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UVOD Z OBRAZLOŽITVIJO
Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu postala soodgovorna za
stanje javne varnosti ter javnega reda in miru na svojem območju. Zakon o lokalni
samoupravi v 21. členu določa, da občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med
drugim tudi opravlja naloge občinskega redarstva. Prav tako Zakon o lokalni samoupravi v
49. členu določa, da se lahko občine odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne
občinske uprave. Zakon o financiranju občin pa v 26. členu govori o financiranju skupnega
organa za opravljanje nalog občinske uprave1. Prednosti skupnega delovanja občinskega
redarstva so predvsem na finančnem področju, saj v primeru ustanovitve skupnega organa
država pokrije 50% stroškov delovanja tega organa. S strani občin Jesenice, Žirovnica,
Kranjska Gora in Gorje je bil sprejet O D L O K o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora in Gorje2.
Skupno ustanovljen organ (medobčinsko redarstvo) bo opravljal naloge iz svoje pristojnosti:
-

varoval javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
vzdrževal javni red in mir,
skrbel za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
varoval ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
nadzoroval varen in neoviran cestni promet v naseljih.

OPV je temeljen strateški in programski dokument za zagotavljanje varnosti v občini, v
katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja
prebivalcev.

Namen OPV je določiti enotne kriterije oz. metodologijo za zagotavljanje javne varnosti in
opredeliti ukrepe, s pomočjo katerih se bo zagotavljala javna varnost v občini.

Cilj OPV je zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oz. javnega reda in miru v občini. To
pomeni, da je potrebno zagotoviti ustrezno stopnjo javne varnosti v občini.
OPV je usklajen s smernicami za izdelavo Občinskega programa varnosti, izdelanih s strani
Ministrstva za notranje zadeve, meseca februarja 2007. Prav tako je OPV usklajen s
Policijsko postajo Jesenice in z določili Zakona o občinskem redarstvu. Občina Žirovnica
zagotavlja sredstva v Proračunu Občine za delovanje Medobčinskega inšpektorata.

1

26. člen ZOF:
(1) Občini se v tekočem letu zagotavlja dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini 50% v preteklem letu realiziranih
odhodkov njenega proračuna za financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog
občinske uprave.
(2) Za posamezne naloge in prejšnjega odstavka se štejejo:
- naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
- naloge notranjega finančnega nadzora in proračuna računovodstva,
- pravne ter strokovne naloge na področju urejanja prostora ter
- naloge na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb.
2
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25.04.2008
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Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št.
139/2006, ZORed) je Občinski svet Občine Žirovnica na predlog župana na svoji 22. redni
seji, dne 24.10.2009, sprejel
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UVOD
Občinski program varnosti (v nadaljevanju OPV) je 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 njenem območju. Pojem javna 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, ki ima to posebno značilnost,
da se zagotavlja vedno na javnopraven, na državo naslonjen in zato arbitaren 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 zagotavljanje kvalitete 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 pomeni tudi 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 izhodiščen dokument za področje delovanja medobčinske
redarske službe. V njem so opremljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, cilji in
ukrepi za zagotovitev teh ciljev, konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za dosego
željenih 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 miru.
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.3
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3. člen ZORed: (1) Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski
predpis. (2) V okviru in v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka in z občinskim programom varnosti iz 6. člena tega zakona
skrbi občinsko redarstvo za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno:
- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, - skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh,
rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino
- vzdrževati javni red in mir.
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OPV Žirovnica je zasnovan razvojno in ima naravo priporočil in programskih smernic, ki se
bodo lahko realizirala skozi letne programe dela občinskih redarjev oziroma občinske
redarske službe in razpoložljivih finančnih sredstev, ki jih občina namenja za to področje
dela.
Pravno podlago za OPV predstavljajo Zakon o občinskem redarstvu /ZORed/ (Ur.l. RS, št.
139/2006), Zakon o varnosti zoper javni red in mir /ZJRM- UPB1/ (Ur.l. RS, št. 70/2006),
Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP/ (Ur.l. RS, št. 83/2004, 57/2008), Zakon o
prekrških /ZP-1-UPB4/ (Ur.l. RS, št. 3/2007), Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/, (Ur.l. RS, št.
72/199327/2008) in občinskimi predpisi.
OPV je zasnovan v skladu z navedenimi pravnimi predpisi.
Obseg in kvaliteto varnosti na javnem prostoru v občini zagotavljajo javno-pravni in zasebnopravni subjekti, in sicer: policija, inšpekcijske službe, službe za zaščito in reševanje, mestne
oziroma občinske redarske službe, gasilci in podjetja za zasebno varovanje. Poleg policije je
tako medobčinsko redarstvo tisti subjekt v občini, ki na najbolj neposreden način zagotavlja
oziroma skrbi za javno varnost in javni red v občini.
Izhodišče za vzpostavitev in zagotavljanje obsega in kvalitete varnosti na javnem prostoru
oziroma ustreznega stanja javne varnosti in javnega reda v občini so pravno-sistemski in
organizacijski ukrepi.
Zato morajo občine za zagotavljanje večje varnosti občanov izdelati:
1. občinski program varnosti,
2. oceno varnostnih razmer in
3. vzpostaviti občinsko redarsko službo.
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POSNETEK STANJA
Zbir podatkov za analizo
Ocena varnostnih razmer je pripravljena na podlagi statističnih podatkov, ki jih je zbrala
Policijska postaja Jesenice v letnem poročilu za območje Policijske postaje Jesenice o
varnostnih razmerah za območje občine Žirovnica. V oceno varnostnih razmer so vključena
tudi varnostna priporočila občanov, ki so jih preko svojih predstavnikov vaških odborov
posredovali občinski upravi. Prav tako so v oceni vključena priporočila SPV Občine
Žirovnica.
Operativni ogled območja občine
Občina Žirovnica leži na skrajnem severozahodu Slovenije. Na severu meji z Avstrijo, na
vzhodu oz. jugovzhodu z občinama Tržič in Radovljica ter na zahodu z občinama Bled in
Jesenice. Lega naselij ob prometnicah v ravnini prispeva k prometno ugodni legi in dobri
dostopnosti. Žirovnica se nahaja v neposredni bližini turističnega središča Bled,
srednjeveške Radovljice in športnega letališča Lesce. Od Ljubljane je oddaljena 50 km, od
mejnega prehoda z Avstrijo (Karavanke) 10 km, in od mejnega prehoda z Italijo (Trbiž) 40
km.
Občina Žirovnica je nastala leta 1998 z razdružitvijo nekdanje večje občine Jesenice. Pred
tem je bila Žirovnica samostojna vse od 1849 do konca druge svetovne vojne. Ponovno se je
oblikovala leta 1952, vendar se je obdržala le do leta 1962, ker so takrat postale »moderne«
velike občine. Od takrat je na istem prostoru delovala krajevna skupnost v sestavu Občine
Jesenice. Ključni organi današnje občine so občinski svet s 14 člani, župan, podžupan,
nadzorni odbor, 2 komisiji in 3 odbori. V občini je ustanovljenih tudi 10 vaških odborov, ki so
posvetovalna telesa občinskega sveta. S tem je omogočena zastopanost in vključenost vseh
naselij v delovanje občine.
Danes občina tako po površini kot po številu prebivalcev sodi med manjše slovenske in tudi
gorenjske občine (po površini je na 144. mestu od 210 občin v Sloveniji in na 16. mestu od
18 občin na Gorenjskem, po številu prebivalcev pa je na 116. mestu med slovenskimi in na
15. mestu med gorenjskimi občinami). Občina meri 42,6 km2 in jo sestavlja 10 naselij,
lociranih ob prometnicah v ravninskem delu občine: Breg, Breznica, Doslovče, Moste,
Rodine, Selo pri Žirovnici, Smokuč, Vrba, Zabreznica in Žirovnica. Junija 2008 je imelo
območje občine Žirovnica 4.296 prebivalcev, kar predstavlja 0,2 % prebivalcev Slovenije in
2,1 % prebivalcev Gorenjske. Gostota poselitve je 100,8 prebivalcev na km2, kar presega
gorenjsko povprečje (94,8 preb./km2) in je na ravni slovenskega (100,6 preb./km2).
Občina Žirovnica je ena krajinsko najpestrejših občin. Na severu daje izjemno veduto gorati
svet Zahodnih Karavank, ki se proti jugu spušča na ravninski svet Savske ravni oz. Dežele,
kjer je ob prometnicah lociranih vseh 10 naselij. Prav zaradi stičišča biotsko ohranjenega
gorskega sveta in tisočletja poseljenega ravninskega dela je območje občine prostorsko in
okoljsko občutljivo. Območja Natura 2000 v občini Žirovnica obsegajo 1.932 ha oz. kar 45,4
% občine.
V občini Žirovnica je bilo oktobra 2008 1.795 delovno aktivnih prebivalcev in 688 delovnih
mest, kar občino uvršča med bivalne občine. Konec leta 2000 je bilo v domači občini
zaposlenih 254 prebivalcev občine Žirovnica (16,9%), leta 2007 pa 264 oz. 15,3%. Največ
migrantov, 26,4%, se vozi na delo na Jesenice, 19,1% v Radovljico, 13,1% v Ljubljano in
10,1% v Kranj. Po podatkih statističnega urada je bilo leta 2007 zaposlenih 1.722 prebivalcev
občine Žirovnica. Med njimi jih kar 85% dela izven občine Žirovnica.
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Podatki iz popisa 2002 kažejo, da je občina Žirovnica po prevladujočih dejavnostih bolj
storitvena občina od slovenskega povprečja, saj prevladujejo zaposleni v storitvenem
sektorju – 54,2% (v SLO 52,7%, na Gorenjskem 49%). Zaposlenih v nekmetijskem sektorju
je bilo leta 2002 38% (enako v SLO, na Gorenjskem 42,3%), v kmetijstvu pa le 1,4% (v SLO
4%, na Gorenjskem 2,6%).
Leta 2006 je 65 gospodarskih družb (16,1% več kot leta 2002) z 279 zaposlenimi (36,8% več
kot leta 2002), ustvarilo 20,3 mio EUR prihodkov. Leto kasneje (2007) je v občini Žirovnica
registriranih 79 podjetij s 318 zaposlenimi, ki so ustvarili 23,15 mio EUR prihodkov. (vir
AJPES). Vsa podjetja sodijo v skupino malih in mikro podjetij (77 mikro podjetij z 206
zaposlenimi in 2 mali podjetji s 112 zaposlenimi).
Samostojnih podjetnikov je bilo leta 2006 114 (18,8% več kot leta 2002) s 60 zaposlenimi
(26,8% manj kot leta 2002), ustvarili so 6 mio EUR prihodkov. Leta 2007 beleži Občina
Žirovnica 125 samostojnih podjetnikov s 63 zaposlenimi in 6,16 mio EUR prihodki (vir
AJPES) .
Največ zaposlenih v gospodarskih družbah je bilo v predelovalni dejavnosti (48%).
Tabela 1: Največja podjetja v občini Žirovnica (Vir: AJPES, 2007)
Po številu zaposlenih
PILASTER-I d.o.o.
ADRO-GRADNJA d.o.o.
SINKOPA d.o.o.

Po skupnih prihodkih
PILASTER-I d.o.o.
FLYCOM d.o.o.
KARNET d.o.o.

Po čistem dobičku
FLYCOM d.o.o.
ANTUS d.o.o.
PILASTER-I d.o.o.

Po podatkih popisa kmetijskih gospodarstev 2000 je v občini Žirovnica 97 kmetij (1,9 % vseh
na Gorenjskem), ki imajo v uporabi 531,8 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (1,7 % vseh na
Gorenjskem). Novembra 2007 je bilo na teh kmetijah le 19 oseb polno zaposlenih.
Kljub neposredni bližini turističnega centra Bleda in avtocesti ima Občina Žirovnica uradno
registriranih le 13 ležišč (0,1 % vseh na Gorenjskem). V letu 2007 je uradna statistika
zabeležila 686 turistov (tisti, ki vsaj enkrat prenočijo) oz. 1,3 % vseh na Gorenjskem, 0,03 %
v Sloveniji in 2.003 nočitev turistov ( 0,5 % vseh na Gorenjskem, 0,02 % v Sloveniji).
Povprečna dolžina bivanja turistov je 2,9 dni (enako na Gorenjskem, v Sloveniji 3,1 dan).
Turistične zmogljivosti so povprečno zasedene 42,1 %, najbolj julija in avgusta, najslabše
januarja in februarja. (Vir: Stanje turizma v letu 2007,vir SURS).
Najbolj obiskana točka v občini Žirovnica je Prešernova rojstna hiša, ki je imela v letu 2008
povprečno 77 obiskovalcev na dan. Finžgarjevo rojstno hišo je obiskalo 7.333, Čopovo pa
6.142 obiskovalcev. Obisk je v primerjavi z letom poprej povsod, razen v Finžgarjevi hiši
narasel.
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Pregled organiziranosti občine
Znotraj občinske uprave Občine Žirovnica ni organiziranih nobenih oddelkov, služb,
kabinetov, uradov in podobnih manjših notranjih organizacij, zato so v nadaljevanju v Tabeli
2 prikazane pristojnosti in naloge posameznih delovnih mest v občinski upravi Občine
Žirovnica.
Shema 1: Organigram občinske uprave Občine Žirovnica

Župan občine Žirovnica
Leopold POGAČAR

Podžupan občine Žirovnica
Izidor JEKOVEC
Direktorica občinske uprave
Monika KUSTERLE

Višja svetovalka za družbene
dejavnosti, gospodarstvo in
finance
Petra ŽVAN

Višja svetovalka za družbene
dejavnosti in proračun
Damijana JANC

Svetovalka za občinski
svet in organe občine
Helena ČADEŽ

Višja svetovalka za varstvo
okolja, urbanizem in
gospodarske javne službe
Marija LUŽNIK

Svetovalec za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe
Miha PRIMOŽIČ

Tabela 2:
Pregled pristojnosti in nalog po posameznih delovnih mestih v občinski upravi Občine Žirovnica

Delovno mesto
Direktor občinske uprave

Pristojnosti in naloge
- neposredno vodi občinsko upravo,
- organizira in koordinira dela delavcev OU,
- samostojno oblikuje sistemske rešitve in druga najzahtevnejša gradiva,
- predlaga sistematizacijo delovnih mest v OU,
- neposredno pomaga pri vodenju strokovni nalog OU,
- izdaja odločbe v upravnih postopkih na prvi stopnji,
- vodi in sodeluje v projektnih skupinah,
- skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog OU,
- izvaja nalog na področju varstva pred naravnimi nesrečami in druge
naloge po pooblastilu ali nalogu župana
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Višji svetovalec za
varstvo okolja, urbanizem
in gospodarske javne
službe

Višji svetovalec za
družbene dejavnosti
gospod. in finance

Višji svetovalec za pravne
zadeve

Svetovalec za družbene
dejavnosti in proračun

Svetovalec za občinski
svet in organe občine

Svetovalec za varstvo
okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne
službe
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- sodeluje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
- samostojno pripravlja zahtevne analiz, razvojne projekte, informacije,
poročila in druga zahtevna
gradiv s področja varstva okolja,
gospodarskih javnih služb in infrastrukture, urejanja prostora, upravljanja
s stavbnimi zemljišči in drugim premoženjem s področja dela v lasti
občine, prometa, stanovanjskega gospodarstva,
- vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih s področja dela,
- samostojno opravlja druge zahtevnejše naloge po nalogu ali pooblastilu
župana ali direktorju OU
- sodeluje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
- samostojno pripravlja zahtevne analize, razvojne projekte, informacije,
poročila in zahtevna gradiv s področja javnih financ, gospodarskih
dejavnosti in kmetijstva, družbenih dejavnosti,
vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih s področja dela,
- samostojno opravlja druge zahtevnejše naloge po nalogu ali pooblastilu
župana ali direktorju OU
- sodeluje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
- samostojno pripravlja zahtevne analize, razvojne projekte, informacije,
poročila in zahtevna gradiva s področja splošnih zadev, premoženjsko
pravnih zadev, kadrovskih zadev, javnih naročil, delovanja občinskega
sveta, župana in drugih organov občine ter volitev,
- vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih s področja dela,
samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog po nalogu ali
pooblastilu župana ali direktorju OU
- vodi upravne postopkov na področju družbenih dejavnosti, finančnoračunovodska in knjigovodska opravila za proračun,
- pripravlja finančno poročilo in ZR proračuna,
- pripravlja poročila, ki jih zahteva MF,
- evidenca zbirnih računov, ki jih vodi občina,
- obračun plač, osnovni sredstev in operativna dela za proračun,
- priprava premoženjske bilance,
- druge naloge po navodilu župana in direktorja OU
- izvaja strokovne, organizacijske in tehnična opravila za potrebe župana,
občinskega sveta in drugih organov občine,
- opravlja z občinsko zgradbo in tehnično opremo,
- sodeluje pri izvajanju enostavnejših kadrovskih opravil,
- pripravlja in organizira sestanke,
- ureja dokumentarno in arhivsko gradiva,
- sprejema, razvršča, klasificira in odpravlja dokumentarno gradivo,
- organizira protokolarne dogodke,
- nabavlja material,
- druge naloge po nalogu ali pooblastilu župana ali direktorja OU
- izvaja strokovno tehnične naloge s področja varstva okolja,
gospodarskih javnih služb in infrastrukture, urejanje prostora, upravljanje
s stavbnimi zemljišči in drugim premoženjem s področja dela v lasti
občine, prometa, stanovanjskega gospodarstva, - vodi manj zahtevne
upravnih postopkov s področja dela (pripravlja in spremlja operativne
programe izvajanja gospodarskih javnih služb, skrbi za baze podatkov,
kataster gospodarske javne infrastrukture),
- samostojno opravljanje druge naloge po nalogu ali pooblastilu župana
ali direktorja OU
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OCENA VARNOSTNIH RAZMER
OCENA STANJA VARNOSTI
Ogroženost od naravnih nesreč

Nesreče, ki jih načrti zaščite in ogroženosti ter ocene ogroženosti predvidevajo v občini
Žirovnica so naslednje:
• naravne nesreče: suša, potres, snežni plazovi, veter, požar in zemeljski plaz
• tehnološke nesreče: jedrska nesreča, letalska nesreča, razlitje nevarnih snovi in
železniška nesreča
Trenutno je v izdelavi nova ocena ogroženosti, ki bo vključevala tudi oceno ogroženosti pred
poplavami hudourniških in drugih površinskih voda, ki povzročajo poplave ob večjih nalivih.
Suša
Občina Žirovnica je glede vodnih virov zelo dobro preskrbljena. Vendar se občasno ob
daljših sušnih obdobjih pojavlja slabša oskrba z zdravo pitno vodo.
Po zagotovilih organizacij, ki oskrbujejo z vodo gospodinjstva in druge porabnike v občini, v
daljših sušnih razdobjih oskrba z vodo ni večji problem. V zajetjih je zadostna količina vode,
pojavlja pa se problem transporta vode, ker so kapacitete vodovodov premajhne.
Večji problem so manjši tako imenovani vaški vodovodi, ki pa v daljšem sušnem razdobju
radi presahnejo. V vseh teh primeri je potrebna dostava zdrave pitne vode za potrebe ljudi in
oskrbo živine.
Vsekakor je potrebno poudariti, da v občini Žirovnica oskrba z zdravo pitno vodo ni večji
problem tudi če sušno obdobje traja dalj časa.
Glede na navedene podatke je oskrba za vodo, tako pitno, kot tehnološko v občini Žirovnica
ugodna.
Glede na to, da so sušna obdobja vse pogostejša in dolgo trajnejša je potrebno pri oskrbi z
vodo zagotoviti večje kapacitete v vodohramih, izboljšati prenos vode tako, da se zmanjšajo
izgube, osveščati ljudi v bolj racionalno porabo vode ter povečati kapacitete cistern za prevoz
vode k odročnejšim porabnikom.
Potres
Potresi na območju Gorenjske ne dosegajo prav velikih vrednosti magnitude, vendar so
njihovi učinki dokaj hudi zaradi razmeroma plitvih žarišč.
Gorenjska spada v zahodno območje potresne nevarnosti v Sloveniji. Tu so se tla v
preteklosti najmočneje tresla. Leta 1511 je na tem območju nastal doslej največji potres z
žariščem na slovenskih tleh. Potres leta 1998 v zgornjem Posočju, ki je povzročil precej
škode tudi pri nas, predvsem v bohinjski občini pa je bil eden od dveh največjih potresov v
20. stoletju z žariščem na ozemlju Slovenije. Sicer pa so velike vrednosti projektnega
pospeška tal na tem območju, predvsem posledica velikih in pogostih potresov v bližnji
Furlaniji, kjer so bili zadnji veliki potresi leta 1976.
Ozemlje Gorenjske spada v seizmogeno gorenjsko-ljubljansko območje. To seizmogeno
območje je eno najbolj aktivnih v Sloveniji.
Občina Žirovnica spada v osmo stopnjo po MCS. Po karti potresne nevarnosti je za celotno
ozemlje projektni pospešek tal 0,175(g), kar predstavlja veliko potresno ogroženost.
Verjetnost ponavljanja potresov v Gorenjski regiji je 63%, kar pomeni, da bo vsakih 50 let
nastal potres z največjo intenziteto 7 stopnje MCS in vsakih 100 let potres z intenziteto 8
stopnje MCS.
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Od leta 1965 dalje naj bi bili vsi objekti grajeni v skladu z zahtevami predpisov o potresno
varni gradnji na potresnih območjih. Stavbe so bile do leta 1964 grajene praviloma le za
prenos vertikalne obtežbe. Ukrepe za povečanje potresne odpornosti stavb so graditelji
upoštevali le v krajših obdobjih po rušilnih potresih.
V občini Žirovnica prevladujejo enostanovanjski objekti, zgrajeni po letu 1965.
Na območju občine Žirovnica se potresi pojavljajo v daljših časovnih presledkih. Rušilni
potres lahko prizadene tudi večja naseljena območja, zato se je treba nanj pravočasno
pripraviti.
Zemeljski plazovi
Od Žirovnice, Sela, Zabreznice, Breznice, Doslovč, Smokuča do Rodin je plazovito območje.
Intenzivni plazovi so: Selo, Rebro, Zabreznica, med Smokučem in Rodinami ter Rodine –
občinska meja (celovito območje je obdelal ZMRK Ljubljana).
Zemeljski plaz ob strugi reke Save Dolinke od Brega do mostu v Piškovci lahko povzroči
zajezitev reke Save in ogrozi lokalno cesto Breg-Zasip. Obvoz je možen.
Snežni plazovi
Območje poselitve ima v normalnih zimah zelo malo plazovom izpostavljenih mest.
Normalno zima pomeni, da zapade enkrat ali dvakrat preko cele zime po približno pol metra
snega in to po daljšem časovnem presledku v toku cele zime. Nevarnost za plazove se
poveča v primeru izredne zime, ko zapade nad 1m snega v neprekinjenem sneženju.
Katastrofalna zima pa nastopi pri snežnih padavinah, ki v neprekinjenem sneženju dosežejo
višino 1,5 do 2m in več. V katastrofalni zimi postanejo nevarne prav vse strmine, tudi
pogozdene, če so nagnjene 30 stopinj in več, travne površine pa že iznad 16 stopinj.
Ker snežni plazovi v občini Žirovnica ne ogrožajo naselij, smučišč ali prometnic, posebna
zaščita terena pred snežnimi plazovi ni potrebna in predvidena.
V Karavankah pa je veliko snežnih plazov, ki ogrožajo planince. Najbolj nevarno je območje
Stola pozimi. Pot skozi Završnico na Zelenico je ogrožena s plazom, ki pride s pobočja
Srednjega vrha, levo od poti. Ogrožene so tudi gozdne ceste pod pobočjem Stola (Potoška
in Doslovška planina).
Veter
Ob vznožju Karavank, na območju Občine Žirovnica, se nekajkrat na leto pojavijo
razmeroma močni vetrovi (karavanški fen). Pod pojmom močni vetrovi v omenjen območju
označujemo vetrove, ki pihajo s hitrostjo nad 20 m/s in, ki so po svojem nastanku podobni
burji na Primorskem, le da se pojavljajo bolj poredko.
V zimskem času pa so izraziti primeri dotekanja hladnega zraka čez Karavanke od severa in
severovzhoda. Vzrok za dotekanje tega hladnega zraka je nastanek ciklona nad Jadranom.
V primerih, da doseže zrak dno doline postane turbulenten. V primeru, da pride do
vremenske situacije, ko so pri tleh še izredno močni severni vetrovi, v prosti atmosferi pride
do orkanskih vetrov. Najmočnejši vetrovi naj bi nastali ob stiku v smeri doline Save z
dodatnimi kanaliziranimi tokovi izrazito karavanških dolin (npr. dolina Završnice).
Jedrska nesreča
Območje občine Žirovnica lahko prizadenejo nesreče:
- v Nuklearni elektrarni Krško,
- v jedrskih elektrarnah v tujini, ki so znotraj 1000 km območja oddaljenosti od Slovenije.
Ob jedrskih nesrečah v oddaljenih jedrskih objektih lahko ob neugodnih vremenskih
razmerah pričakujemo kontaminacijo na vsem ozemlju občine Žirovnica predvsem iz
objektov, ki so znotraj 1000 km območja. Do izrazitejše kontaminacije lahko pride le v
primeru, da bo v času prehoda radioaktivnega oblaka čez naše ozemlje deževalo.
Območje občine Žirovnica leži v celoti v območju splošne pripravljenosti, kjer se zaščitni
ukrepi izvajajo na podlagi meritev.
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Letalska nesreča
Letalski promet na mednarodnem letališču za mednarodni promet Aerodromu Ljubljana se iz
leta v leto povečuje. Prav tako se število panoramskih poletov in drugih aktivnosti na
športnem letališču Alpskega letalskega centra Lesce iz leta v leto povečuje.
Kar 95% letalskih nesreč se zgodi pri vzletanju in pristajanju letal, torej na območju letališke
cone. Zato morajo imeti letališča izdelane svoje operativne načrte, ki zagotavljajo takojšen
odziv na vse vrste nevarnosti in druge neobičajne razmere, da bi tako zmanjšali možnost
nesreče in obseg osebne in druge škode na letališču.
Posledice letalske nesreče so skoraj vedno katastrofalne saj največkrat pomenijo popolno
katastrofo, kar z drugimi besedami povedano pomeni 100% smrtnih žrtev. Prav zato so
letalske nesreče med tistimi, ki se jih ljudje najbolj bojimo.
Med žrtve letalskih nesreč ne sodijo samo potniki letal in posadka, ampak tudi ljudje na
območju, kamor pade letalo. Posledice nesreče, neposredne in posredne, lahko prizadenejo
tudi svojce žrtev, člane reševalnih ekip, okolje, infrastrukturo in podobno.
Ob najhujših posledicah, ki jih lahko povzročijo nesreče, ko pade letalo na naseljeno
območje, pri padcu letala, ki prevaža nevarne snovi in pri tem pride do nenadzorovanega
uhajanja škodljivih snovi v okolje ali do požara, bi bilo prizadeto življenje in zdravje ljudi,
naravna dediščina ali naseljeno območje na kraju nesreče.
Verjetnost letalske nesreče pri prevozu nevarnih snovi je zaradi posebnih varnostnih ukrepov
in majhne količine prepeljanih teh snovi zelo majhna.
Nesreča z nevarnimi snovmi
Območje občine Žirovnica je potencialno ogroženo zaradi nesreč z nevarnimi snovmi.
Potencialno nevarnost predstavljajo komunikacije (ceste, železnica), podjetja, ki uporabljajo
nevarne novi v tehnološkem procesu (Plinstal) ter vsi večji potrošniki kurilnega olja.
Do nesreč z nevarnimi snovmi lahko pride pri transportu, pretovarjanju, pretekanju,
skladiščenju in neposredni uporabi v proizvodnji in drugih tehnoloških procesih.
Zaradi nesreč z nevarnimi snovmi so najbolj ogrožene vode (talnica, tekoče vode), obrežja
tekočih vod in zemeljska plast nad vodnimi zajetji s talnico, zemeljska plast na območjih
komunikacij in nevarnih točk za nesreče ter zemeljska plast na območjih tehnološke uporabe
ali drugega ravnanja z nevarnimi snovmi. Zaradi nesreč z nevarnimi snovmi je v občini tudi
možnost kontaminacije ozračja.
Razlitje nevarnih snovi lahko v požarnem smislu ogrozi okolje, tako v naseljih kot tudi izven
njih (požari). Razlitje ali razsutje oziroma uhajanje nevarnih snovi pa lahko povzroči
kontaminacijo, ne le na mestu nesreče, ampak se z vodotoki in vetrom lahko razširi na širše
območje občine in tudi na območje sosednje občine.
Poleg gospodarskih družb obstaja velik možen povzročitelj železniški promet na relaciji
Ljubljana-Jesenice-državna meja (Podrožca) in cestni promet na regionalnih in po
magistralnih cestah skozi Občino Žirovnica.
Železniška nesreča
V občini Žirovnica se nahaja glavna železniška proga E 65 Jesenice do Škofje Loke.
Na območju Občine Žirovnica ni izpostavljenih delov železniških prog kjer bi železniško
nesrečo lahko povzročili labilni zemeljski plazovi v oddaljenosti 30 m od železniške proge.
Iz ocene ogroženosti Slovenskih železnic je razvidno, da je železnica malo ogrožena zaradi
naravnih nesreč.
Na območju Občine Žirovnica do železniške nesreče lahko pride zaradi:
- trčenja vlakov,
- iztirjenja vlakov,
- požara na vlaku ali v bližini proge,
- eksplozije na vlaku,
poškodbe oziroma ovire na progi (kamenje, plaz, potres ipd.).
Glede na dejstvo, da je v povprečju na vsakem vlaku 82 potnikov, tovorni vlak v povprečju
tehta 800 ton in da lahko pride ne nesreče pri prevozu nevarnih snovi in nenadzorovanega
uhajanja le teh v okolje, lahko pričakujemo veliko število poškodovanih in mrtvih ob
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železniški nesreči še prav posebej, če sta v nesreči udeležena potniški in tovorni vlak ali
tovorni vlak naložen z nevarnimi snovmi. Še bolj so lahko posledice hude, če pride med
nesrečo do eksplozije oziroma če pride na vlaku do eksplozije.
Obstoječe železniške proge na območju občine Žirovnica s svojimi tehničnimi parametri in
zmogljivostmi vse manj ustrezajo sodobnim prevoznim potrebam. To botruje večji verjetnosti
železniške nesreče.

Ogroženost cestnega prometa
Podatki, ki sledijo zajemajo območje občine Žirovnica, kjer niso posebej ločeni po parametru
v ali izven naselja, tako, da prikazujejo skupne podatke.
V obdobju od 1.1.2008 do 31.12.2008 je bilo v občini 15 prometnih nesreč pri čemer kot
najbolj pogosta vzroka izstopata stran vožnje (3) in nepravilen premik (5). V letu 2008 je bila
na območju Občine Žirovnica s strani policije obravnavana tudi ena prometna nesreča IV.
kategorije, ki se je zgodila na delu regionalne ceste med Žirovnico in Selom pri Žirovnici.
Graf št. 1
PROMETNE NESREČE 2008
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Prometne nesreče so glede na dan najbolj pogosto zgodijo v dneh petek (4) in sobota (3).
Ob začetku leta je bila ugotovljena povečana problematika glede parkiranje vozil v
neposredni bližini Pošte Žirovnica in trgovine Mercator ter na obeh avtobusnih postajališčih v
Žirovnici. Ob zaznavi problematike je policija kršitelje sprva opozarjala na kršitve nato pa
nekatere kršitelje tudi mandatno kaznovala. St anje se je bistveno popravilo šele po
postavitvi stebričkov ob pločniku na zgoraj navedeni lokaciji.
 Ogroženost cestnega prometa v naseljih
Kot izstopajoči kraj s prometnimi nesrečami z najhujšimi posledicami lahko izpostavimo
regionalno cesto skozi naselja v občini.
Glede na splošni trend povečevanja števila vozil v RS, se tudi občina Žirovnica ne more
izogniti tudi problemu mirujočega prometa – promet parkiranih vozil na neprimernih mestih
pred gostinskimi lokali, na avtobusnih postajah, pred kulturnimi objekti (Finžgarjeva hiša,
Prešernova hiša…) pred javnimi zgradbami, ipd.
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Do prekoračitve hitrosti prihaja predvsem na ravnejših predelih cest ali pa v obliki
neprilagojene hitrosti na različnih delih cest (OŠ, gostinski lokali…).
 Ogroženost cestnega prometa izven naselij
Ogroženost cestnega prometa in obremenjenost s prometnimi nesrečami izven naselij na
cestah izven območja občine Žirovnica ni posebej pereča. Glede na glavno tranzitno cesto
skozi občino Žirovnica, je največji problem povezan s prekoračitvami hitrosti tudi izven
naselij.

Ogroženost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin:
V občini Žirovnica je nekaj večjih rekreacijskih površin, ki so prikazane v spodnji Tabeli 3.
Tabela 3: Večje rekreacijske površine v občini Žirovnica
Lokacija
rekreacijske
površine
dolina Završnice
dolina Završnice
Žirovnica – TVD Partizan
Selo (Petrovc)
Zabreznica – Osnovna šola
Zabreznica - Glenca
Breznica
–
konjeniškega kluba
Vrba
Vrba
Rodine

parcela

Opis rekreacijske površine

Velikost rekreacijske površine

nogometno igrišče
prireditveni prostor
telovadnica in tenis igrišča
oz. drsališče na prostem
igrišče za in-line hokej,
pokrito teniško igrišče in
igrišče za odbojko na mivki
telovadnica, razna igrišča (4),
atletska steza in otroško
igrišče
igrišče za košarko, otroško
igrišče in skakalni center
konjska
maneža
in
prireditveni prostor
otroško igrišče
nogometno igrišče
igrišče za košarko in otroško
igrišče

2.621 m
2
4.621 m
2
2.127 m

2

4.200 m

2

5.750 m

2

8.300 m

2

8.982 m

2

2

109 m
2
4.000 m
2
1.156 m

Za ta območja je značilno, da se na njih zbirajo ljudje v popoldanskih in večernih urah ter ob
vikendih kot sprehajalci, športniki ali kot družbe, ki na teh območjih (predvsem ob koncu
tedna) tudi popivajo, si predvajajo glasbo ali kako drugače motijo druge s svojo dejavnostjo.
Ob tem je potrebno poudariti, da posamezniki pod vplivom različnih substanc kršijo javni red,
izvršujejo kazniva dejanja poškodovanja tujih stvari (t.i. vandalizem), vršijo medvrstniško
nasilje in druga hujša dejanja.
Prav tako pa je bilo večkrat ugotovljeno, da posamezniki na javnih poteh in rekreacijskih
površinah ne zavarujejo primerno svojih psov, ne pobirajo pasjih iztrebkov, kljub temu, da
imajo na voljo pasja stranišča, ter jih nimajo na povodcih, kar posledično pomeni kršitev
veljavne zakonodaje.
Velik dejavnik tveganja, predvsem na območju doline Završnice je vožnja z motorji v
naravnem okolju. S tem so ogrožen tako občutek varnosti državljanov kot tudi ogrožanje
naravnega okolja.
Ogroženost javnih zgradb in objektov naravne in kulturne dediščine
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Naravna in kulturna dediščina
Register nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo ima za območje občine
Žirovnica vpisanih 105 objektov kulturne dediščine. Med najbolj znanimi pa so rojstna hiša
Franceta Prešerna v Vrbi, rojstna hiša Frana Saleškega Finžgarja v Doslovčah, rojstna hiša
Matije Čopa, rojstna hiša Janeza Jalna na Rodinah, čebelnjak Antona Janše na Breznici v
Žirovnici , arheološko najdišče Ajdna in tehniška dediščina med katero sodi HE Završnica in
predilnica v Mostah.
Ogroženost naravnih znamenitosti je predvsem na območju doline Završnice, kjer so
najpogostejše kršitve Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. Naravna
dediščina pa je ogrožena tudi v času požarne ogroženosti, prav tako pa se pojavljajo oblike
vandalizma ter drugih namernih poškodovanj. Druge oblike ogroženosti naravne dediščine
predstavljajo razni nepredvidljivi dogodki, za katere ni mogoče podati konkretne ocene (izlitje
nevarnih snovi v podtalnico, večji požari, …).
Ogroženost objektov kulturne dediščine izvira predvsem iz vandalizma in objestnosti.
Nekateri objekti (npr. farna cerkev Žalostne matere božje na Breznici) so bili v preteklosti že
tarča vlomov. Velja pa omeniti še neposrednega soseda Prešernove rojstne hiše v Vrbi, ki
pogostokrat moti in grozi obiskovalcem Prešernove rojstne hiše ter bližnje cerkvice sv.
Marka. Marsikdaj je potrebna intervencija policije.
Javne zgradbe
V občini Žirovnica so naslednje večje javne zgradbe:
- Občina Žirovnica,
- Zdravstvena postaja,
- Lekarna,
- Osnovna šola Žirovnica,
- Vrtec,
- Knjižnica Matije Čopa
Večja ogrožanja in tveganja niso prisotna, izpostaviti pa velja vandalizem in objestnost v
okolici objekta Osnovne šole Žirovnica.

Ogroženost od kriminalnih pojavov – kriminalna ogroženost
Pri obdelavi podatkov o obravnavanih kaznivih dejanjih je bilo ugotovljeno, da je bilo v letu
2008 na območju Občine Žirovnice obravnavanih 55 kaznivih dejanj, in sicer 20 Velikih
tatvin, 17 Tatvin, 3 Poškodovanja tuje stvari, 5 kaznivih dejanj Neupravičenega prometa in
proizvodnje mamil, 2 kaznivi dejanji Povzročitve lahke telesne poškodbe in 8 ostalih kaznivih
dejanj.
Ugotovljeno je bilo, da sta v letu 2008 glede kraja storitve kaznivih dejanj izstopali vasi Moste
(10) in Doslovče (10) – predvsem gre za Velike tatvine in Tatvine. Razporeditev kaznivih
dejanj glede na kraj je razvidno iz grafa št. 3.

Graf, št.3
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Pri spremljanju storitve kaznivih dejan je razvidno, da so kazniva dejana po času storitve
enakomerno razporejena tekom celotnega tedna izstopa še vedno konec tedna. Prikaz po
dnevih je razviden tudi iz grafa št. 4.
Graf, št. 4
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Nekoliko se je povečalo število Velikih tatvin, ki gredo predvsem na račun vlomov v vozila na
območju Završnice ter vlomov v stanovanja. Stanje na področju kaznivih dejanj se je izdano
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izboljšalo po izsleditvi storilca vlomov v stanovanjske hiše v obdobju december 2007 in
januar 2008.

Ogroženost javnega reda in miru
V obdobju od 1.1.2008 do 31.12.2008 je bilo na območju Občine Žirovnica obravnavanih 40
kršitev javnega reda in miru, od tega 27 kršitev na javnem kraju, 9 kršitev v zasebnih
prostorih in 4 kršitve v gostinskih lokalih, kar je razvidno iz grafa št. 6.
Graf št. 6.
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Pri spremljanju in analizi kršitev javnega rada in miru je bilo za leto 2008 razvidno, da so bile
kršitve najbolj pogoste ob četrtkih (8) in v času vikenda - petek in sobote skupaj (17). Prikaz
po dnevih pa je razviden tudi iz grafa št. 7.
Graf št. 7
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V letu 2008 je bila na področju javnega reda in miru zaznana problematika vožnje z vozili v
naravnem okolju zaradi česar smo v sodelovanju z Lovsko družino Stol – Žirovnica opravili
nadzor v gozdovih na območju Občine Žirovnica. Akcija je bila izvedena v okviru aktivnosti, ki
so jih policisti izvajali med letno turistično sezono.
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Ogroženost na javnih shodih in prireditvah
V občini Žirovnica ni veliko večjih javnih prireditev in javnih shodov na prostem.
Večje tveganje oziroma ogroženost predstavljajo naslednje javne prireditve in javni shodi:
• Veseli dnevi v Žirovnici – večje število ljudi, zabavni program (prvi vikend v
septembru),
• Proslava ob kulturnem prazniku v Vrbi – potrebna je zapora ceste skozi Vrbo (8.
februar),
• Markov smn v Vrbi – potrebna je zapora ceste skozi Vrbo (okrog 25. aprila),
• Komemoracija ob spominskem dnevu občine pri kipu talca v Mostah – potrebna je
zapora ceste v Mostah (29.6.),
• Žegnanje konj – potrebna je zapora ceste Vrba - Breznica (od križišča s cesarsko
cesto) (26.12.) in
• Silvestrovanje na prostem pred picerijo Morena – zabavni program (31.12.)

Ogroženost okolja
Obremenjenost okolja po podatkih Agencije RS za okolje ne presega mejnih vrednosti,
kemijsko stanje podzemne in pitne vode na območju je dobro. Reka Sava se nahaja v 1-2
kakovostnem razredu (l. 2005) in je bila v letih 2002 – 2006 v dobrem kemijskem stanju
(merilno mesto Otoče). Leta 2007 je bilo z javnim odvozom na območju občine zbranih 1.854
ton odpadkov (431 kg/ prebivalca), kar je 8,5 % več kot leto prej in 2,1 % vseh z javnim
odvozom zbranih odpadkov na Gorenjskem. Odlaganje nesortiranih odpadkov je urejeno na
deponiji Mala Mežaklja, medtem, ko občina za zbiranje in sortiranje odpadkov še nima
urejenega zbirnega centra in v ta namen uporablja zbirni center v občini Jesenice.
Črna odlagališča ter druge kraje ogrožanja varstva narave, ki jih občani sporočijo na Občino
Žirovnica ob sodelovanju z javnim komunalnim podjetjem Jeko-in d.o.o. Jesenice sproti
odstranimo. V preteklosti so se črna odlagališča najpogosteje pojavljala na naslednjih
mestih:
• cesta v Piškovco,
• Završnica (pri kamnolomu) ter
• ob železniški progi.
V občini so prisotne tudi mnoge črne gradnje različnih objektov (lope, garaže, brunarice…),
katere predstavljajo določeno nedovoljeno obremenjevanje okolja.

Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah
Varnostne razmere v sosednjih občinah vplivajo tudi na območje občine Žirovnica. Predvsem
je potrebno omeniti, da storilci različni kaznivih dejanj prihajajo v veliki meri prihajajo iz
sosednjih občin (Jesenice, Radovljica).
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Ključne ugotovitve

Ugotovitve strateške narave
Ob upoštevanju dejstva, da se občina Žirovnica razvija, bo potrebno temu prilagajati 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 nadaljevanje izgradnje površin za pešce,
kolesarje, zgledno urejene zelene površine v naseljih, preprečevati nastanke zapuščenih
objektov, dosledno popravljati posledice vandalizma, osveščati in opozarjati na samozaščitno
obnašanje …).
Povečano število turistov pomeni, da bodo potrebne tudi razne turistične informacijske točke,
kjer se turistom posredujejo turistične informacije, istočasno pa se jih tudi opozarja na
samozaščitno obnašanje – vloga Sosveta za varnost in SPV občine Žirovnica.
Občane občine Žirovnica je potrebno spodbujati h kolesarjenju in pešačenju, vse to pa
pomeni zdravo življenje in zmanjšanje onesnaževanja okolja.
Ugotovitve operativne narave
Nadaljevati je potrebno z
izvajanjem in uvajanjem projektov, katerih namen je
preprečevanje nastanka varnostnih dogodkov. Še naprej je potrebno nadaljevati z aktivnim
delom Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu in Sosveta za varnost občine
Žirovnica, ter z delom občine Žirovnica (občinsko upravo in občinskimi svetniki), ki s
sprejemom ustreznih aktov povečujejo varnost.
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OPREDELITEV VARNOSTNIH POTREB OBČINE ŽIROVNICA
Pri opredelitvi varnostnih potreb občine Žirovnica je potrebno izhajati iz določil 3. člena
ZORed, ki določa, da občinsko redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na območju
občine v skladu z zakonom ali na podlagi zakona izdanimi občinskimi predpisi. Pri trenutno
veljavni zakonodaji so delovna področja določena v Zakonu o varstvu javnega reda in miru in
Zakonu o varnosti cestnega prometa, na podlagi katerih je izdana večina občinskih odlokov,
ki podrobneje urejajo posamezna področja.
Pri tem je potrebno posebej poudariti, da je samo vzpostavljanje javnega reda v pristojnosti
policije, medtem ko je vzdrževanje javnega reda tudi v pristojnosti medobčinskega redarstva.
Kot vzpostavljanje javnega reda je potrebno razumeti, da gre za aktivnosti, ko je javni red
porušen in ga je potrebno ponovno vzpostaviti, zato bo v tem delu intervenirala policija.
Redarska služba pa bo opravljala naloge za vzdrževanje stanja brez kršitev s svojo
prisotnostjo na izpostavljenih mestih oz. varnostno problematičnih krajih.
Varnostne potrebe v občini Žirovnica opredeljujemo na podlagi analize ocene varnostnih
razmer, na podlagi programskih usmeritev MNZ – POLICIJE, ki jih je le-ta sprejela v obliki
strateških ciljev po delovnih področjih za izboljšanje varnosti. Prav tako pa so v varnostnih
potrebah zajete aktivnosti, ki jih občani (preko Vaških odborov) in drugi subjekti (npr. SPV,
sosvet za varnost občine Žirovnica) ocenjujejo kot nujno potrebne za zagotavljanje javnega
reda in miru.
Tako lahko zapišemo, da so opredeljene varnostne potrebe skupek zahtev vseh subjektov, ki
imajo interes za zviševanje stopnje varnosti. Na podlagi opredelitve varnostnih potreb bomo
v poglavju »Cilji OPV« določili cilje tega dokumenta in tudi aktivnosti za uresničitev teh ciljev.
Pri varnostnih potrebah bomo izhajali predvsem iz že naštetih pristojnosti in pooblastil
redarjev in namena pričujočega dokumenta tako, da bomo navajali le tiste varnostne
potrebe, ki jih lahko redarstvo neposredno ali posredno tudi nudi.
Varnostne potrebe razdelimo na štiri področja, ki jih taksativno navaja ZORed:

Varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine
V tem sklopu so se kot bistvene potrebe pokazale potrebe po:
 obhodih sakralnih objektov (cerkve, kapelice in znamenja na območju občine),
 preventivnih nadzorih redarjev pri kulturnih spomenikih in objektih zgodovinske,
naravne in kulturne dediščine,
 obhodih območja doline Završnice, zaradi kršitve Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v
naravnem okolju,
 ukrepih zoper osebe, ki z različnimi prepovedanimi dejanji v času požarne
ogroženosti ogrožajo naravno dediščino,
 ukrepih zoper osebe, ki z vandalizmom ter drugim namernim poškodovanjem
ogrožajo naravno in kulturno dediščino,
 ukrepih, ki preprečujejo ogroženosti naravne in kulturne dediščine pred
nepredvidljivimi dogodki (izlitje nevarnih snovi v podtalnico, večji požari, …).
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Vzdrževanje javnega reda in miru
Pri vzdrževanju javnega reda in miru so navedene potrebe na vseh ostalih področjih, ki niso
navedena zgoraj, predvsem pa se nanašajo na kriminalna dejanja in prekrške (vandalizem),
ki motijo občane in s katerimi se povzroča škoda na zasebni lastnini ali javnem dobrem.
V tem sklopu so se kot bistvene pokazale potrebe po:
 prisotnosti redarjev na mestih, kjer prihaja do vlomov v nočnem času,
 prisotnosti redarjev v bližini lokalov, ki ne spoštujejo obratovalnega časa, kjer zaradi
kadilskega zakona in prekomernega uživanja alkohola v poznih nočnih urah
obiskovalci kršijo nočni mir,
 prisotnosti redarjev na lokacijah, kjer prihaja do odmetavanja odpadkov in drugih oblik
onesnaževanja (razbijanja stekla, uničevanja lastnine, pisanja po objektih…),
 nadzoru javnih prireditev, kjer redarji preprečujejo kršitve.
Navedene varnostne potrebe so ugotovljene na podlagi dosedanjih dogodkov, ki jih je
obravnavala policija ali pa so nanje opozorili občani in drugi subjekti, ki so povezani z
varnostjo in redom.
Poudariti je potrebno, da se varnostne potrebe spreminjajo glede na letni čas, dneve v tednu
in na trenutne razmere (prireditve, delovišča, poslabšanja prometne varnosti, požarna
ogroženost, serije kaznivih dejanj), zato je nujno, da vodja medobčinskega redarstva
spremlja spremembe in pri usmerjanju in načrtovanju takoj prilagodi aktivnosti novo nastali
situaciji.
Vse zgoraj navedene naloge, ki so opredeljene v varnostnih potrebah občine Žirovnica, bodo
redarji izvajali v sodelovanju s policijo. Zaradi uresničevanja tega pa je nujno potrebno
sodelovanje redarstva s policijsko postajo in po potrebi z varnostnimi službami, s katerimi bo
sklenjen protokol o sodelovanju, ki bo zagotavljal redno komunikacijo in prenos informacij
med temi službami.

Skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih
površinah
V tem sklopu so se kot bistvene pokazale potrebe po;
 ukrepih zoper osebe, ki si predvajajo glasno glasbo ali kako drugače motijo druge s
svojo dejavnostjo,
 ukrepih zoper posameznike, ki pod vplivom različnih substanc kršijo javni red,
izvršujejo kazniva dejanja poškodovanja tujih stvari (t.i. vandalizem), vršijo
medvrstniško nasilje in druga hujša dejanja,
 ukrepih zoper posameznike ki na javnih poteh in rekreacijskih površinah ne
zavarujejo primerno svojih psov, ne pobirajo pasjih iztrebkov,
 ukrepih zoper posameznike (ali skupine), ki z vožnjo z motornimi vozili v naravnem
okolju, kršijo predpise, ki urejajo vožnjo v naravnem okolju in varovanje narave.
Lokacijsko se ukrepi izvajajo predvsem na;
 nogometnem igrišču in prireditvenem prostoru v dolini Završnice,
 telovadnici in tenis igrišču oz. drsališču na prostem v Žirovnici – TVD Partizan,
 igrišču za in-line hokej, pokritem tenis igriščem in igriščem za odbojko na mivki v Selu
(Petrovc)
 telovadnica, razna igrišča (4), atletska steza in otroško igrišče v Zabreznici –
Osnovna šola
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igrišču za košarko, otroškem igrišču in skakalnem centru Zabreznica – Glenca
konjski maneža in prireditveni prostor Breznica – parcela konjeniškega kluba
otroškem in nogometnem igrišču Vrba
igrišču za košarko in otroškem igrišču Rodine

Nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih in
varovanje cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij
V tem sklopu so se kot bistvene pokazale potrebe po:
 ukrepih za zmanjšanje hitrosti na cestah, kjer prihaja do prometnih nesreč iz tega
vzroka, ta pa je regionalna cesta skozi občino,
 ukrepih zoper pešce, ki ne uporabljajo kresničke ali ne hodijo po levi, na vseh lokalnih
cestah, kjer ni pločnikov,
 ukrepih zoper voznike, ki ne spoštujejo pravil parkiranja, predvsem tam, kjer je s
prekrški promet onemogočen, ogrožen, oviran (parkiranje na avtobusnih postajah, po
zelenicah ob raznih prireditvah),
 ukrepih zoper voznike, ki parkirajo po pločnikih in križiščih pri gostinskih lokalih,
avtobusnih postajah, javnih zgradbah, kulturnih spomenikih…
 odstranjevanju zapuščenih vozil,
 odvozih nepravilno parkiranih vozil, ki predstavljajo nevarnost ali onemogočajo
prevoznost cest ali dostopov do objektov,
 prisotnosti redarjev na šolskih poteh, v času prvih šolskih dni, pa tudi med letom, ko
ni poostrenih policijskih aktivnosti,
 rednem pregledovanju prometne signalizacije in obveščanje pristojnih za odpravo
pomanjkljivosti,
 pomoči rediteljem pri urejanju parkiranja ob večjih prireditvah na območju občine
Žirovnica,
 aktivni udeležbi redarstva v vseh preventivnih akcijah, ki jih v skladu s programom
dela in organizira SPV občine Žirovnica.
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CILJI OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI
Osnovni cilj OPV je zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oziroma javnega reda in miru
v občini Žirovnica. To pomeni, da je potrebno s pravno sistemskimi, organizacijskimi in
konkretnimi ukrepi zagotoviti varen, čist in urejen javni prostor v občini. S pomočjo vseh teh
ukrepov se bo zagotavljal ustrezen nivo kvalitete življenja v občini ter odpravljali posamezni
odklonski pojavi v občini.
Delo redarske službe mora biti usmerjeno v kršitve, ki predstavljajo večjo nevarnost za javni
interes in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje, redarska služba pa mora
v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno, v skladu z naravo kršitve in njenimi
posledicami.
Cilji OPV so strateški in operativni:

STRATEŠKI CILJI
Dvig kakovosti življenja in dela občanov ter dvig stopnje varnosti javnega prostora v
občini

To je krovni cilj zagotavljanja varnosti v občini z 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 varnosti javnega prostora in prebivalstva v občini. Za dosego tega cilja pa je
potrebno dosledno izvajanje aktivnosti in ukrepov določenih za posamezno operativno
področje. Posamezne operativne aktivnosti redarstva se izvajajo usklajeno z ukrepi policije,
varnostnih služb in inšpekcij, zaradi česar je nujna povezanost teh služb in redno
sodelovanje med njimi. To sodelovanje in komunikacija je določena v protokolu o
sodelovanju, ki je tudi temelj za partnerski odnos, ki smo ga v preteklosti pogrešali. Z
izvajanjem protokola o sodelovanju med redarstvom in policijo, bomo tudi zagotavljali
izvrševanje programskih usmeritev Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za promet
glede varnosti v cestnem prometu, varnosti javnega reda in miru, preprečevanja kriminalnih
pojavov ter varovanja ljudi, premoženja in okolja. Z izvajanjem aktivnosti za dosego
operativnih ciljev, bodo vsi akterji varnosti v občini za dosego krovnega cilja prispevali k:
 preprečevanju prekrškov,
 preprečevanju kaznivih dejanj,
 zmanjševanju posledic (škod in izgub) nastalih zaradi izrednih dogodkov kot so
naravne nesreče, prometne nezgode, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih
zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine,
 obvladovanju varnostnih tveganj,
 uvajanju standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih
zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine.

Nosilci aktivnosti:
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Redarska služba
Policijska postaja
Ministrstvo za notranje zadeve
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Ministrstvo za promet
Občinski organi
Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Upravljavci in vzdrževalci mestnih ulic in občinskih cest
Izvajalci vzdrževalnih in gradbenih del na ulicah in cestah
Inšpekcije
Komunalna podjetja
Civilne institucije za varstvo okolja

OPERATIVNI CILJI
Varovanje okolja in varnost objektov naravne in kulturne dediščine
Preprečevanje onesnaževanja okolja in varovanje kulturne in naravne dediščine (zgradb,
spomenikov, muzejev, arheoloških najdišč, idr.) in napadov nanjo na območju občine
Opis cilja:
Onesnaževanje okolja je svetovni problem, pa naj gre za onesnaževanje zraka vode ali
zemlje. Ljudje se vedno bolj zavedajo svojega prispevka pri ohranjanju narave, vendar pa
vedno bolj izstopajo posamezniki, ki bodisi iz ekonomskih razlogov ali pa pomanjkanja
človeške kulture ravnajo v nasprotju z zakonodajo. Ekološke posledice, ki jih imajo taka
ravnanja, so pogosto nepopravljive, zato tudi vložena sredstva za pregon niso nikoli
prevelika. S tega zornega kota so tudi občinske redarske službe pomemben subjekt varstva
okolja na območju občine. Na lokalni ravni gre za skrb v tem smislu, da se občinska redarska
služba aktivno vključi v proces implementacije Nacionalnega programa varstva okolja ter v
proces uresničevanja občinske okoljske politike. 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 najdišč, grobišč, spomenikov in drugih nepremičnih in premičnih objektov, ki
imajo status kulturne dediščine, skrb vseh in vsakogar (4. člen ZVKD-1). 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:
 dosledno ukrepanje zoper osebe, ki neustrezno odlagajo odpadke,
 dosledna kontrola črnih odlagališč odpadkov in ukrepanje zoper kršitelje, ki te
odpadke odlagajo (celotno območje občine),
 spremljanje pojavov, ki kažejo na nezakonito onesnaževanje (pogini rib, pranje
avtomobilov ob vodotokih, sežiganje odpadkov ).

Nosilci:
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 Redarska služba
 Upravljavec, vzdrževalec in restavrator zgradb, spomenikov in drugih objektov
kulturne dediščine
 Občinska inšpekcija
 Civilne institucije za varstvo okolja
 Policijska postaja

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 sožitje.
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 ustvarjajo
vandalizem, 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. 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:
 uporabiti oceno ogroženosti in varnostnih tveganj na področju zagotavljanja javnega
reda in miru pri delu medobčinskega redarstva na področju javnega reda in miru,
 zagotoviti dobro usposobljenost redarjev na področju poznavanja pooblastil občinskih
redarjev za obvladovanje javnega reda in miru,
 zagotoviti dobro usposobljenost redarjev za zakonito in strokovno uporabo prisilnih
sredstev in drugih ukrepov,
 zagotoviti ustrezno usposobljenost redarjev za hitre odzive na klice v sili in za
ravnanje ter ukrepanje v tveganih okoliščinah,
 zagotoviti najustreznejšo in kvalitetno opremo redarjev za obvladovanje kršiteljev,
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 skleniti pisni protokol o sodelovanje medobčinskega redarstva in PP Jesenice,
 izdelati seznam varnostno ogroženih poti, krajev, površin in točk na območju občin
glede na oceno ogroženosti in varnostnih tveganj,
 opravljati obhode varnostno ogroženih poti, krajev, površin in drugih varnostno
problematičnih območij.
Nosilci:
 Redarska služba
 Policijska postaja
 Lastniki, upravljavci, skrbniki, upravitelji in najemniki javnih površin in zgradb
 Organizatorji shodov in prireditev na javnih in drugih površinah
 Varnostna podjetja, ki pogodbeno varujejo javna zbiranja ter premoženje in osebje pri
uporabnikih varnostnih storitev

Zmanjšanje kaznivih dejanj
Varnostno obvladovanje, kjer prihaja do kaznivih dejanj premoženjske narave (tatvine, vlomi,
preprodaja mamil, poškodovanje premoženja in kazniva dejanja z elementi nasilja)
Opis cilja:
Po statističnih podatkih je kriminaliteta v občini v rahlem porastu, predvsem pa se spreminja
struktura kaznivih dejanj. Prisotno je povečanje deliktov na področju vlomov v vozila. Kljub
temu pa je kriminaliteta na območju občine obvladljiva, tudi na račun uspešnosti policije in
osveščenosti prebivalstva.
Aktivnosti in ukrepi za dosego cilja:
 prisotnost redarjev na mestih, kjer prihaja do vlomov
 izvajanje skupnih preventivnih akcij s policijo za zmanjšanje dejavnikov tveganja,
 obveščanje policije o zaznanih operativno zanimivih pojavih,
 nudenje pomoči policiji pri izvajanju nalog s področja kriminalitete.
Nosilci:
 Redarska služba
 Policijska postaja

Varnost cestnega prometa
V okviru varnosti cestnega prometa je cilj OPV zmanjšanje števila prometnih nesreč in
njihovih posledic, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih
cestah zunaj naselij, zagotovitev prevoznosti in pretočnosti prometa z operativno dinamiko
medobčinskega redarstva in policijske postaje Jesenice.
Opis cilja:
Varnost cestnega prometa v občini še vedno ni zadovoljiva. V cestnem prometu se še vedno
pojavlja preveč varnostnih tveganj, na katera se je potrebno odzvati z redarskim in policijskim
nadzorom. Izboljšati je potrebno redno in investicijsko vzdrževanje cest ter nadaljevati s
širitvijo parkirnih kapacitet. S partnerskim odnosom policija/redarstvo je potrebno stremeti k
obvladovanju prometnih prekrškov storjenih v povezavi z alkoholom in hitrostjo, ki sta
temeljna posredna in/ali neposredna vzroka prometnih nezgod.

OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE ŽIROVNICA

Stran 25

Ker so za stanje prometne varnosti v občini soodgovorni občani, policija, redarstvo,
inšpekcijske službe in drugi, je v občini nujno potrebno zagotoviti kvalitetno sodelovanje med
naštetimi subjekti.
Aktivnosti in ukrepi za doseganje cilja:
 Sprejeti je potrebno Program varnosti cestnega prometa (3.odst. 22.člena ZVCP-1),
 Uporabiti oceno prometne ogroženosti in tveganj v cestnem prometu pri delu redarjev
na področju varnosti v cestnem prometu,
 Skleniti pisni protokol o sodelovanju med Medobčinskim redarstvom in Policijo
 Redarjem je potrebno omogočiti, da si pridobijo pravno, strokovno in drugo,
predvsem praktično znanje za nadzor in urejanje cestnega prometa
 Redarje je potrebno opremiti z ustreznimi vozili in opremo za nadzor in urejanje
prometa na mestnih ulicah, občinskih cestah in drugih javnih poteh na območju
občine,
 Redarji se morajo usposobiti za ravnanje z napravami in tehničnimi sredstvi, ki jih
uporabljajo pri svojem delu,
 Pri delu redarjev je potrebno upoštevati tudi naloge v zvezi z nadzorom prometne
signalizacije za večjo varnost otrok,
 Pregledovati je potrebno prometno signalizacijo in podajati predloge za morebitne
spremembe, zlasti z vidika varnosti otrok, pešcev, kolesarjev in invalidov (vrtec, šola,
zdravstveni dom, igrišča, strnjena naselja…)
 Redarji morajo dosledno izvajati nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter
ovirami v naselju,
 Sodelovanje redarjev v akcijskih oblikah dela, ki so nacionalnega pomena,
 Aktivna udeležba redarstva v vseh preventivnih akcijah, ki jih, v skladu z programom
dela, organizira SPVCP občine Žirovnica,
 Organiziranje in izvajanje skupnih poostrenih nadzorov na področju prometa s
Policijsko postajo Jesenice,
Nosilci:
 Redarska služba
 Policijska postaja
 Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 Koncesionar za odvoz vozil
 Upravljavci in vzdrževalcih občinskih cest
 Izvajalci vzdrževalnih in gradbenih del na cestah
Skupno vsem ukrepom
Za izvajanje vseh navedenih nalog bo vodja Medobčinske službe ob podpori župana skrbel,
da se bodo redarji ustrezno izobraževali (seznanjanje z novostmi, osnovno in obdobno
usposabljanje skladno s pravilnikom o izobraževanju in usposabljanju redarjev, da bodo imeli
na voljo ustrezna tehnična sredstva (tehnična, informacijska in komunikacijska oprema in
vozila) in ustrezne delovne pogoje ter da bodo ustrezno motivirani za kvalitetno opravljanje
nalog.
Zelo pomemben dejavnik pri zagotavljanju varnosti na vseh področjih pa je fleksibilnost
redarstva, ki jo zagotavlja vodja Medobčinske službe s takojšnjo preusmeritvijo aktivnosti
redarjev tja in takrat, kjer in ko prihaja do eskalacij negativnih pojavov.
Namen vseh aktivnosti je dvigniti stopnjo zavesti državljanov, da je spoštovanje vseh
zakonskih pa tudi moralnih norm v dobro vseh prebivalcev, istočasno pa morajo tisti, ki teh
norm ne spoštujejo, pričakovati, da bodo pri svojem početju zaloteni in tudi ustrezno
sankcionirani.
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ORGANIZIRANOST MEDOBČINSKEGA REDARSTVA4
Organizacija redarske službe
Izhodišča za organizacijo in delovanje medobčinske redarske službe predstavljajo pravice in
dolžnosti, ki so opredeljene v ZORed, ZJRM, ZVCP, ZP-1, ZLS in občinskih odlokih.
Medobčinska redarska služba mora opredeliti svoje delovno področje, organizacijo in obseg
delovanja v skladu z 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.
VODJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN
REDARSTVA
g.Boštjan OMERZEL

OBČINSKI REDAR
OBČINSKI REDAR

OBČINSKI INŠPEKTOR
OBČINSKI INŠPEKTOR

OBČINSKI REDAR

Kadrovska sestava medobčinske redarske službe
Občina Žirovnica je vključena v Medobčinsko redarsko službo skupaj z Občino Jesenice,
Gorje in Kranjsko Goro.
Vodjo medobčinskega redarstva (1) imenujejo in razrešujejo župani občin soustanoviteljic
soglasno. Vodja medobčinskega redarstva odloča o zadevah iz pristojnosti občinskega
redarstva, organizira in koordinira delo pooblaščenih uradnih oseb ter v okviru svojih
pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovno dela občinskega redarstva.
Občinski redar (3) ima naslednje naloge:
- nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti cestnega prometa ter po odlokih
občine,
- vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
- opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih,
- neposredno izrekanje in izterjava denarnih glob na kraju prekrška,
- izdaja odredb v skladu z odloki občine,
- druge naloge iz področja občinskega redarstva5.

4

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25.04.2008, Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice,
Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.
5
3. člen ZORed (naloge občinskega redarstva)
(1) Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis.
(2) V okviru in v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka in z občinskim programom varnosti iz 6. člena tega zakona skrbi
občinsko redarstvo za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno:
– nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
– varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
– skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,
– vzdrževati javni red in mir.
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Pogoji za opravljanje nalog
Pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva morajo izpolnjevati splošne pogoje,
določene z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, opraviti predpisan preizkus znanja
za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter preizkus znanja za opravljanje nalog
občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja.
Kandidat za vodjo občinskega redarstva mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo prve
stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe, za občinskega redarja pa najmanj srednjo
splošno ali srednjo strokovno izobrazbo.
Za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga iz pristojnosti občinskega redarstva je
pooblaščen občinski redar, za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekrških pa je lahko
pooblaščena uradna oseba, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali njen
enakovreden raven izobrazbe.
Strokovno usposabljanje in preizkus znanja
Usposobljenost pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva za opravljanje nalog
občinskega redarstva, uporabo pooblastil, določenih z zakonom ter za ravnanje z napravami
in tehničnimi sredstvi se zagotavlja s strokovnim usposabljanjem in obdobnim
izpopolnjevanjem ter preizkusom znanja.
Program in čas strokovnega usposabljanja ter način opravljanja preizkusa znanja za
opravljanje nalog občinskega redarstva, program in način obdobnega izpopolnjevanja,
opravljenih preizkusov in izdanih potrdil o usposobljenosti, predpiše minister, pristojen za
notranje zadeve. Minister, pristojen za notranje zadeve, imenuje komisijo za opravljanje
preizkusov znanja.
Strokovno usposabljanje občinskih redarjev in preizkusi znanja iz prejšnjega odstavka so
strošek občin. Sredstva za izvedbo strokovnega usposabljanja občinskih redarjev za uporabo
pooblastil iz 10. člena ZORed zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
Občinski redar-pripravnik
Dokler občinski redar ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja, je občinski
redar-pripravnik in ne sme samostojno opravljati nalog občinskega redarja.
Občinski redar-pripravnik mora opraviti preizkus znanja najkasneje eno leto po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi.
Plača občinskega redarja
Pooblastila občinskega redarja iz 10. člena ZORed se upoštevajo pri določitvi plače
občinskega redarja, v skladu s predpisi, ki urejajo plače javnih uslužbencev.
Vodenje medobčinske redarske službe
Vodenje, koordinacija in ostale naloge občinske redarske službe bodo v dogovoru z
vključenimi občinami v Medobčinsko redarsko službo.
Vodjo medobčinskega redarstva imenujejo in razrešujeta župan občin soustanoviteljic
soglasno.
Pristojnosti medobčinskega redarstva
Pristojnosti občinskega redarstva predstavljajo pravice in dolžnosti, ki so opredeljene v
Zakonu o občinskem redarstvu (ZORed), Zakonu o varstvu javnega reda in miru (ZJRM),
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Zakonu o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Zakonu o prekrških (ZP-1), Zakonu o lokalni
samoupravi (ZLS) in občinskih odlokih.
V določbi drugega odstavka 3. člena Zakona o občinskem redarstvu je opredeljeno, da
občinsko redarstvo skrbi na podlagi posameznih zakonov in občinskih predpisov, izdanimi na
njihovi podlagi ter na podlagi OVP 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 temeljni sistemski in organizacijski predpis, ki ureja uresničevanje pristojnosti
občin za ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega področja in nalog občinskega
redarstva. 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.
V Zakonu o varnosti javnega reda in miru (uradni list 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 (1. 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 (1. in 3. 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 ZVCP6 o varstvu cest in okolja v naselju in na
občinskih cestah zunaj naselja.
6

113. člen ZVCP: 1) Z uporabo vozila se ne sme povzročati čezmernega hrupa oziroma ropota ali kako drugače onesnažiti
okolja. 2) Ko voznik na cesti vozilo ustavi za več kot tri minute ali ga parkira, mora takoj ugasniti motor. Ta določba se ne
uporablja za vozila, pri katerih motor poganja naprave za opravljanje določenih del (vozilo za zbiranje in odvoz odpadkov, vozilo
za čiščenje kanalov, avtomobilsko dvigalo, ipd.). Prepovedano je sunkovito speljevanje, zaviranje, ustavljanje. 3) Na cesti ali ob
njej je prepovedano izpuščati, puščati, odlagati, odmetavati ali postavljati karkoli, kar bi oviralo potek prometa, ogrozilo njegovo
varnost, škodovalo ljudem, živalim, rastlinam in onesnažilo okolje. Zlasti je prepovedano vozišče močiti ali ovirati odtekanje
vode z njega, odlagati nanj sneg ali led, postavljati stebričke, verige ali druge naprave za ograjevanje parkirnih prostorov
oziroma preprečevanje parkiranja, puščati na njem zabojnike za smeti ali druge predmete, razsipati po njem sipek material, ga
pomazati z mazili ali drugače pomastiti ali kako drugače onesnažiti. 4) Preden se vključi v promet na cesti s kolovozne poti ali
druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče. 5) Izvajalec gradbenih
ali drugih del mora pri izvozu z gradbišča ali druge zemljiške površine, na kateri se izvajajo dela, očistiti zemljo ali blato z vozil,
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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 prekrških7.
Občinski redar je skladno z določbo 126. člena Kazenskega zakonika8 in zgoraj navedenimi
predpisi, pooblaščena uradna oseba.
V prvem odstavku 21. člena Zakona o lokalni samoupravi9 so opredeljene določene
naloge občine na področju zagotavljanja nadzorstva nad krajevnimi prireditvami (javni shodi
in javne prireditve) ter glede organiziranja komunalno-redarstvene službe, ki skrbi za red v
občini.

ki se s te površine vključujejo v cestni promet. 6) Zemljo ali blato, ki v primeru iz četrtega ali petega odstavka tega člena
onesnaži vozišče, mora voznik oziroma izvajalec del takoj odstraniti z vozišča. Če tega ne stori, očisti vozišče na njegove
stroške pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest.
7

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.

8
126. člen KZ: 2) Uradna oseba po tem zakonu je lahko: 1) poslanec državnega zbora, član državnega sveta in član lokalnega
ali regionalnega predstavniškega telesa; 2) oseba, ki pri državnem organu opravlja uradne dolžnosti in ima uradno funkcijo; 3)
druga oseba, ki opravlja določene uradne dolžnosti na podlagi pooblastil, katera ji daje zakon ali na podlagi zakona izdani
predpisi ali na podlagi zakona sklenjena pogodba o arbitraži; 4) vojaška oseba, ki je kot takšna določena s posebnimi predpisi,
kadar gre za posebna kazniva dejanja, pri katerih je navedena uradna oseba, pa niso določena kot kazniva dejanja zoper
vojaško dolžnost; 5) oseba, ki v tuji državi na katerikoli ravni opravlja zakonodajno, izvršilno ali sodno funkcijo, oziroma drugo
uradno dolžnost in ki po vsebini izpolnjuje pogoje iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka; 6) oseba, ki ji mednarodna javna
organizacija daje položaj uradne osebe in ki po vsebini izpolnjuje pogoje iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka; 7) oseba, ki pri
mednarodnem sodišču opravlja sodniško, tožilsko ali drugo uradno dolžnost ali funkcijo.
9

21. člen ZLS: Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom
občine ali so določene z zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: upravlja
občinsko premoženje; omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja
gostinstva, turizma in kmetijstva; načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor
in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči; ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in
skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj; v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne
službe; pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene,
invalide in ostarele; skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in
opravlja druge dejavnosti varstva okolja; ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte; ustvarja pogoje za
izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev; pospešuje vzgojno
izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju; pospešuje razvoj športa in
rekreacije; pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja
splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju; 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; opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; organizira
komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini; skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč; organizira
pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč; organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe; določa
prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti; če ni z zakonom drugače določeno; sprejema
statut občine in druge splošne akte; organizira občinsko upravo; ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
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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.
Občina Žirovnica mora sprejeti, spremeniti in dopolniti posamezne občinske odloke (uskladiti
s prekrškovno zakonodajo) in tako redarjem in občinski inšpekciji omogočiti nemoteno delo
na področjih, na katerih občina želi vzpostaviti več reda10.
Pogoji za delovanje medobčinskega redarstva
Redarska služba ima sedež na Cesta železarjev 6, Jesenice, prostore za delovanje (pisarne)
pa na naslovu Cesta Maršala Tita 78A, 4270 Jesenice. Trenutno ima redarstvo dve službeni
vozili.
Zagotoviti bo potrebno sredstva za zaposlitve dodatnih redarjev (z vso potrebno in
pripadajočo opremo), če se bo za to kazala potreba, kar pa bo razvidno iz vsakoletnih poročil
vodje službe o njihovem delu in vsakoletnih sprememb OPV-jev glede na novo nastalo
problematiko na območjih posamezne občine za potrebe redarstva.
Trenutno so redarji, ki opravljajo nadzor nad mirujočim prometom opremljeni z programsko
opremo e-redar. Prav tako so tudi vsi opremljeni z osebno opremo in prisilnimi sredstvi
skladno s Pravilnikom o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev (Ur. list RS, št.
78/2007).
Delo redarjev se vodi, organizira in koordinira iz sedeža redarstva, in se jih razporeja k
opravljanju konkretnih nalog po tedenskem razporedu.
Administracija in vodenje evidenc
Administrativna dela in vodenje prekrškovnih evidenc se vrši v zvezi z nadzorom mirujočega
prometa v okviru administrativnega poslovanja Skupne občinske uprave. Prekrškovne
evidence vodimo z programom REDAR podjetja INPORES, ki skrbi za delovanje in skladnost
evidence z zakonom.
Informacijski sistem redarstva
Redarstvo uporablja informacijski sistem Občine Jesenice, s programskimi orodji, ki jih
vzdržuje renomirano podjetje s katerim ima Občina Jesenice sklenjeno pogodbo, ki skrbi, da
so podatki vodeni in hranjeni skladno z zakonodajo, ki se nanaša na vodenje prekrškovnih
evidenc in varstva osebnih podatkov.

VRSTA IN OBSEG NALOG OBČINSKEGA REDARSTVA
Vrsta in obseg nalog Občinskega redarstva so:
 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,
 naloge na področju varstva okolja.

10

Po usklajenosti in operativnosti posameznih občinskih odlokov je potrebno takstativno navesti in izpostaviti konkretna
pooblastila redarstva in inšpekcije
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NAČIN IZVAJANJA ZAKONSKIH POOBLASTIL OBČINSKEGA REDARJA
Na podlagi določil 10. člena ZORed ima občinski redar pri opravljanju nalog naslednja
pooblastila:
 opozorilo;
 ustna odredba;
 ugotavljanje istovetnosti;
 varnostni pregled osebe;
 zaseg predmetov;
 zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja;
 uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca (v
nadaljevanju: prisilna sredstva).
Če z 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. člena 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.
Ustna odredba (11. člen ZORed)
Z ustno odredbo občinski redar daje obvezna navodila in prepovedi, odreja ukrepe in
dejavnosti, od katerih je neposredno odvisno uspešno opravljanje nalog iz pristojnosti
občinskega redarstva in jih mora kdo storiti ali opustiti zaradi zagotovitve teh nalog.
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
premoženje, izvršuje ali je izvršila prekršek ali kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Istovetnost ugotavlja občinski redar tako, da od osebe zahteva na vpogled osebno izkaznico
ali drugo veljavno listino, opremljeno s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, tujo potno
listino ali drugo javno listino, opremljeno s fotografijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti
istovetnost.
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)

OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE ŽIROVNICA

Stran 32

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 predpisi.
Zaseg predmetov (46. člen ZPol)
Za izvajanje pooblastil opozorila se občinski redar ravna po 46. členu Zakona o policiji, ki se
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.
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 ZJRM-1
zaseže predmete prekrška iz prvega odstavka 11. člena11 tega zakona (uporaba nevarnih
predmetov).
Za prekrške iz prejšnjega odstavka se lahko izreče stranki sankcija odvzem predmetov.
Zadržanje storilca na kraju kaznivega dejanja ali prekrška (13. člen ZORed)
Občinski redar sme na kraju dogodka zadržati storilca prekrška ali 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 in obvesti policijo, ki mora
prevzeti nadaljevanje identifikacijskega postopka. Zadrževanje 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, ko jo sme v
skladu z zakonom zadržati, če se upira zadržanju ali želi pobegniti.

11
11. člen ZJRM-1: 1) Kdor uporablja acetilen (karbid) ali druge plinske zmesi za pokanje, in s tem povzroči vznemirjenje ali
občutek ogroženosti, se kaznuje z globo. Pokanje z naštetimi sredstvi se izjemoma dovoljuje v času določenih praznikov,
vendar se morajo upoštevati varnostna navodila, ki jih predvideva zakon o eksplozivih.
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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. členu 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 (Uradni
list 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 (1. odstavek 11. člena);
 poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločb (12. člen);
 pisanje po objektih (13. člen);
 vandalizem (16. člen);
 kampiranje (18. člen);
 uporaba živali (19. člen);
 neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb (1. in 3. odstavek 22. člena).
Pooblastila občinskega redarstva po Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list
RS, št. 133/2006, ZVCP-1 UPB4, 14. člen)
Zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa občinski redarji oziroma
redarke:
 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 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 od voznika motornega vozila zahtevati vozniško
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 podzakonskimi akti, izdanimi na njegovi podlagi.

NAČIN UPORABE PRISILNIH SREDSTEV
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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 vezenje sme občinski redar uporabiti zoper osebo, ki jo sme v
skladu z 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 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 o zadržanju osebe in uporabi prisilnih
sredstev oceniti, ali je bilo ravnanje občinskega redarstva 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.
V primeru medobčinskega redarstva je za imenovanje komisije pristojen župan občine, v
kateri je sedež medobčinskega redarstva.

SISTEM DELA OBČINSKEGA REDARSTVA

OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE ŽIROVNICA

Stran 35

V Občini Žirovnica pričakujemo prisotnost, ukrepanje oz delovanje občinskih redarjev na
naslednjih varnostno ogroženih poteh, površinah oz. točkah:
Varovanje narave
Promet znotraj naselja
Promet zunaj naselja
Mirujoči promet
Javni red in mir, javni shodi
Kriminalna ogroženost, vandalizem
Konkretizacija nadzora občinskih redarjev po času in kraju se bo določala za vsak teden
posebej oz. vsaj teden dni pred dogodkom, glede na izkazane in/ali ugotovljene potrebe
Občine Žirovnica.

SODELOVANJE S POLICIJSKO POSTAJO NA OBMOČJU OBČINE
Skleniti je potrebno protokol o sodelovanju s PP Jesenice.
SODELOVANJE Z OBČINSKIMI REDARSTVI SOSEDNJIH OBČIN
Proučiti je potrebno smiselnost in upravičenost sklenitve protokola o sodelovanju z redarstvi
sosednjih občin, ki niso vključene v skupno redarstvo z Občino Žirovnica.
POVEZANOST OBČINSKEGA REDARSTVA Z OKC PU IN REGIJSKIM CENTROM ZA
OBVEŠČANJE (RCO)
Sistem alarmiranja in ukrepanja občinskih redarjev ob izrednih dogodkih - to področje pokriva
sistem ZIR.
SODELOVANJE OBČINSKEGA REDARSTVA V OBČINSKEM SISTEMU ZAŠČITE IN
REŠEVANJA
Skleniti je potrebno protokol o sodelovanju s CZ občine.
NAČINI SODELOVANJA OBČINSKIH REDARJEV IN ZASEBNIH VARNOSTNIKOV
Skleniti je potrebno protokol o sodelovanju s zasebnimi varnostniki, če se bo izkazala
potreba.

IZVAJANJE NADZORSTVA NAD IZVRŠEVANJEM NALOG OBČINSKEGA REDARSTVA
Pristojnost državnih organov:
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Nadzorstvo nad zakonitostjo dela občinskih organov, občinskih uprav in občinskih redarstev
pri izvrševanju opravlja Ministrstvo za notranje zadeve (30/1 čl. ZORed).
Nadzorstvo nad zakonitostjo izvrševanja posameznih pooblastil občinskih redarstev in organ,
pristojen za nadzor, določa zakon, s katerim so ta pooblastila določena (30/2 čl. ZORed).
Pristojnost občinskih organov
Občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti (6/3 čl.
ZORed). Iz opredeljene določbe izhaja, da morajo občinski organi najmanj enkrat letno
preveriti stanje varnosti v občini oziroma ustreznost ocene varnostnih razmer.
Za nadzorstvo nad izvrševanjem nalog občinskega redarstva, določenih z občinskimi
predpisi, je pristojen župan (31.čl. ZORed).
Ocena uporabe prisilnih sredstev (po 17. členu ZORed)
Župani občin ustanoviteljic imenujejo neodvisno, največ petčlansko komisijo za oceno
zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva (v nadaljnjem besedilu: komisija). V komisiji
mora biti 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 o zadržanju osebe in uporabi prisilnih
sredstev 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 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, dokazilih 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 razumno.
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.
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.
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Župan mora pritožbo 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 uslužbencev.

SODELOVANJE MED REDARSKO SLUŽBO TER SPV OBČINE ŽIROVNICA
Sodelovanje med občinsko redarsko službo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu poteka preko sej.

SEZNAM OZ. EVIDENCA ZGRADB, SPOMENIKOV, MUZEJEV IN DRUGIH OBJEKTOV
a) Šole in vrtci
Šola/vrtec
Osnovna šola Žirovnica

Vrtec

Lokacija
Zabreznica
4, 4274 Žirovnica

Zabreznica
Žirovnica

b) Kulturna in tehnična dediščina
Objekt
Lokacija
kulturne/tehnične
dediščine
Čopova rojstna hiša
Žirovnica
Žirovnica

4,

4274

Opis
Osnovna šola Žirovnica opravlja dejavnost
osnovnošolskega izobraževanja otrok za šolski
okoliš, ki obsega območje vasi Moste, Breg,
Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica, Vrba,
Doslovče, Smokuč in Rodine. Osnovno šolo
obiskuje med 350 in 400 otrok. Poleg osnovne
šole je še telovadnica, atletska steza in štiri
športna igrišča.
Vrtec opravlja dejavnost vzgoje in varstva
predšolskih otrok za šolski okoliš, ki obsega
območje vasi Moste, Breg, Žirovnica, Selo,
Zabreznica, Breznica, Vrba, Doslovče, Smokuč in
Rodine. Vrtec obiskuje med okoli 100 otrok.

Opis
14,

4274

Prešernova rojstna hiša

Vrba 2, 4274 Žirovnica

Finžgarjeva rojstna hiša

Doslovče
Žirovnica

Jalnova rojstna hiša

Rodine
Žirovnica

15,

10,

4274

4274

Obnovljena rojstna hiša jezikoslovca, literarnega
zgodovinarja in knjižničarja Matije Čopa (1797 –
1835),
Prešernovega
najboljšega
prijatelja.
Prenovljena je bila leta 1994 in je danes kulturno
središče občine in tudi sedež Zavoda za turizem in
kulturo Žirovnica.
Današnjo podobo je hiša dobila leta 1856 po
požaru. V muzej je bila preurejena leta 1939.
Opremljena je s predmeti iz 19. st., najbolj
dragocena je originalna hišna zibka.
Dolenčeva kajža, muzej življenja gorenjskega
kajžarja, rojstna hiša pisatelja Frana S. Finžgarja
(1871 -1962) skupaj s kozolcem in skednjem
predstavlja muzej na prostem. V hiši je razstavni
prostor s prikazom življenja in dela Frana S.
Finžgarja.
Rojstna hiša pisatelja Janeza Jalna(1891 – 1966) je
bila odprta 1997. Za hišo in bogato zbirko iz
življenja in dela pisatelja skrbi Janez Mulej,
pisateljev nečak, z družino. V hiši je vsako leto več
razstav z etnološko vsebino, vrt pa je občasno tudi
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Predilnica Moste

Moste
58,
Žirovnica

4274

Savske elektrarne – HE
Završnice

v dolini Završnice

Manufaktura mojster
Janez – tiskarski muzej

Smokuč

Kovačija v Zabreznici

Zabreznica (ob cesti
Žirovnica – Begunje)

c) Cerkve
Cerkev
Cerkev sv. Martina
Cerkev sv. Radegunde
Cerkev sv. Kancijana
Cerkev sv. Lovrenca
Cerkev Žalostne matere božje

Lokacija
Moste
Breg
Selo pri Žirovnici
Zabreznica
Breznica

Cerkev sv. Marka

Vrba

Cerkev sv. Klemena

Rodine

gledališče na prostem.
Mala tovarna za predelavo volne iz leta 1922 deluje
še danes, v preteklosti pa so bile tukaj fužine,
kovačnica in žaga.
Zgradil jo je kranjski deželni odbor leta 1915 z
namenom, da postane osnova elektrifikacije dežele
Kranjske. Po vojni so prvo slovensko podeželsko
javno elektrarno vključili v projekt nove HE Moste,
danes pa obratuje le še v primeru pomanjkanja
električne energije oziroma ob konicah ali primeru
okvare HE Moste. Pri jezu HC Završnica so vidni
tudi ostanki plavža.
V tiskarni je rekonstrukcija Gutenbergovega
tiskarskega stroja, na katerem je možno ročno
tiskanje.
Gre za kovačijo z zanimivimi kovanimi mrežami na
oknih. V prihodnosti načrtujejo odprtje muzeja, kjer
bodo na ogled raznovrstni kovaški izdelki.

d) Arheološka najdišča
Arheološko
Lokacija
najdišče
Ajdna nad Potoki
nad dolino Završnice (1048 m)

Opis
sredi vasi, podružnična cerkev
sredi vasi, podružnična cerkev
sredi vasi, podružnična cerkev
nad vasjo, podružnična cerkev
ob cesti Žirovnica – Begunje, župnijska
cerkev
v vasi poleg Prešernove rojstne hiše,
podružnična cerkev
sredi vasi, podružnična cerkev

Opis
Leta 1976 so se tu začela sistematična
arheološka izkopavanja. Na terasastem platoju so
odkrili ostanke starokrščanske naselbine iz 5. – 6.
stoletja. Danes so zidovi sakralnega objekta
konzervativni in celotno prekriti s streho ter na
ogled obiskovalcem.
Lep in dobro ohranjen primer utrjenega jamskega
zavetišča, ki je najverjetneje nastal v 13. stoletju
ter v 15. in 16. stol. služi za skrivanje in obrambo
pred Turki.

Turška jama

nad dolino Završnice (SZ pobočje
Gojzdanšnice)

Villa Rustica

Pod naseljem Rodine (t.i. »Ključi«)

ostanki rimske podeželske kmetije, ki je bila
središče ene od veleposesti province Norik

Mala jama pod
Žičico

Pobočje nad Mostami

arheološki kulturni spomenik lokalnega pomena

e) Umetnostni in arhitekturni spomeniki
Umetnostni/arhitekturni
Lokacija
spomenik
Kužna znamenja
stara cesarska cesta

Opis
1.) ob cesti proti Studenčicam
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Kapelice

1.) vaška pot Breznica - Doslovče
2.) Breznica (križišče)
3.) Zabreznica (ob cesti Žirovnica –
Begunje)
4.) Žirovnica (ob cesti Žirovnica –
Begunje)
5.) Smokuč (sredi vasi)
Moste pri Žirovnici

Spominsko obeležje 28
talcem
Plečnikov spomenik

Breznica

f) Etnološki spomeniki
Etnološki spomenik Lokacija
vaška lipa v Vrbi
sredi vasi Vrba
Janšev čebelnjak

Breznica

napajalno korito
vaško perišče

Doslovče
Smokuč

2.) ob cesti proti Vrbi
3.) ob cesti proti Zabreznici
Marijina kapela
kapela Srca Jezusovega
kapela s. Pieta
Marijina kapela
kapela sv. Klemena
Spomenik stoji ob stari cesti skozi
naselje, pod železniškim mostom, ki
tu prečka globoko zarezano dolino
Završnice.
Pred cerkvijo na Breznici stoji
spomenik žrtvam 1. svetovne vojne,
postavljen leta 1930.

Opis
Prastara vaška lipa sredi Vrbe, okoli katere je nameščeno
16 kamnov, je bil prostor za posvetovanje predstavnikov
vaške srenje.
Na ogled je rekonstrukcija Janševega čebelnjaka. Čebelnjak
stoji med stanovanjskimi hišami, do katerega je urejen
dostop za obiskovalce.
Doslovče št. 13, kulturni spomenik lokalnega pomena
kulturni spomenik lokalnega pomena

g) Zgodovinski spomeniki
Zgodovinski spomenik
pokopališče

Lokacija
Breznica

spominsko znamenje Antonu Janši

Breznica

spominsko znamenje Antonu Dolarju – Mišku

Doslovče

spominska plošča Dragoljubu Milovanoviču

Doslovče

spominska plošča Julki Jensterle

Moste pri Žirovnici

spominska plošča ustanovitvi Cankarjevega
bataljona

Moste pri Žirovnici

spominska plošča relejni kurirski postaji

Moste pri Žirovnici

spominska plošča partizanskemu taboru

Moste pri Žirovnici

spominska plošča padlima graničarjema

Moste pri Žirovnici

spominska plošča na Prešernovi koči

Moste pri Žirovnici

kenotaf Jožeta Kodra

Moste pri Žirovnici

spominska plošča na železniškem mostu

Moste pri Žirovnici

spominska plošča kurirjem

Moste pri Žirovnici

Opis
Poleg župnijske cerkve, kulturni
spomenik lokalnega pomena
kulturni spomenik lokalnega
pomena
Kulturni spomenik lokalnega
pomena
Kulturni spomenik lokalnega
pomena
Kulturni spomenik lokalnega
pomena
Moste pri Žirovnici št. 79,
kulturni spomenik lokalnega
pomena
Valvasorjev
dom,
kulturni
spomenik lokalnega pomena
v Žingaricah, kulturni spomenik
lokalnega pomena
Kulturni spomenik
pomena
Mali Stol, kulturni
lokalnega pomena
Mali Stol, kulturni
lokalnega pomena
Kulturni spomenik
pomena
Dolina
Završnice,

lokalnega
spomenik
spomenik
lokalnega
kulturni
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spominska plošča Vojku Školarisu

Moste pri Žirovnici

spominska plošča Marti Tavčar - Riji

Moste pri Žirovnici

spominska plošča kurirjem

Moste pri Žirovnici

partizansko taborišče Titova vas

Moste pri Žirovnici

pokopališče

Rodine

spominska plošča Francu Krču

Selo pri Žirovnici

spominska plošča Ignacu Zupanu

Selo pri Žirovnici

spominska plošča padlim gasilcem

Zabreznica

spominska plošča požigu železniške postaje

Žirovnica

spominska plošča prvemu sestanku OF

Žirovnica

spominska plošča kraju prvega partijskega
sestanka
spominsko znamenje Vinku Hrovatu

Žirovnica
Smokuč

h) Umetnosti in arhitekturni spomeniki
Zgodovinski spomenik
Lokacija
freska na hiši Rodine št. 9
Rodine št. 9
freska na hiši Smokuč št. 43

Smokuč št. 43

spomenik lokalnega pomena
Žirovniška
planina,
kulturni
spomenik lokalnega pomena
Kulturni spomenik lokalnega
pomena
na Jamovcu, kulturni spomenik
lokalnega pomena
Dolina
Završnice,
kulturni
spomenik lokalnega pomena
poleg cerkve sv. Klemena,
kulturni spomenik lokalnega
pomena
kulturni spomenik lokalnega
pomena
kulturni spomenik lokalnega
pomena
kulturni spomenik lokalnega
pomena
kulturni spomenik lokalnega
pomena
kulturni spomenik lokalnega
pomena
kulturni spomenik lokalnega
pomena
kulturni spomenik lokalnega
pomena

Opis
Kulturni
pomena
Kulturni
pomena

spomenik

lokalnega

spomenik

lokalnega

SEZNAM DOSEDANJIH NAMERNIH POŠKODB IN NAPADOV NA OBJEKTE NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE
V preteklih letih so bile zaznane naslednje večje poškodbe in napadi na objekte naravne in
kulturne dediščine:
 tatvina kipa talca v Mostah in treh doprsnih kipov iz aleje slavnih mož pred Osnovno
šolo Žirovnica,
 poskus poškodovanja kipa Franceta Prešerna v Vrbi (s strani soseda),
 vlom v sakralne objekte (župnijska cerkev Žalostne Matere božje na Breznici)
PISNI DOGOVOR O SODELOVANJU OBČINSKE REDARSKE SLUŽBE IN
KONCESIONARJA ZA ODVOZ VOZIL
Občina Žirovnica mora urediti vse potrebno (koncesijo) za odvoz, hrambo in razgradnjo
vozil12.

12

Zapuščena vozila.
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NA PREDLOG VODJE SLUŽBE ŽUPAN ODLOČI O NAČINU DELA IN UVEDBI
DEŽURNE SLUŽBE REDARSKE SLUŽBE
Občina Žirovnica bo uvedla dežurno službo redarske službe, ko se bo pojavila potreba.

OCENA FINANČINIH POSLEDIC
Sredstva za izvajanje OPV se zagotovijo v proračunu občine (četrti odstavek 6. člena
ZORed). Glede na navedeno zakonsko določbo so občine obvezane, da pri proračunskem
načrtovanju zagotovijo ustrezna finančna sredstva za izvajanje OPV oziroma za delovanje
občinske redarske službe

ZAKLJUČEK
OPV ima, glede na določbe ZORed, značaj dokumenta 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 (3. odstavek 6. člena
ZORed), 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 temeljita ocena varnostnih razmer je podlaga za opredelitev obsega in vrste
nalog občinskega redarstva (1. odstavek 6. člena ZORed).
Medobčinska redarska služba 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 lahko vstavijo v OPV.
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