
Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 
139/2006, ZORed) je Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah  na predlog 
župana, na 26. redni seji dne 03.06.2010, sprejel  
 
 
 
 

O C E N O 
 

I Z V A J A N J A  O BČ I N S K E G A  P R O G R A M A  V A R N O S T I   
O BČ I N E  S V E T I  J U R I J  V  S L O V E N S K I H  G O R I C A H  

 
 
 
1. UVOD 

 

 
 

Občinski program varnosti Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, ki je bil sprejet 
4.12.2008, na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, je 
temeljni strateški dokument trajne narave, v katerem so opredeljena izhodišča za 
zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev Občine Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah. Namen Občinskega programa varnosti Občine Sveti Jurij  v Slovenskih goricah  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.  
 
Ker je  dne 4.12.2008 že minilo obdobje enega leta od sprejema tega programa varnosti,  pa je 
potrebno v skladu z določili 3. odstavka, 6. člena Zakona o občinskem redarstvu 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. 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. 
 
 
2. VSEBINA DELA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA  
 
Medobčinsko redarstvo je bilo formalno ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave »Medobčinsko redarstvo« občin Maribor, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, 
Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, 
Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti 
Jurij v Slov. goricah in Šentilj v Slov. goricah (MUV, štev. 1/2010). Občinski svet Občine 
Sveti Jurija v Slovenskih goricah je omenjeni odlok sprejel na svoji 20. redni seji, dne  
13.08.2009.  
Organ skupne medobčinske uprave Medobčinsko redarstvo je formalno pričel delovati dne 
6.2.2010, že v celotnem letu 2009 pa so potekale pripravljalne aktivnosti tudi na območju 
občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah.   
 
S pričetkom delovanja Medobčinskega redarstva so občani takoj pričeli opozarjati na 
nepravilnosti in kljub začetnim težavam, so postopki začeli teči v skladu z veljavno 
zakonodajo. Največjo težavo je predstavljalo dejstvo, da mnogo let ni bilo ustreznega nadzora 
nad kršitvami, za katere nadzor so pristojni občinski redarji.  Mnogo zadev se nanaša na 
kršitve, ki pravno niso urejene. O teh primerih bo Medobčinsko redarstvo sproti obveščalo 
Občinsko upravo Občine Sveti Jurij v  Slovenskih goricah.  

 
V Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah  so občinski redarji  Medobčinskega redarstva 
opravili ogled stanja mirujočega prometa.  
 
Poseben problem predstavljajo črna odlagališča odpadkov, kjer je ugotovljeno, da je zavest 
posameznih občanov še vedno na zelo nizkem nivoju. Občinski redarji Medobčinskega 
redarstva bodo na podlagi prispelih prijav  občanov, opravili ogled nekaterih lokacij črnih 
odlagališč. V prihodnosti bo pri nadzoru tega področja velik poudarek, občinski redarji pa 
bodo sodelovali tudi z inšpektorji Medobčinskega inšpektorata in  Policijsko postajo Lenart. 
 
 



3. VARNOSTNE RAZMERE NA OBMOČJU OBČINE SVETI JURIJ V 
     SLOVENSKIH GORICAH   V LETU 2009 
 
• Ogroženost od kriminalnih pojavov – kriminalna ogroženost 
 
V letu 2009 je bilo beleženo na  območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah zmanjšanje 
obravnavanih kaznivih dejanj in sicer so policisti obravnavali 39 (57)  kaznivih dejanj. 
Preiskanost kaznivih dejanj znaša 50,00 %, leto poprej pa 68,52 %. Večina kaznivih dejanj, 
katera so bila obravnavana sodijo v skupino kaznivih dejanj splošne kriminalitete. V notranji 
strukturi splošne kriminalitete prevladujejo kazniva dejanja zoper premoženje, katerih so 
obravnavali 22 (48). Na področju kaznivih dejanj zoper premoženje pa prevladujejo tatvine, 
katerih je bilo 10 (7),  velike tatvine, katerih je bilo 9 (14) in poškodovanje tuje stvari 2 (2).  
 
Kaznivih dejanj zoper življenje in telo policisti niso  obravnavali, je pa opazen majhen porast 
kaznivih dejanj zoper človekove pravice in svoboščine, predvsem  kaznivih dejanj Ogrožanja 
varnosti 4 (2). Pri večini teh kaznivih dejanj gre za posamične primere, grožnje pa največkrat 
tudi kasneje niso bile uresničene. V sklopu kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in 
otroke so obravnavali 6 (2) kaznivih dejanj. V tem segmentu so v vseh primerih obravnavali 
kazniva dejanja Nasilje v družini, katerim pri delu posvečajo posebno pozornost.    
 
Največ kaznivih dejanj so obravnavali na območju strnjenega naselja Jurovski Dol 12 
(16), sledi naselje Spodnji Gasteraj  9 (1) in Partinje 7 (6). Glede na dan obravnave 
kaznivega dejanja pa so največ kaznivih dejanj obravnavali ob četrtkih, ponedeljkih in 
torkih.   
 
Na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah so policisti v letu 2009 obravnavali 8 (5) 
dogodkov, od tega  3 požare.   
 

 
• Ogroženost s področja javnega reda in miru 
 
V leto 2009 so policisti na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah obravnavali 15 (26) 
kršitev predpisov,  ki urejajo javni red in mir ter splošno varnost ljudi in premoženja, 
kar pomeni, da  je število kršitev v primerjavi z letom 2008 v upadu. Od tega so v 12 
primerih zoper kršitelje ukrepali, v 3 primerih pa izrekli opozorilo. Med zaznanimi 
kršitvami so prevladovale kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru, katere so 
obravnavali v 5 (17) primerih, sledi pa Zakon o zaščiti živali, kjer so obravnavali 3 (1) 
primere. Na javnem kraju so obravnavali 6 (6) kršitev, ostale kršitve pa so obravnavali v 
zasebnem prostoru. Največ kršitev oz. zgostitev kršitev beležijo predvsem med vikendi.  
Kljub temu da je število kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru v zasebnem 
prostoru v letu 2009 na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah bistveno zmanjšalo, so 
policisti  poseben poudarek namenili družinskemu nasilju in izvajanjem ukrepov v tej 
zvezi. Nasilja v družini je več kot ga je prijavljeno in je velikokrat skrito za zidovi 
stanovanjskih prostorov, žrtve pa nasilja ne prijavljajo zaradi strahu pred možnim 
maščevanjem nasilneža.  
 
 
 
 

 



•       Ogroženost s področja varnosti v cestnem prometu 
  
Na področju varnosti cestnega prometa so policisti v letu 2009 obravnavali 9 (10) prometnih 
nesreč, pri čemer je zelo ugoden podatek, da niso obravnavali nobene prometne nesreče s 
smrtnim izidom, kakor tudi ne leto poprej. Obravnavali so 6 (7) prometnih nesreč s telesno 
poškodbo in 3 (3) z materialno škodo. V teh prometnih nesrečah se je 7 (6) oseb lahko telesno 
poškodovalo.  V letu 2010 bodo policisti  namenili temu področju enak poudarek, predvsem z 
prisotnostjo in kontrolo na odsekih cest, katere vodijo skozi strnjeno naselje Jurovski Dol, kjer 
je tudi osnovna šola in na regionalni cesti II. reda (Lenart – Jurovski dol – Jakobski dol), kjer 
so obravnavali večino prometnih nesreč. Kot najpogostejši primarni vzrok prometnih nesreč 
je nepravilna stran in smer vožnje, sledi pa neprilagojena hitrost.  
Glede na prej opisano policisti ocenjujejo stanje na področju prometne varnosti na območju 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah kot ugodno.  
 
Policisti ugotavljajo, da je še vedno prisoten tudi alkohol pri povzročiteljih  kot sekundarni 
vzrok prometnih nesreč, kar vsekakor ocenjujejo kot izredno problematično. Glede na analizo 
notranje strukture prometno varnostnih razmer so si zastavili konkretne naloge na področju 
prometne varnosti, s ciljem ukrepanja zoper kršitelje, ki bodo kršili prometne predpise s 
področja hitrosti vožnje, hoje pešcev in prisotnosti alkohola pri udeležencih v cestnem 
prometu.   
 
Pri urejanju in kontroli cestnega prometa so v letu 2009 na območju občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah ukrepali zoper 73 (76) kršiteljev cestno prometnih predpisov, pri čemer 
izstopa predvsem kršitve neuporabe varnostnega pasu, zoper katere kršitelje so ukrepali 
v  26 (20) primerih.   
 
 
4. CILJI DELOVANJA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA  NA OBMOČJU 

OBČINE SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH V LETU  2010  
 
Tudi v letu 2010 je osnovni cilj Občinskega programa varnosti Občine Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah, zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oziroma javnega reda in 
miru.  
 
a) Strateški cilj: 
 
Ta cilj je krovni cilj za zagotavljanje varnosti v občini z Medobčinskim redarstvom. Njegova 
vsebina izhaja iz nacionalne varnostne politike, iz zakonskih določil, iz nacionalnih 
programov varnosti in iz splošnih varnostnih potreb, ki so prisotne v Občini Sveti Jurij  v 
Slovenskih goricah. 
 
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, 

� 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. 

 
 
b) Operativni cilji:  
 
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 Resolucije o nacionalnem programu varnosti v cestnem prometu   
za obdobje 2007-2011, lahko dosežemo le s skladnimi ukrepi in skupnim prizadevanjem.  
 
Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 56/2008-1-UPB5, spremembe in dopolnitve 
ZVCP-1F, štev. 58/09) v tretjem odstavku 22. člena kot obveznost občine določa tudi sprejem 
programov s področja varnosti cestnega prometa, ki jih predlaga Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine Sveti Jurij  v Slovenskih goricah. Temeljni program tega sveta za 
leto 2010 in Resolucija o nacionalnem programu varnosti v cestnem prometu za obdobje  
2007 – 2011 opredeljujeta izvajanje vrsto preventivnih akcij, ki so usmerjene v odpravljanje 
vzrokov za prometne nesreče, ki so na tem območju najpogostejši, predvsem pa: uporaba 
varnostnega pasu, hitrost vožnje z vozili v cestnem prometu, uporaba varnostnih čelad, 
varnost otrok v času počitnic, sodelovanje pri kolesarskih izpitih, uporaba odsevnih teles – 
kresničk, akcija »Alkohol ubija«,  pravilna in varna uporaba delovnih strojev, akcija »Varno 
kolo«, tekmovanje»Kaj veš o prometu« in akcija »Varnost otrok na šolskih poteh«. 
 
 Lokalni program varnosti v cestnem prometu temelji na: 

• Evropskem akcijskem programu varnosti v cestnem prometu, 
• Resoluciji o nacionalnem programu varnosti v cestnem prometu za obdobje  2007 – 

2011 (Ur. list RS, štev. 63/2002), 
• Obdobnem načrtu za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letu 2010, 
• Analizi prometne varnosti na območju občine Sveti Jurij  v Slovenskih goricah. 

 
Naloge za doseganje cilja: 
 



� Uporabljati je potrebno ocene prometne ogroženosti in tveganj v cestnem prometu pri 
izdelavi letnega načrta in mesečnega načrta dela Medobčinskega redarstva za področje 
varnosti v cestnem prometu.  

 
V zvezi uresničevanje protokola o sodelovanju med Policijsko postajo Lenart  in  Svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sveti Jurij  v Slovenskih goricah  je bil ob 
pričetku novega šolskega leta 2009 – 2010 izveden razgovor v zvezi usklajenega delovanja. 
Policisti so na celotnem območju občine opravili pregled celotne prometne signalizacije in 
kritičnih točk, kjer prihaja pogosteje do prometnih nesreč. Poseben poudarek je bil dan 
ugotavljanju ustreznosti parkirnih mest in samemu mirujočemu prometu v Jurovskem Dolu.  

� Pristojni občinski organ Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah poskrbi za ureditev 
prometne signalizacije v skladu z veljavnimi predpisi in opravi spremembe, zlasti z vidika 
varnosti otrok, pešcev in kolesarjev. Upošteva predloge Policijske postaje Lenart, Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 
Prometnega inšpektorata RS, Medobčinskega redarstva, Medobčinskega inšpektorata ter 
drugih pristojnih služb in organov. 

 
Pravilno označena parkirišča in druge javne prometne površine bodo dale občinskim redarjem 
možnost za učinkovit nadzor in ukrepanje zoper kršitelje.  
 
� Občinski redarji bodo v bodoče izvajali nadzor hitrosti vožnje vozil v cestnem prometu s 

samodejnimi merilniki hitrosti (prometne nesreče zaradi hitrosti) v  središču Jurovskega 
Dola, predvsem pri osnovni šoli  ter na območjih, kjer to želijo in pričakujejo občani (hoja 
otrok na poti v šolo, postajališča šolskega avtobusa, itd.). 

 
� Medobčinsko redarstvo sodeluje z državnimi inšpekcijami, ko naleti na prekrške, ki niso v 

njihovi pristojnosti. V letu 2010 bodo  dogovorjene skupne akcije in nadzori z 
republiškimi inšpektorji za ceste  ter inšpektorji Medobčinskega inšpektorata, ki 
nadzorujejo ceste na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah.  

 
 
VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRA:  
 
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 se prepreči ravnanja in nevarnosti, ki ogrožajo varnost ter javni red in mir, 
kadar ta grozi skupnosti ali posamezniku. 
 
Občinski redarji Medobčinskega redarstva imajo pristojnosti, pooblastila in naloge, da se 
aktivno vključijo v proces kontinuiranega zagotavljanja javnega reda in miru na območju 
občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah. 
 
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 (prisotnost redarjev, kjer prihaja do vlomov v 
nočnem času,  kurjenja, nadzor v okolici odvijanja javnih prireditev, v okolici športnega 
igrišča v Jurovskem Dolu, itd.). 

 
� V prihodnje zagotoviti dobro usposobljenost občinskih redarjev  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. 
 
 
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: 
 
� V Medobčinskem redarstvu bo v letu 2010 izdelan seznam varnostno ogroženih poti, 

krajev, površin in točk na območju občine Sveti Jurij  v Slovenskih goricah. Na podlagi 
tega bo izdelan tudi  načrt obhodov varnostno ogroženih poti, krajev, površin in točk, 
kakor tudi zemljevid – karta preglednica, z vrisanimi obhodnimi relacijami.  

 
 
PRETOČNOST INTERVENCIJSKIH POTI: 
 
V okviru varnostnega obvladovanja intervencijskih poti je cilj delovanja občinskega redarja 
zagotoviti na teh poteh  prisotnost redarjev Medobčinskega 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 Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah. 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 Sveti Jurij v Slovenskih goricah, morajo njihovi pristojni organi in službe v okviru 
svojih pristojnosti storiti predvsem naslednje: 
 
� Pristojna služba v Občinski upravi Občine Sveti Jurij  v Slovenskih goricah ažurira 

izdelan načrt  intervencijskih poti na območju občine Sveti Jurij  v Slovenskih goricah. 
 
� Vodstvo Medobčinskega redarstva izdela načrt obhodov intervencijskih poti (izdelati tudi 

zemljevid – karto preglednico z vrisanimi obhodi občinskih redarjev). 
 
 

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 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. 
 
Naloge za dosego cilja: 
 

� Vodstvo Medobčinskega redarstva sodeluje z organizacijsko enoto Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, ki deluje na območju občine Sveti Jurij  v Slovenskih 
goricah (varovanje in nadzor). 

 
� Vodstvo Medobčinskega redarstva bo v letu 2010 izdelalo seznam objektov, obeležij, 

območij in spomenikov, ki imajo status naravne ali kulturne dediščine. Ta seznam je 
potrebno sproti ažurirati in dopolniti z aktualnimi podatki - evidenco. 
 

� Vodstvo Medobčinskega 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 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. 
 

 
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. 
 
Naloge za dosego cilja: 
 

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

 
� 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 Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah. 
 

Poseben poudarek bo namenjen nadzoru spoštovanja občinskih odlokov, ki urejajo to 
področje (prisotnost redarjev na mestih, kjer prihaja do odmetavanja odpadkov, razbijanja 
stekla in uničevanja druge javne infrastrukture). 
 

� Vodstvo Medobčinskega redarstva bo v letu 2010 izdelalo 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 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). 
 

 
 
5. ORGANIZIRANOST, KADROVSKA SESTAVA IN VODENJE 
      MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 
     
Medobčinsko redarstvo je bilo ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinsko redarstvo« (MUV, štev. 1/2010).  
Organ skupne medobčinske uprave Medobčinsko redarstvo je formalno pričel delovati dne 
6.2.2010.   
 
Poleg nalog, ki jih redar izvaja v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 
139/2006), Zakonom o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 56/2008-1-UPB5 in štev. 
58/09-ZVCP-1F), Zakonom o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006), 
Zakonom o prekrških (Ur. list RS, štev. 3/2007-ZP-1-UPB4, 17 in 21/08-ZP-1E in 108/09-
ZP-1F) 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-UPB1). 
 



Medobčinsko 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. 
 
Upoštevajoč zakonsko določene naloge in potrebe po prisotnosti občinskih redarjev na 
območju občin ustanoviteljic Medobčinskega redarstva je bila izdelana in sprejeta naslednja 
sistemizacija (marec 2010): 
 
 

Štev. delovnih mest Za
p. 
št. 

Delovno mesto 

SISTEMIZACIJA ZASEDENOST 

1 DIREKTOR MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 1 0 
2 POMOČNIK DIREKTORJA 1 1 
3 PREKRŠKOVNI ORGAN 4 2 
4 VIŠJI REFERENT 3 2 
5 OBČINSKI REDAR – OPERATIVNI VODJA 1 1 
6 OBČINSKI REDAR – IZMENOVODJA 3 3 
7 OBČINSKI REDAR  26 13 
8 ADMINISTRATOR 2 2 

 SKUPAJ 41   24 

 
 
Predlagano povečanje števila delovnih mest v Medobčinskega redarstva temelji na naslednjih 
izhodiščih: 
 
• Ocena varnostnih razmer se v primerjavi z leti 2008 in 2009 ni bistveno spremenila ali 

izboljšala; 
• Nove pristojnosti, ki jih nalaga redarjem Zakon o občinskem redarstvu bodo bistveno 

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

• Potreba po nadzoru bistveno večjega števila plačljivih parkirnih mest v vseh občinah, 
pristopnicah k ustanovitvi organa skupne občinske uprave;  

• Teritorialni obseg dela, ki ga Medobčinsko redarstvo obvladuje z izvajanjem svojih nalog 
je večji, kot v času delovanja Mestne redarske službe Maribor (tudi preventivno delo); 

• V letošnjem letu se bo ocenila potreba po organiziranju 24 urne službe Medobčinskega 
redarstva (ocena varnostnih razmer in varnostne potrebe); 

• Ocenjena bo potreba po 24 urni dežurni službi Medobčinskega redarstva za izvajanje 
koordinacije dela z redarji na terenu, delo s strankami, zadržanje kršiteljev in storilcev 
kaznivih dejanj, itd.. 
 

 
6. POGOJI ZA DELOVANJE  MEDOBČINSKEGA REDARSTVA  
 
Medobčinsko redarstvo ima svoje prostore v stavbi na naslovu Rotovški trg 9, Maribor.  
 



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). 
 
Trenutno število in stanje materialno tehničnih sredstev in vozil Medobčinskega redarstva: 

- 11 naprav znamke Radix tip FW900, 
- 13 mobilnih telefonov, 
- 13 digitalnih fotoaparatov  
- 4 baterijske svetilke MAG-LITE 

 
Medobčinsko redarstvo ima trenutno v uporabi 2 vozil (Clio , Kangoo) in 4 kolesa.  
Vsak občinski redar ima v osebni uporabi tudi loparček za ustavljanje vozil in odsevni 
brezrokavnik, kakor tudi plinski razpršilec ter plastične zatege in lisice.   
 
 
7. 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 
redarstva in župana Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, oz. osebe, ki jih omenjena 
župana pooblastita. 
 
Občinski redar v letu 2009 na območju, ki ga pokriva Medobčinsko redarstvo,  ni uporabil 
nobenih prisilnih sredstev, prav tako pa tudi nobene osebe ni bilo potrebno zadržati zaradi 
storitve kaznivega dejanja ali prekrška. 
 
8.  OCENJEVANJE UPORABE PRISILNIH SREDSTEV  
 
Na podlagi poročila občinskega redarja ocenjuje zakonitost in strokovnost ravnanja 
občinskega redarja vodja Medobčinskega redarstva. V primeru ugotovitve kršitve je dolžan 
sprožiti postopek za ugotavljanje odgovornosti.  
 



Na podlagi 1. odstavka 17. člena Zakona o občinskem redarstvu je župan občine, kjer ima 
sedež Medobčinsko redarstvo, ustanovil   komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti 
ravnanja občinskih redarjev, v kateri so predstavniki vseh občin, pristopnic k ustanovitvi tega 
organa (Priloga 1). 
 
Omenjena komisija je za svoje delo sprejela tudi  Poslovnik za delo komisije v zvezi 
ocenjevanja izvrševanja nalog občinskega redarstva (Priloga 2).  
Komisija opravlja delo v naslednjih primerih: 

- Če je bila osebi pri uporabi prisilnih sredstev povzročena telesna poškodba ali smrt, ali 
je bilo prisilno sredstvo uporabljeno proti več kot trem osebam. 

- Obravnava pritožbe zoper delo občinskega redarstva, lahko pa obravnava tudi druge 
primere uporabe prisilnih sredstev v postopkih občinskega redarstva, kadar komisija 
oceni, da je to potrebno.  

 
V letu 2009 omenjena komisija teh primerov ni obravnavala. 
 
9.  POVZETEK OCENE 
 
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti je pokazala zadovoljivo stanje na tem 
področju, predvsem pa potrebo po krepitvi dela občinskih redarjev. Za dosego ciljev, zadanih 
ob sprejemu Občinskega programa varnosti Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah  
(4.12.2008), bo potrebna njihova velika angažiranost, strokovnost in učinkovitost.  
 
Pri ocenjevanju obsega nalog občinskega redarstva je bilo ugotovljeno, da bo mogoče naloge 
opredeljene v Občinskem programu varnosti Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 
maksimalno opravljati šele v letu 2010 (uraden pričetek dela Medobčinskega redarstva 
6.2.2010), ob angažiranju maksimalnega števila občinskih redarjev. Le tako bo mogoče 
zagotoviti večji reda na področju mirujočega prometa v samem centru občine  in tudi njihovo  
aktivno vlogo  pri varovanju javnega reda in miru ter varstvu okolja.  

 
Vizija razvoja Medobčinskega 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 Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah namerava konstruktivno sodelovati pri pripravi občinskih odlokov. To bo omogočalo 
še uspešnejše delovanje  organa, kar bo pomenilo  izboljšavo kvalitete življenja prebivalcev 
na območju občine.   

 
Organi Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah podpirajo prizadevanja in vizijo nadaljnje 
krepitve delovanja Medobčinskega redarstva na območju naše občine. V skladu z zgoraj 
prikazano oceno varnostnih razmer, ki je sestavljena in usklajena z Medobčinskim 
redarstvom,  Policijsko postajo Lenart in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, je utemeljeno pričakovati krepitev varnosti na vseh 
področjih delovanja tega organa in zagotavljanje še večje varnosti naših prebivalcev. 

 
                                                                                               OBČINA  
                                                                    SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH                                                                       
                                                                                                 župan                                                                                        
                                                                                           Peter ŠKRLEC 
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