblika tesnejšega sodelovanja pomeni vzpostavitev partnerskega odnosa in
omogoča, da občinski redarji in varnostniki:
• nadzorujejo varen in neoviran cestni promet v naseljih,
• varujejo ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
• skrbijo za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
• varujejo javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
• vzdržujejo javni red in mir,
• varujejo industrijske objekte, poslovne stavbe, šole, vrtce, parkirišča, javne stavbe,
• varujejo javne prireditve,
• varujejo okolje,
• skrbijo za požarno varnost.
DIREKTOR
MEDOBČINSKE REDARSKE SLUŽBE

ŽUPAN
OBČINA SELNICA OB DRAVI
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.

DIREKTOR
VARNOSTNA SLUŽBA
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IZVAJANJE NADZORSTVA
REDARSTVA

NAD

IZVRŠEVANJEM

NALOG

OBČINSKEGA

a) Pristojnosti državnih organov
Nadzorstvo nad zakonitostjo dela občinskih organov, občinskih uprav in občinskih redarstev
pri izvrševanju opravlja Ministrstvo za notranje zadeve.
Nadzorstvo nad zakonitostjo izvrševanja posameznih pooblastil občinskih redarstev in organ
pristojen za nadzor, določa zakon s katerim so ta pooblastila določena.
b) Pristojnosti občinskih organov
Občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti. Iz
opredeljene odločbe izhaja, da morajo občinski organi najmanj enkrat letno preveriti stanje
varnosti v občini oziroma ustreznosti ocene varnostnih razmer.
Za nadzorstvo nad izvrševanjem nalog občinskega redarstva, določenih z občinskimi
predpisi je pristojen župan.
Ocena uporabe prisilnih sredstev (po 17. členu ZORed)
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.
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.
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.
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.
Postopek komisije za oceno uporabe prisilnih sredstev (18. člen ZORed)
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.
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.
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.
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Odločanje o pritožbah (19. člen ZORed)
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.
Župan mora pritožbo iz prejšnjega odstavka proučiti in o svojih ugotovitvah in ukrepih v 30
dneh pisno obvestiti pritožnika.
O disciplinskih kršitvah občinskega redarja se odloča v disciplinskem postopku v skladu z
zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
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22 SODELOVANJE MED REDARSKO SLUŽBO, POLICIJO
PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

TER

SVETOM

ZA

PROTOKOL
O SODELOVANJU MED MEDOBČINSKO REDARSKO SLUŽBO MARIBOR,
POLICIJSKO POSTAJO RUŠE IN SVETOM ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU OBČINE SELNICA OB DRAVI
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Selnica ob Dravi, Medobčinska
redarska služba Maribor in Policijska postaja Ruše ugotavljajo, da je v njihovem skupnem
interesu poglobiti njihovo sodelovanje in stike pri izvajanju protokola.
Takšna oblika tesnejšega sodelovanja pomeni vzpostavitev partnerskega odnosa in
omogoča zagotavljanje javne varnosti v lokalni skupnosti in kvaliteto javnega prostora v
občini.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu
na lokalni ravni, predlaga v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne
ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost
cestnega prometa na lokalni ravni predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno
izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje
prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu na lokalni ravni.
Občinski redarji, policisti ter Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bodo:
• izvajali nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju,
• izvajali nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega
prometa in območju za pešce,
• ugotavljali kršitve citiranega Zakona o varstvu cest in okolja v naselju in na občinskih
cestah zunaj naselja,
• skrbeli za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
• varovali javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
• vzdrževali javni red in mir,
• določali prometno ureditev na občinskih cestah ter način dela pri nadzoru in urejanju
prometa.
V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bodo redarji v prometu
izvajali preventivne akcije na področju mirujočega prometa, predvsem obveščali ljudi, da v
primeru napačnega parkiranja nemalokrat ogrožajo druge udeležence v cestnem prometu
(pešce, kolesarje ipd.).
V sodelovanju s policijo bodo redarji izvajali preventivne akcije za zagotavljanje večjega reda
na področju mirujočega prometa in uspešno sodelovali na terenu pri skupnih akcijah kot so:
• sodelovanje pri pripravi predpisov s področja prometa,
• sodelovanje s službami in institucijami, ki se ukvarjajo s problematiko prometa s
predlogi za kvalitetnejšo reševanje mirujočega prometa.
9. člen ZORed določa, da občinski redarji pri opravljanju nalog in pooblastil sodelujejo s
policisti. Če opravljajo naloge skupaj, so se redarji dolžni ravnati po navodilih policistov oz.
vodje policijske enote.
Občinsko redarstvo in policija vsak skladno s svojimi pristojnostmi, ki so opredeljene v
posameznih zakonih, zagotavljata javno varnost ter varnost cestnega prometa v lokalni
skupnosti ter pri tem kar najtesneje sodelujeta.
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Zagotavljanju javne varnosti in javnega reda in miru morata občinsko redarstvo in policija
nujno sodelovati, zato mora biti vzpostavljena med obema organoma ustrezna komunikacija.
Komunikacija je potrebna tudi zaradi izmenjavanja strokovnih mnenj, stališč, predloga
izvajanja skupnih akcij na terenu, zaradi odzivanja na pobude za izvedbo skupnih akcij ter
analiziranja skupne varnostne problematike.
Uspešno in učinkovito sodelovanje redarjev in policistov ter Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu je nujno potrebna kvaliteta za skupno doseganje lokalne in globalne
varnosti. S sodelovanjem med redarstvom, policijo in Svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu se bo odrazilo v skupnem dobrem, večji varnosti in predvsem zadovoljstvu
ljudi. Zelo pomembna je soglasna naravnanost in delitev skrbi za rezultate.

Datum:

DIREKTOR
MEDOBČINSKE REDARSKE SLUŽBE
PREDSEDNIK
SPVCP OBČINE SELNICA OB DRAVI

ŽUPAN
OBČINA SELNICA OB DRAVI
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.

KOMANDIR
POLICIJSKE POSTAJE RUŠE
Anton POLAK
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23

IZDELAVA SEZNAMA VARNOSTI OGROŽENIH POTI, KRAJEV, POVRŠIN IN
TOČK NA OBMOČJU OBČINE

PRILOGA
24

NAČRT OBHODOV VARNOSTNO OGROŽENIH POTI, KRAJEV, POVRŠIN IN
TOČK

PRILOGA
25

IZDELAVA NAČRTA INTERVENCIJSKIH POTI NA OBMOČJU OBČINE

PRILOGA
26

NAČRT OBHODOV INTERVENCIJSKI POTI

PRILOGA
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27

SEZNAM OZ. EVIDENCA ZGRADB, SPOMENIKOV, MUZEJEV IN DRUGIH
OBJEKTOV, KI IMAJO STATUS NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

PRILOGA

28

SEZNAM DOSEDANJIH NAMERNIH POŠKODB IN NAPADOV NA OBJEKTE
NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

Namerno poškodovanje in odtujevanje lastnine je stalno prisotno v gradu Viltuš in njegovi
okolici (park), kjer ni ostalo več ničesar od premične opreme, trenutno pa se poškodbe in
odtujevanja dogajajo tudi na gradbenih elementih. Prav tako je bil odtujen kip Nikole
Hečimovića na Sv. Duhu na Ostrem vrhu.
29

NAČRT OBHODOV NEPREMIČNIH OBJEKTOV NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE

PRILOGA
30

PISNI DOGOVOR O SODELOVANJU OBČINSKE REDARSKE SLUŽBE IN
KONCESIONARJA ZA ODVOZ VOZIL

Občina Selnica ob Dravi je od Maribora oddaljena 15 km, zato ni smiselno, da bi redar
odrejal odvoz vozil.
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NA PREDLOG PROJEKTA ŽUPAN ODLOČI O NAČINU DELA IN UVEDBI
DEŽURNE SLUŽBE OBČINSKE REDARSKE SLUŽBE;

Občina Selnica ob Dravi bo uvedla dežurno službo občinske redarske službe, ko se bo
pojavila potreba.
OPV ima, glede na določbe ZORed, značaj trajne narave. To pomeni, da upošteva potrebo
po trajnosti, zato ga je treba dosledno izvajati od dneva njegovega sprejema. Občinski organi
najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje OPV, zato je tudi omogočeno obdobno ocenjevanje
njegovega izvajanja oziroma merjenje rezultatov. Ocenjevanje izvajanja OPV bo omogočilo
ovrednotenje vsebinskih, operativnih, organizacijskih in finančnih ukrepov za zagotavljanje
javne varnosti in javnega reda in mira v občini.
Ocenjevanje OPV poteka tako, da se dosledno preverja izpolnjevanje ukrepov, ki so
opredeljeni za dosego konkretnega cilja, ki je opredeljen v OPV. Takšen način ocenjevanja
pa se zagotovi z izdelavo mesečnih in drugih obdobnih poročil o delu občinskega redarstva.
OPV se, glede na novo nastale varnostne razmere v občini ažurira oziroma ustrezno
spremeni in dopolni. To pomeni, da odgovorna oseba v primeru spremenjenih varnostnih
razmer v občini, ustrezno spremeni in dopolni oceno varnostnih razmer, nato pa še OPV.
Ustrezna in temeljna ocena varnostnih razmer je podlaga za opredelitev obsega in vrste
nalog občinskega redarstva.
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Občinska redarska služba odgovorna oseba v občini, pooblaščena za izvajanje obveznosti iz
ZORed, naj zaradi transparentnosti in merjenja rezultatov dela redarske službe, izdela
ustrezne statistične preglednice. Te bodo omogočale številčno merjenje konkretne
problematike ter primerjavo s prejšnjim koledarskim obdobjem. Statistične preglednice se
vstavijo v OPV.
Številka: 007-00010/2008
Datum:
ŽUPAN
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.
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