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Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 
139/2006 in 9/2017- ZORed) je Občinski svet Občine Vojnik na predlog župana, na 11. redni 
seji, dne 21. 5. 2020, sprejel  
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CILJE DELOVANJA OBČINSKIH REDARJEV  
v letu 2020 

 
 

 
 

Nepravilno parkiranje  
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Stran 4 od 26 

 

 
UVOD 

 
Občinski program varnosti Občine Vojnik, ki je bil sprejet na 21. redni seji Občinskega sveta 
Občine Vojnik, dne 18.12.2008, je temeljni strateški dokument trajne narave, v katerem so 
opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev občine 
Vojnik. V februarju (20. 2.)  2016 je bil Občinski program varnosti tudi ažuriran v skladu z 
zakonodajo. Informacija o ažuriranju je bila podana Občinskemu svetu občine Vojnik na 11. 
redni seji, dne 31. 3. 2016. Namen Občinskega programa varnosti Občine Vojnik je določiti 
enotne kriterije za zagotavljanje  varnosti  in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost 
na območju občine.  
 
Določila 1. odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu opredeljujejo občinski svet, kot 
občinski organ, ki na predlog župana sprejme občinski program varnosti, s katerim na 
podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega 
redarstva. Skladno z določili 3. odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu je potrebno 
letno oceniti njegovo izvajanje. V letu 2010 je Občinski svet sprejel Oceno izvajanja 
Občinskega programa varnosti Občine Vojnik na 32. redni seji, dne 29. 7. 2010; v letu 2011 
na 11. redni seji, dne 15. 12. 2011; v letu 2012 na 14. redni seji, dne 29. 5. 2012; v letu 2013 
na 20. redni seji, dne 26. 3. 2013, v letu 2014 na 28. redni seji, dne 3. 4. 2014, v letu 2015 na 
6. redni seji 14. 5. 2015, v letu 2016 na 11. redni seji 31. 3. 2016, v letu 2017 na 16. redni 
seji 30.3.2017, v letu 2018 na 23. redni seji, dne 12. 4. 2018 in v letu 2019 na 5. redni seji, 
dne 4. 4. 2019.  
 
To pomeni, da ne gre zgolj za oceno  uresničevanja zapisanih nalog, naloženih občinskim 
redarjem,  temveč tudi  ažuriranje programa in sprejem novih usmeritev za naslednje 
enoletno obdobje. Občinski program varnosti je potrebno obnoviti z novo oceno varnostnih 
razmer, novimi usmeritvami in novimi konkretnejšimi vsebinami glede vrste in obsega nalog 
občinskih redarjev.  
 
V skladu z določili Zakona o občinskem redarstvu (Ur. list RS, štev. 139/2006) in navodilom 
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, štev. 540/09-030-1/2010-8, z 
dne 8. 1. 2010,  mora oceno izvajanja občinskega programa varnosti na predlog župana 
sprejeti na seji občinski svet. 

 
1 VSEBINA DELA OBČINSKIH REDARJEV NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK V 
LETU 2019 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (v nadaljevanju MIR) je bil formalno ustanovljen s sprejetjem 
Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, 
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (Uradni list RS, štev. 
112/2009). S svojim delom v takšni organiziranosti 8 občin je pričel 1. 1. 2010. V letu 2019 
smo ga reorganizirali z Odlokom o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, 
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče  (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 48/19, Uradni list RS št. 67/19 in 68/19), kjer deluje v notranji organizacijski enoti 
(NOE) Medobčinska inšpekcija in redarstvo.  
 
Do dne 30. 11. 2019 je delo opravljalo 7 javnih uslužbencev in sicer trije inšpektorji, od 
katerih je eden tudi vodja organa in opravljajo tudi naloge prekrškovnega organa, občinski 
redar svetovalec, ki opravlja naloge prekrškovnega organa in naloge občinskega redarja ter 
trije občinski redarji.  S 1. 12. 2019 je zaradi nove organiziranosti prišlo do premestitve 
občinskega redarja svetovalca v Notranjo organizacijsko enoto SOU Skupna služba urejanja 
prometa, v letu 2020 pa se načrtuje nova zaposlitev na delovnem mestu občinski redar. 
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Občinski redarji imajo opravljeno Osnovno strokovno usposabljanje in preizkus znanja za 
opravljanje nalog občinskega redarstva. Redno opravljajo tudi obdobno usposabljanje za 
občinske redarje, ki se izvaja na tri leta.  
Na podlagi pooblastil in pristojnosti so občinski redarji delovali in izvajali nadzor predvsem na 
naslednjih področjih: 

 izvajali nadzor nad nepravilno ustavljenimi in parkiranimi vozili na javnih prometnih, 
zelenih in drugih površinah;  

 izvajali nadzor nad upoštevanjem hitrosti vozil na občinskih cestah in na državnih v 
naselju; 

 izvajali nadzor nad uporabo mobilnih naprav in varnostnega pasu voznikov predvsem 
v okolici osnovnih šol ter na občinskih cestah in na državnih v naselju; 

 izvajali nadzor v zvezi z vožnjo tovornih vozil v območjih, kjer je le to prepovedano s 
prom. signalizacijo  

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

 izdajali plačilne naloge kršiteljem, 

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

 prekrškovnemu organu podajali predloge za izterjavo,  

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

 izvajali nadzor šolskih poti skozi celo šolsko leto (OŠ Vojnik in OŠ Frankolovo), 

 sodelovali pri izvajanju nadzora nad komunalnimi odpadki z inšpekcijskimi službami, 

 večkrat izvajali preventivni nadzor v zvezi z odpadki na javnih površinah, v okolici 
vrtcev, osnovnih šol in parkov na območju občine (Titov park, Park pri Graščini 
Socka, Graščina Verpete,…).  

 
S strani občinskega redarstva je bilo na območju občine Vojnik izdanih 39 (21) opozoril  na 
kraju samem (to pomeni, da je bil ob prihodu lastnika vozila izrečeno ustno opozorilo in 
vozilo odmaknjeno). Zmanjšanje števila izrečenih opozoril je posledica tega, da ne gre več 
za novost uvedbe novega prometnega režima v okolici Zdravstvene postaje Vojnik – uvedba 
t.i. Modre cone (področje časovno omejenega parkiranja). Na področju parkiranja in 
ustavljanja je bilo izdanih 15 (11) plačilnih nalogov. Vzrok za zmanjšanje števila prekrškov na 
področju mirujočega prometa gre iskati tudi v doslednem delu občinskega redarstva v 
preteklih letih. Da se število ne bi povečalo, bomo v letu 2020 nadaljevali z nadzorom nad 
urejenimi parkirišču na območju Občine Vojnik. 
 
Največ prekrškov glede mirujočega prometa je še vedno zaznanih na Keršovi ulici pri 
Zdravstveni postaji Vojnik. Zaznane so težave tudi pri parkiranju in ustavljanju ob Celjski 
cesti, saj je na tem delu veliko lokalov, malo parkirnih mest, ob tem pa poteka velik tranzit na 
regionalni cesti.  
 
Opozoriti je potrebno tudi na prehod za pešce pri Lekarni, saj ta prehod med drugim 
uporabljajo tudi otroci iz vrtca, ki zaradi napačno parkiranih avtomobilov (na označenih 
parkirnih prostorih) uslužbenk lekarne težko dostopajo do prehoda. 
 
V letu 2019 je Medobčinski inšpektorat in redarstvo izvajal meritve hitrosti v cestnem 
prometu v obsegu preteklih let. Iz podatkov je razvidno, da se je število prekrškov zmanjšalo 
za 11 %.  V letu 2019 so bili izdani 104 (117) plačilni nalogi za kršitve prekoračitev hitrosti v 
cestnem prometu.  

V poročevalskem obdobju so občinski redarji sodelovali s Svetom za preventivo in varnost v 
cestnem prometu. Občinski redarji so se udeležili preventivnih akcij, ki jih je SPVCP 
načrtoval in izvedel tekom poročevalskega obdobja. Med temi so bile Varna pot v šolo in 
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Bodi preViden. Občinski redarji so skupaj s člani SPVCP opozarjali udeležence v cestnem 
prometu na pravilno ravnanje in ravnanje v skladu z veljavno zakonodajo. Opozarjali so na 
nevarnosti, ki prežijo v prometu. Sodelovanje je potekalo tudi v smeri odpravljanja nevarnih 
točk v prometu. Prav tako so občinski redarji sodelovali pri izvedbi kolesarskega izpita 
osnovnošolskih otrok.  
 
Pri nadzoru prometa se je vršila tudi kontrola uporabe varnostnega pasu in uporaba 
prenosnih telefonov ter nadzor v zvezi z vožnjo tovornih vozil v območjih, kjer je le to 
prepovedano s prometno signalizacijo.  
. 
Povečan nadzor nad kršitvami s področja mirujočega prometa se je vršil tudi na območjih, 
kjer se izvaja odvoz komunalnih odpadkov, da se omogoči nemoten odvoz komunalnih 
odpadkov. Na področju zapuščenih in izrabljenih vozil velja omeniti, da teh vozil skorajda ne 
najdemo več.  
 
Na podlagi pregleda cest na območju občine Vojnik so občinski redarji pripravili predloge za 
obnovitev talnih označb in postavitev prometne signalizacije ter jih podali odgovornim 
osebam.  
             
Na območju KS Nova Cerkev so bile zaznane kršitve na parkirišču pokopališča Nova Cerkev 
in v križišču regionalne ceste proti Vitanju in ceste v Novake, predvsem  zaradi premajhnega 
števila ustreznih parkirišč v središču Nove Cerkve, kjer občani še vedno težko sprejmejo 
dejstvo, da se je tudi zunaj urbanih središč potrebno ravnati v skladu z določili Zakona o 
pravilih v cestnem prometu. 
 
Na območju KS Frankolovo so bile zaznane kršitve na parkirišču Osnovne šole Frankolovo in 
na parkirišču pokopališča Frankolovo. 
 
V sodelovanju s Policijsko postajo Celje je bilo izvedenih pet skupnih akcij v izvedbi mešanih 
patrulj (policist in občinski redar) na področju zagotavljanja javnega reda in miru.  
 

Delo občinskih redarjev 
VOJNIK 

2015 
VOJNIK 

2016 
VOJNIK 

2017 
VOJNIK 

2018 
VOJNIK 

2019 

OPOZORILA NA KRAJU SAMEM 48 110 63 21 39 

PROSTOR ZA INVALIDE 8 4 0 0 2 

AVTOBUSNA POSTAJA 0 0 1 0 0 

KRIŽIŠČE 2 3 0 0 0 

NEUPOŠTEVANJE PROMETNE 
SIGNALIZACIJE 

2 2 0 0 0 

NA CESTI V NASELJU-BREZ ČRT 55 3 0 1 0 

PLOČNIK 12 11 4 0 1 

MODRA CONA  12 53 1 11 

OSTALO 8 8 4 9 1 

ŠT. PN PARKIRANJE-SKUPAJ 87 40 62 11 15 

PN RADAR 84 97 68 117 104 

ZAPUŠČENA VOZILA 3 1 2 4 3 

ONESNAŽENJE CESTE 6 1 7 3 5 

POŠKODOVANJE CESTE 3 0 1 1 0 

ODPADKI 0 2 3 0 0 

PSI 5 2 1 3 3 
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2 VARNOSTNE RAZMERE NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK V LETU 2019 
 
2.1 Opravljene naloge s področja kriminalitete na območju celotne PP Celje 
 

PP Celje je v letu 2019 obravnavala  1.967 (1.587) kaznivih dejanj. Na okrožno državno 
tožilstvo so podali 943 (709)1 kazenskih ovadb, 1.426 (1.315)1 kazenskih ovadb v 
skrajšanem postopku, 263 (230)1 poročil po 10. odstavku 148. člena ZKP in 465 (502)1 
poročil v dopolnitev kazenske ovadbe po 9. odstavku 148. člena ZKP.   
 
Skupno je bilo preiskanih 906 (715)1 kaznivih dejanj. Preiskanost vseh kaznivih dejanj znaša 
46,1% (45,1%)1. Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija znaša 13,6% (6%). 
 
S področja splošne kriminalitete je bilo na obravnavanih 1.805 (1.431)1 kaznivih dejanj, s 
področja gospodarske kriminalitete 162 (156)1 kaznivih dejanj in s področja mladoletniške 
kriminalitete 40 (42)1 kaznivih dejanj. S področja organizirane kriminalitete kaznivih dejanj 
niso obravnavali.   
 
Po strukturi ovadenih oseb so v letu 2018 obravnavali skupno  654 (541)1 osumljencev, 
skupaj je bilo oškodovanih 1.224 (1.044) oseb. V kaznivih dejanjih je bilo ovadenih 35 (31) 
pravnih oseb in oškodovanih 428 (335) pravnih oseb.  
 
Pri zbiranju obvestil v zvezi suma storitve kaznivih dejanj so na podlagi 157. člena ZKP 
odvzeli prostost 37 (57)1 osumljencem. 
 
Opravljenih je bilo 674 (615)1 ogledov krajev kaznivih dejanj, opravili so tudi 31 (51)1 hišnih 
preiskav, 11 (4) osebne preiskave ter 372 (453) 1 zasegov predmetov po ZKP, 115 oseb je 
bilo krim. tehnično obdelanih, opravljenih je bilo 29 prepoznav po fotografijah. Napisanih je 
bilo 414 (348)1 operativnih informacij.  
 
Pri zbiranju obvestil v zvezi suma storitve kaznivih dejanj so na podlagi 157. člena ZKP 
odvzeli prostost 37 (57)1 osumljencem. Pri zavarovanih sledeh tako kot v preteklih letih 
najbolj izstopajo sledovi obuval, biološke sledi in sledi papilarnih linij.  
 
Na področju splošne kriminalitete so obravnavali 1.805 (1.431)1 kaznivih dejanj. Splošna 
kriminaliteta predstavlja 76% delež celotne obravnavane kriminalitete policijske postaje 
Celje. Med kaznivimi dejanji splošne kriminalitete, največji delež kot vsa leta poprej 
prestavljajo kazniva dejanja premoženjske kriminalitete.  
 
S področja premoženjske kriminalitete so v največji meri zastopane klasične tatvine in sicer 
so na ODT Celje podali ovadbe za 670 (631)1 kaznivih dejanj, preiskanost le-teh je znaša 
33% (27,9%)1. Kaznivih dejanj velikih tatvin so obravnavali 345 (237), preiskanost le-te pa je 
15,7% (22,4%). Kaznivih dejanj ropov so obravnavali 10 (4)1, preiskanost pa znaša 50% 
(50%)1. Nadalje so na ODT Celje podali 97 (82)1 kazenskih ovadb za poškodovanje tuje 
stvari, odstotek preiskanosti pa znaša 19,6% (19,8%). Omeniti velja še klasične goljufije v 
zvezi katerih so na ODT Celje podali 169 (96)1 kazenskih ovadb, preiskanost pa znaša 
79,3% (82,3%)1. 
 
S področja kaznivih dejanj zoper življenje in telo so na ODT Celje podali 4 (4)1 kazenskih 
ovadb za kazniva dejanja Hude telesne poškodbe ter 51 (59)1 kazenskih ovadb za kazniva 
dejanja Lahke telesne poškodbe. Skupna preiskanosti teh kaznivih dejanj pa je 89,3% 
(96,8%)1.  

                                                 
 



Stran 8 od 26 

 

 
S področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke so skupno obravnavali 
77 (83) kaznivih dejanj.  
 
Od tega so na ODT Celje podali 49 (49)1 kazenskih ovadb za kaznivo dejanje Nasilje v 
družini, 20 (23)1 kazenskih ovadb za kaznivo dejanje Zanemarjanje otroka in surovo 
ravnanje, 4 (4)1 kazenske ovadbe za kaznivo dejanje Neplačevanje preživnine in 4 (6)1 

kazenskih ovadb za kazniva dejanja Odvzem mladoletne osebe.  
 
V nadaljevanju so na ODT Celje podali tudi 83 (43)1 kazenskih ovadb za kaznivo dejanje 
Grožnja, 7 (5)1 kazenskih ovadb za kaznivo dejanje Izsiljevanje in 5 (6) 1 kazenskih ovadb za 
kaznivo dejanje Povzročitev splošne nevarnosti. 
 
V letu 2019 so na območju PP Celje izrekli  54 (40)1 ukrepov prepovedi približevanja po 60. 
členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Vsi storilci so bili ovadeni za kazniva dejanja, 
ukrepi pa so bili v vseh primerih potrjeni oz. podaljšani. 
 
Pri obravnavanju omenjene problematike so strmeli k celostni in takojšnji obravnavi 
posameznih primerov tako s področja kršitev Zakona o prekrških zoper javni red in mir, kakor 
tudi s področja kršitev določil Kazenskega zakonika. Sledili so načelu ničelne tolerance na 
področju medvrstniškega in družinskega nasilja ter usmeritvam za delo z oškodovanci in 
žrtvami kaznivih dejanj. V vseh primerih je bilo glavno vodilo dosledno in takojšnje 
obravnavanje storilca.    
S področja gospodarske kriminalitete so na ODT Celje podali ovadbe za skupaj 158 (185)1 
kaznivih dejanj. Po strukturi najbolj izstopajo kazniva dejanja Uporaba ponarejenega 
negotovinskega plačilnega sredstva, ki so obravnavali 49 (36), kazniva dejanja Ponarejanje 
denarja, katerih so obravnavali 34 (20) in kazniva dejanja Kršitev temeljnih pravic delavcev, 
katerih so obravnavali 14  (10). Materialna škoda, ki je bila povzročena s storitvijo kaznivih 
dejanj gospodarske kriminalitete znaša  611.000,00 € (2.417.000,00 €)1.  
 
Opravljeno je bilo 23 (8) finančnih preiskav, v zvezi katerih je bilo na okrožno državno 
tožilstvo v Celju v 1 (6) primerih podana pobuda za zavarovanje protipravno pridobljene 
premoženjske koristi, v 22 (3) primerih pa je bilo za finančno preiskavo podano poročilo.  
 
Primerov kaznivih dejanj korupcijske kriminalitete niso obravnavali.  
 
S področja zlorab prepovedanih drog so v letu 2019 na okrožno državno tožilstvo podali 53 
(51)1 kazenskih ovadb, od tega 45 (47) po členu 186/1 KZ-1 in 8 (4) po členu 187/1 KZ-1.  
 
V letu 2019 so napisali 149 operativnih informaciji po akciji Diler, opravili 20 usmerjenih 
poostrenih nadzorov varnostno obremenjenih območij, katera so bila določena na podlagi 
pridobljenih informacij na terenu, znanih zbirališč populacije odvisnikov od prepovedanih 
drog, mestnega parka ter drugih lokacij.  
 
Opravljenih je bilo 98 (78)1 zasegov različnih prepovedanih drog. V zvezi zlorabe 
prepovedanih drog so opravili tudi večje število hišnih preiskav. 
 
Na koncu je potrebno omeniti še problematiko tatvin motornih vozil oz. druge problematike v 
zvezi z motornimi vozili pri čemer je bilo na območju PP Celje odtujenih 24 (10)1 motornih 
vozil, najdenih je bilo 6 (3). 
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2.1.1. Opravljene naloge s področja kriminalitete na območju občine  Vojnik 

 

Na območju občine Vojnik so v letu 2019 obravnavali skupaj 122 (95) kaznivih dejanj, kar je 

28,4 % več kot v letu 2018. V kolikor pa število obravnavanih kaznivih dejanj primerjamo s 

povprečjem obravnavnih kaznivih dejanj v obdobju 2013-2017, pa ugotovimo, da so v 

navedenem obdobju obravnavali v povprečju okoli 154 kaznivih dejanj.  Preiskanost kaznivih 

dejanj v letu 2019 znaša 50,8 % (53,7 %), povprečna preiskanost kaznivih dejanj v obdobju 

2013-2017 je znašala 39,8 %. 

 

Vrsta kaznivega dejanja 

Število kaznivih 

dejanj 

2018 2019 

KD zoper življenje in telo 2 5 

KD zoper človekove pravice in svoboščine 8 12 

KD zoper zakonsko zvezo, družino in otroke 4 6 

KD zoper premoženje 62 75 

KD zoper gospodarstvo 8 11 

KD zoper varnost javnega prometa 0 3 

KD zoper človekovo zdravje 3 1 

KD zoper delovno razmerje in socialno varstvo 1 2 

KD zoper okolje, prostor in naravne dobrine 0 1 

KD zoper pravosodje 1 1 

KD zoper čast in dobro ime 0 2 

KD zoper spolno nedotakljivost 0 2 

 

 

Preiskanost kaznivih dejanj zoper premoženje, katerih so v letu 2019 obravnavali največ, 

znaša 37,3 % (38,7 %) in sicer so v največji meri zastopane klasične tatvine. Na ODT Celje 

so podali kazenske ovadbe za 29 (23) kaznivih dejanj, preiskanost le-teh znaša 41,4% (40,3 

%)1. Kaznivih dejanj velikih tatvin so obravnavali 24 (19), preiskanost le-teh pa je 4,2 % (26,3 

%). Kaznivih dejanj ropov niso obravnavali. Materialna škoda vseh obravnavanih kaznivih 

dejanj zoper premoženje znaša 93.100 € (119.600 €). 

 

S področja kaznivih dejanj zoper življenje in telo so na ODT Celje podali 5 (2) kazenskih 

ovadb za kazniva dejanja Lahke telesne poškodbe. Skupna preiskanost teh kaznivih dejanj 

pa je 100% (100%).  

 

V letu 2019 so obravnavali eno kaznivo dejanje Neupravičene proizvodnje in prometa s 

prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu, letu 2018 pa tri.  

 

Prva tako so v lanskem letu obravnavali 11 kaznivih dejanj zoper gospodarstvo (8), od tega 5 

kaznivih dejanja Ponarejanja denarja (2), medtem ko so ostala kazniva dejanja iz tega 

poglavja v številčnih okvirjih iz leta 2018. 
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Opravili so 5 usmerjenih poostrenih nadzorov varnostno obremenjenih območij, katera so 

bila locirana na podlagi pridobljenih informacij na terenu, poostrenih nadzorov znanih 

zbirališč populacije odvisnikov od prepovedanih drog in drugih lokacij.  

 

Materialna škoda vseh obravnavanih kaznivih dejanj v letu 2019 na območju Občine Vojnik 

znaša 142.900 € (122.400 €). 

 

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

občane občine Vojnik. 

 

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

V letu 2019 so na področju javnega reda in miru intenzivirali delo predvsem na področju 
nasilja med mladostniki in nasilja v družini, kjer skušajo slediti ničelni toleranci in ukrepali 
zoper storilce KD in prekrškov z elementi nasilja. V kolikor so bili v konkretni prijavi podani 
pogoji za izrek prepovedi približevanja, so dosledno izrekali ukrepe prepovedi približevanja 
določenemu kraju oziroma osebi.  Veliko pozornosti so usmerili tudi k ugotavljanju kršitev s 
področja točenja alkoholnih pijač mladoletnikom, saj so v navedenem obdobju izvedli več 
poostrenih nadzorov v katere so vključili predstavnike Zdravstvenega, Tržnega in Davčnega 
inšpektorata in Inšpektorata RSNZ, pri tem pa so posledično ugotovili tudi več kršitev.  
 
Na področju odkrivanja prekrškov, ki se navezujejo na področja Zakon o proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi drogami so v navedenem obdobju evidentirali nekoliko manj 
prekrškov kot v primerjalnem obdobju lani 85 (99).  
 
V letu 2019 beležijo rahel upad ugotovljenih kršitev s področja splošnih policijskih nalog in 
sicer so jih v letu 2018 obravnavali 1102, v letu 2019 pa 1013, tako da stanje na področju 
javnega reda in miru ocenjujejo kot ugodno. Po segmentu nasilja v družini so v letu 2019 
opravili veliko aktivnosti, ukrepe prepovedi približevanja pa so izrekali predvsem na osnovi 
evidentiranih kaznivih dejanj nasilja v družini. Skupno so v lanskem letu izrekli 54 (40) 
ukrepov prepovedi približevanja v skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije, katere 
so bile vse potrjene in podaljšane s strani preiskovalnega sodnika OS Celje.  
 
Na področju Zakona o javnih zbiranj beležimo 9 (1) ukrepov, torej več kot leto prej. PP Celje 
opravlja zavarovanje vseh domačih tekem prve Slovenske nogometne lige, NLB in EHF-a, 
ter Hokejskih tekem, medtem, ko Slovenska nogometna reprezentanca ni odigrala v Celju 
nobene tekme. Imajo organizirano navijaško skupino Celjski grofje, ki so podvrženi kršitvam. 
Na tekmah dosledno ukrepajo ob zaznanih kršitvah ZJZ in JRM. Glede na navedeno so s 
stanjem na tem področju dela zadovoljni.  
 
Na področju predpisov o javnem redu in miru so skupaj obravnavali 1.035 (1.288) kršitev, za 
katere je bilo podanih 92 (84) obdolžilnih predlogov, izdanih je bilo skupno 230 (251) odločb 
v hitrem postopku brez obrazložitve in 43 (38) odločb z obrazložitvijo, izdanih je bilo 568 
(893) plačilnih nalogov, policisti pa so izrekli tudi 65 (43) opozoril. Poleg tega so policisti 
obravnavali še 37 (35) kršitev za katere so podali predloge za uvedbo postopka drugim 
prekrškovnim organom.   
 
Največ kršitev so obravnavali po Zakonu o varstvu javnega reda in miru in sicer 692 (756), 
kar je  manj kot v enakem obdobju preteklega leta. 
   
V navedenem obdobju na PP Celje niso obravnavali množičnih kršitev javnega reda in miru.   
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Policisti so v obravnavanem obdobju s področja prekrškov odredili skupno 69 (73) pridržanj 
kršiteljem v skladu z določili 109/II. Zakona o prekrških. Zoper štiri osebe so odredili 
pridržanje s privedbo po členu 110/II Zakona o prekrških in zoper 8 oseb po 64. členu 
Zakona o nalogah in pooblastilih Policije.  
 
 
Na območju PP Celje beležijo upad števila ugotovljenih kršitev v zvezi posedovanja 
ilegalnega orožja in sicer je bilo ugotovljenih 11 (21) primerov kršitev po Zakonu o orožju. 
Trudimo se dvigniti nivo  pridobivanja operativnih informacij in podatkov, ki so povezani s 
posestjo in preprodajo orožja. Še vnaprej bodo intenzivno motivirali policiste, da bodo 
pridobivali informacije s področja akcije »iskalec«, kar so si tudi zadali v letnem načrtu PP 
Celje za leto 2020. 
 
V lanskem letu je PP Celje na podlagi 2. odstavka 58. člena ZP-1 pridobila devet odredb za 
izvedbo hišnih preiskav. Pri hišnih preiskavah so bili najdeni različni kosi orožja, nabojev ter 
imitacija orožja in drugi predmeti, katerih posest je prepovedana. Zoper osebe, katere so 
posedovale prepovedano orožje je bil uveden postopek o prekršku.   
 
Prav tako dosledno spremljajo delo varnostnih služb in so v lanskem letu zoper imetnika 
licence podali predlog za uvedbo postopka pri Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje 
zadeve. Prav tako so na MNZ DPDVN podali pobudi za inšpekcijski nadzor pri imetniku 
licence.  
 
V obravnavanem obdobju na PP Celje niso beležili protestnih shodov. Na javnih zbiranjih oz. 
na športnih in drugih prireditvah so bile v letu 2019 ugotovljene 4 (8) kršitve. Da je bilo število 
ugotovljenih večje, vpliva tudi dosledno spremljanje glede popolnih prijav javnih prireditev ter 
nadzora nad prireditvami samimi.   
 
Tako je delo policijske postaje Celje v zvezi javnih shodov in prireditev izstopalo predvsem 
ob varovanju športnih prireditev. Opravljena so bila varovanja vseh nogometnih tekem NK 
Celje v prvi državni ligi in rokometnih tekem RK Celje Pivovarna Laško (EHF-a) in Hokejskih 
tekem. V varovanje posameznih (rizičnih) tekem so bili angažirani tudi pripadniki PPE, zaradi 
negativnih izkušenj iz preteklosti. Pri varovanju nogometnih tekem nobena tekma ni posebej 
izstopala. Na področju Zakona o javnih zbiranj beležimo rahel porast ukrepov, ki so 
posledica ustanovitve navijaške skupine Celjski grofi in angažirano varovanje vseh 
nogometnih tekem, katerih gostitelj je NK Celje od ustanovitve navijaške skupine Celjski grofi 
naprej. 
 
Nadalje so opravljali različne aktivnosti (odkrivanje storilcev prekrškov in KD in 
preprečevanje drugih dogodkov) tudi na drugih prireditvah (ostali sejmi in prireditve).  
 
V letu 2019 so izvedli vse preventivne in posledično tudi izvedli represivne ukrepe, za 
zagotavljanje varnosti na javnih prireditvah skladno z Zakonom o javnih zbiranjih. 
 
V zvezi nadzora nad delom nad varnostnimi službami so izvajali poostrene nadzore, prav 
tako pa so ob rednem delu izvajali kontrole nad varnostniki glede spoštovanja Zakona o 
orožju in Zakona o zasebnem varovanju. Redno se kontrolirajo prijave varnostnih subjektov, 
ko prijavljajo uporabo svojih pooblastil. V letu 2019 so ugotovili 29 (28) kršitev po Zakonu o 
zasebnem varovanju. Policisti dosledno izvajajo nadzor nad varnostniki pri interveniranju na 
varovanih območjih, kjer le ti opravljajo varovanje.  
 
Sodelovanje z vsemi varnostnimi službami, ki delajo na območju policijske postaje ocenjujejo 
kot zelo dobro.  
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V obravnavnem obdobju so opravili tudi več poostrenih nadzorov skupaj z inšpekcijskimi 
službami (Zdravstveni, Tržni, Davčni, FURS in Inšpektorat IRSNZ) predvsem z namenom 
odkrivanja kršitev po Zopa - Zouti. Inšpekcijske službe so zaradi odkritih kršitev izvedle hitre 
postopke z izdajo plačilnih nalogov, medtem, ko so policisti PP Celje po tem segmentu dela 
ob rednih oblikah dela ugotovili 6 (16) tovrstnih kršitev določil ZOP-a. Večino nadzorov je bilo 
izvedenih v najbolj kritičnem času in sicer ob petkih in v nočnem času ob sobotah. 
 
Na podlagi načrta dela PP Celje za leto 2019 so načrtovali aktivnosti na področju 
problematike prepovedanih drog, kjer so izvajali poostrene nadzore, prav tako pa so tej 
problematiki polagali pozornost ter ukrepali tudi pri rednem delu. Pri delu je bilo ugotovljenih 
77 (99) kršitev po ZPPPD, vendar bodo v bodoče stremeli k temu, da bodo policiste še 
dodatno motivirali za delo na tem področju. V lanskem letu je PP Celje odkrila več prirejenih 
prostorov za gojenje konoplje. Prav tako je bilo pri hišnih preiskavah odkritih več prostorov 
prirejenih za umetno gojenje kanabisa.  
 
V letu 2019 so drugim prekrškovnim organom poslali 37 (35) predlogov za uvedbo postopka, 
predvsem zaradi kršitev Zakona o preprečevanju zaposlovanja dela na črno, Zakona o 
gostinstvu in Zakona o omejevanju porabe tobačnih izdelkov, prav tako so obravnavali eno 1 
(1) primer onesnaženja okolja. 
 
Policisti PP Celje so v zvezi varnosti na smučiščih opravljali vse naloge v zvezi s zimsko 
turistično sezono.  V zimski turistični sezoni 2019/2020 so prav tako podvzeli vse ukrepe, ki 
se nanašajo predvsem na obratovanje smučišča Celjska koča, ki pa zaradi slabih 
vremenskih razmer, praktično ni obratovalo.  
 
V letu 2019 niso obravnavali nesreč na urejenih kopališčih na območju Celja. Nadalje so bila 
kontrolirana črna kopališča predvsem ob reki Savinji in na Šmartinskem jezeru, kjer 
posebnosti niso zaznali. Prav tako so vzpostavili kontakt z upraviteljem kopališča v kraju 
Frankolovo.  
 
V letu 2019 so obravnavali 26 (38) požarov in  28 (15) delovnih nesreč.  
 
V preteklem letu so skupaj opravili 41 (32) asistenc. Od tega so Zdravstvenim ustanovam 
nudili asistenco v 37 primerih. Pri opravljanju asistenc niso beležili preprečitev ali napadov na 
uradne osebe, ki so izvajale uradno nalogo. Sodelovanje na tem področju ocenjujemo kot 
dobro v smislu pravočasnih zahtevkov in priprave na izvedbo asistence.  
 
Prav tako so opravili skupno 64 (89) privedb na podlagi odredb sodišč, medtem ko privedb 
za druge institucije v letu 2019 niso opravili. 

 

2.2.1 Opravljene naloge s področja javnega reda na območju občine Vojnik 

 
V občini Vojnik je PP Celje v letu 2019 obravnavala 51 (91) kršitev s področja javnega reda, 
kar je 44,0 % upad kot leto prej. Če pa primerjamo število kršitev javnega reda in miru s 
povprečjem obravnavnih kršitev javnega reda in miru v obdobju 2013-2017, pa ugotovimo, 
da so v tistem obdobju obravnavali v povprečju okoli 103 kršitev javnega reda in miru, kar 
posledično pomeni več kot 50 % upad kršitev.   
 
V letu 2019 so beležili 37 (70) kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru, 1 (8) kršitev 
Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami,  0 (5) Zakona o orožju, 5 (4) 
kršitev Zakona o zaščiti živali, 2 (2) kršitev Zakona o ohranjanju narave, 1 (1) Zakona o 
prijavi prebivališča, 2 (0) Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju, 1 (1)  Zakona o 
gostinstvu in 1(0) Zakona o veterinarskih merilih skladnosti.   
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Kot je razvidno, prekrški po Zakonu o varstvu javnega reda in miru predstavljajo 62,2 % 
ugotovljenih vseh kršitev na področju javnega reda.  
 
V letu 2019 so na področju javnega reda in miru intenzivirali delo predvsem na področju 
nasilja med mladostniki in nasilja v družini, kjer skušamo slediti ničelni toleranci in ukrepali 
zoper storilce KD in prekrškov z elementi nasilja.  
 
V zvezi nadzora nad delom nad varnostnimi službami so na območju občine Vojnik izvajali 
poostrene nadzore, prav tako pa so ob rednem delu izvajali kontrole nad varnostniki glede 
spoštovanja Zakona o orožju in Zakona o zasebnem varovanju. Redno se kontrolirajo prijave 
varnostnih subjektov, ko prijavljajo uporabo svojih pooblastil. 
 
V obravnavnem obdobju so opravili štiri poostrene nadzore skupaj z inšpekcijskimi službami  
predvsem z namenom odkrivanja kršitev po Zopa - Zouti. Inšpekcijske službe so zaradi 
odkritih kršitev izvedle hitre postopke z izdajo plačilnih nalogov. Večino nadzorov je bilo 
izvedenih v najbolj kritičnem času in sicer ob petkih in v nočnem času ob sobotah. 
 
Ocenjujejo, da so na področju javnega reda zagotovili visoko stopnjo varnosti za 
občane Občine Vojnik. 
 

 

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

Na območju Policijske postaje Celje je bilo v letu 2019 obravnavanih 816 (769) prometni 
nesreč, od tega so jih policisti PP Celje obravnavali 621 (516), kar je 5 % manj kot v letu 
2018. V prometnih nesrečah so 3 (4) osebe izgubile življenje, 32 (33) oseb je bilo hudo 
telesno poškodovanih lahko telesno poškodovanih je bilo 381 (386) udeležencev prometnih 
nesreč. Glede na statistiko zadnjih petih letih, lahko ugotovimo, da se število prometnih 
nesreč, ne spreminja, ampak je zelo podobno.  
 
Glede na vrsto ceste so se v letu 2019 pripetile prometne nesreče, katerih posledice so bile 
naslednje:  
 

- v naselju z uličnim sistemom:  
2 (1) osebi sta izgubili življenje,  
20 (16) udeležencev prometnih nesreč je utrpelo hude telesne poškodbe,  
235 (233) udeležencev je utrpelo lahke telesne poškodbe; 
 

- v naselju brez uličnega sistema:  
0 (0) nobena oseba ni izgubila življenja  
6 (5) udeležencev prometnih nesreč je utrpelo hudo telesno poškodbo,  
84 (74) udeležencev je utrpelo lahke telesne poškodbe;  
 

- na glavnih cestah:  
1 (3) oseba je izgubila življenje  
1 (2) udeleženec prometne nesreče je utrpel hude telesne poškodbe,  
22 (21) udeležencev je utrpelo lahke telesne poškodbe;  
 

- na regionalnih cestah:  
0 (0) nobena oseba ni izgubila življenje,  
3 (3) udeleženci prometne nesreče so utrpeli hude telesne poškodbe,  
15 (23) udeležencev je utrpelo lahke telesne poškodbe;  
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- na lokalnih cestah:  
0 (0) nobena oseba ni izgubila življenje,  
1 (2) udeleženec je utrpel hude telesne poškodbe,  
7 (3) udeležencev je utrpelo lahke telesne poškodbe.  
 
Naselja z uličnim sistemom na območju Policijske postaje Celje so še vedno najbolj 
obremenjena s prometnimi nesrečami, saj je iz statistike razvidno, da se je kar 66,17 % vseh 
nesreč se je zgodilo v naseljih z uličnim sistemom.  
 
Prav tako je bilo ugotovljeno, da je bilo 64 (43) povzročiteljev pod vplivom alkohola, katerih 
povprečna stopnja je bila 1.46 (1.47) g/kg alkohola v organizmu. Dva alkoholizirana 
povzročitelja prometne nesreče s smrtnim izidom v letu 2018 sta imela v povprečju 1,68 g/kg 
alkohola. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč v letu 2019, katerih posledica 
je bila smrt znaša 66%, katerih posledica je bila telesna poškodba znaša 8,3 % (5,2 %), 
delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, katerih posledica pa je bila materialna 
škoda pa znaša 9,4 % (7,3 %).  
 
Podatki kažejo, da je zelo zaskrbljujoč delež vinjenih povzročiteljev, ki so povzročili prometne 
nesreče s smrtnim izidom, prav tako se je močno dvignil delež vinjenih povzročiteljev 
prometnih nesreč s telesnimi poškodbami. Iz omenjenega vidika  bo potrebno na omenjen 
segment dela, polagati večjo pozornost.  
 
Policisti Policijske postaje Celje so v letu 2019 obravnavali  621 (516) prometnih nesreč, in 
sicer  225 (202) prometnih nesreč v katerih so nastale telesne poškodbe udeležencev, od 
tega je bilo 18 (4) oseb hudo telesno poškodovanih, 207 (198) pa jih je bilo lažje telesno 
poškodovanih. Z materialno škodo se je končalo 399 (359) prometnih nesreč.  
 
Najpogostejši vzroki prometne nesreče ostaja nepravilen premik z vozilom, teh se je v letu 
2019 zgodilo 229 (192), kar predstavlja skoraj 28 % (26 %). Zaradi neprilagojene hitrosti se 
je zgodilo 133 (143) prometnih nesreč, kar znaša dobrih 16 % (18 %), zaradi neupoštevanja 
pravil o prednosti se je zgodilo 119 (112) prometnih nesreč, delež tako znaša slabih 15 %, 
zaradi vzroka ostalo 116 (116) prometnih nesreč, zaradi neustrezne varnostne razdalje se je 
zgodilo 96 (94) prometnih nesreč,  zaradi nepravilne strani oziroma smeri vožnje pa se je 
zgodilo 94 (89) prometnih nesreč. Zaradi nepravilnega prehitevanja se je zgodilo 18 (17) 
prometnih nesreč 14 (8) prometnih nesreč pa se je zgodilo zaradi nepravilnosti pešcev/ na 
cesti/tovor/vozilo). 
 
Leta 2019 se je zgodilo 191 (164) prometnih nesreč s pobegom, raziskanih je bilo 134 (114) 
oziroma  70 %. Od prometnih nesreč s pobegom jih je bilo 19 (15) s telesnimi poškodbami, 
kar znaša  14,1 %. PP Celje je obravnavala 173 prometnih nesreč s pobegom.  
 
Za 64 (43) povzročiteljev prometnih nesreč je bilo ugotovljeno, da so vozili pod vplivom 
alkohola, delež znaša 9,2 %. Prometne nesreče s telesno poškodbo je povzročilo 8,3 % 
vinjenih voznikov, prometne nesreče z materialno škodo je povzročilo 9,4 % vinjenih 
voznikov, vinjena pa sta bila kar dva povzročitelja prometne nesreče s smrtnim izidom, kar 
znaša kar 66 % delež.   
 
Nesreče je povzročilo 515 (513) voznikov osebnih avtomobilov, 77 (72) voznikov tovornih 
avtomobilov, 47 (33) kolesarjev, 18 (6) voznikov mopedov do (25 km/h), 6 (10) voznikov 
mopeda,  5 (2) pešca.  
 
Pri  nadzoru cestnega prometa so ugotovili 7457 (6578) kršitev. Izdanih je bilo 4883 (4192) 
plačilnih nalogov, izrečenih je bilo 1491 (1437) opozoril, izdanih je bilo 191 (158) obvestil o 
prekršku, podanih je bilo 609 (561) obdolžilnih predlogov, izdelanih je bilo 315 (214) odločb v 
hitrem postopku ter poslan 1 (11) predlog drugemu prekrškovnemu organu.  Ugotavljamo, da 
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se je delež ugotovljenih kršitev v letih 2017-2019 močno povečal, glede na ugotovljene 
kršitve v letih 2015 - 2016.   
 
Glede na zakonodajo je bilo ugotovljenih 6922 (5991) kršitev določil Zakona o pravilih 
cestnega prometa, 150 (145) kršitev določil Zakona o voznikih, 334 (364) kršitev določil 
Zakona o motornih vozilih, 34 (44) kršitev določil Zakona o cestah in 12 (6) kršitev določil 
Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v 
cestnem prometu.  
 
Voznikom motornih vozil v cestnem prometu so policisti odredili 7426 (4990) preizkusov 
alkoholiziranosti z alkotestom, 229 (338) preizkusov je bilo pozitivnih, 7114 (4640) 
preizkusov je bilo negativnih, odklonjenih je bilo 13 (9) preizkusov. Odrejenih je bilo 36 (25) 
strokovnih pregledov, da bi se ugotovila prisotnost alkohola, 5 (4) pregledov je bilo 
odklonjenih, negativnih je bilo 19 (12) pregledov, pozitivnih pa je bilo 11 (8) strokovnih 
pregledov. 
  
Policisti so odredili 31 (37) strokovnih pregledov z namenom ugotavljanja prisotnosti mamil, 
od teh je bilo 31 (30) pozitivnih, 0 (5) jih je bilo negativnih, 0 (2) strokovnih pregledov je bilo 
odklonjenih. 
 
Za kontrolni zdravstveni pregled so podali 12 (12) pobud. 
  
Policisti so zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržali 17 (14) oseb, in sicer je bilo po 
določilih ZPrCP pridržanih 14 (14) oseb, ter po določilih ZP-1 3 (0) osebe. Zaseženih je bilo 
153 (143) vozil, ter odrejenih 40 (56) izrednih tehničnih pregledov. Število zaseženih vozil se 
v zadnjih petih konstantno povečuje, kar kaže na učinkovitost policije pri izločanju hujših 
kršiteljev v cestnem prometu.  
 
 

2.3.1 Opravljene naloge s področja cestnega prometa na območju občine 
Vojnik 

 
Na območju občine Vojnik se je v letu 2019 zgodilo 86 (69) prometnih nesreč. V obdobju 
2013-2017 se je v občini zgodilo povprečno okoli 82 prometnih nesreč, kar pomeni 
minimalno povečanje števila prometnih nesreč.  
 
Na območju občine niso obravnavali prometnih nesreč s smrtnim izidom. Obravnavali so 42 
(35) prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in 44 (34) prometnih nesreč z materialno 
škodo. V prometnih nesrečah je bilo 5 (6) oseb hudo telesno poškodovanih, 37 (29) oseb pa 
je bilo lahko telesno poškodovanih.  
 
Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so: 
 
neprilagojena hitrost 19 (19) prometnih nesreč, 
ostali vzroki 14 (13) prometnih nesreč, 
nepravilna stran oz. smer vožnje 17 (11) prometnih nesreč 
neustrezna varnostna razdalja 9 (9) prometnih nesreč, 
neupoštevanje pravil o prednosti 10 (8) prometnih nesreč 
nepravilni premiki z vozilom 11 (8) prometnih nesreč, 
nepravilnosti na cesti 0 (1) prometnih nesreč 
nepravilno prehitevanje 6 (0). 
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V občini Vojnik se je 36 (34) prometnih nesreč zgodilo v naselju brez uličnega sistema, 30 
(23) se jih  je zgodilo v naselju z uličnim sistemom.  
 
V letu 2019 so še posebej poudarke namenili nadzoru nad vozniki enoslednih motornih vozil, 
kjer so občasno izvajali nadzor nad navedeno skupino udeležencev v cestnem prometu, prav 
tako so nadzor na območju občine Vojnik izvajali tudi policisti – motoristi PPP Celje. 
    
Prav tako so obravnavali 5 (3) prometnih nesreč, ko so bili povzročitelji prometnih nesreč pod 
vplivom alkohola, kar znaša 7,2 % (5,0 %), povprečna stopnja alkoholiziranosti pa znaša 
1,57 (1,47) g/kg. Delež povzročiteljev pod vplivom alkohola je nekoliko višji, vendar še pod 
povprečjem v RS, prav tako je tudi povprečna stopnja alkohola  nekoliko višja kot v letu 
2018.  
 
V letu 2020 bodo nadaljevali z aktivnostmi in sicer z odrejanjem preizkusov alkoholiziranosti 
vsem udeležencem prometnih nesreč ter kršiteljem, ki prekoračijo hitrost v naselju za 20 
km/h in izven naselja za 30 km/h, prav tako bodo še bolj poostreno nadzirali voznike 
enoslednih vozil. 
 
Ocenjujejo, da so na področju varnosti cestnega prometa občanom občine Vojnik 
zagotovili  visoko stopnjo varnosti. 
 
 

3 CILJI DELOVANJA OBČINSKIH REDARJEV NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK v 
LETU 2020 
 
Tako kot v preteklem obdobju, je tudi v letu 2020 osnovni cilj Občinskega programa varnosti 
Občine Vojnik, vzdrževati oziroma zagotoviti še boljše stanje javne varnosti oziroma javnega 
reda in miru.  

 
3.1 Strateški cilj 
 
Ta cilj je krovni cilj za zagotavljanje varnosti v občini z Medobčinsko inšpekcijo in redarstvom 
v sodelovanju s policijo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vojnik. 
Njegova vsebina izhaja iz nacionalne varnostne politike, iz zakonskih določil, iz nacionalnih 
programov varnosti, iz sprejetega občinskega programa varnosti  in iz splošnih varnostnih 
potreb, ki so prisotne v občini Vojnik. 
 
Ukrepi za doseganje cilja: 

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

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

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

naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih 
zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine, 

 uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih 
zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine, 
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 vzpodbujanje in podpiranje vzgojnih in izobraževalnih programov v šolah, ki se 
navezujejo na varnost v cestnem prometu, javni red in mir, preprečevanje uporabe 
nedovoljenih drog, ipd., 

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

 
 

3.2 Operativni cilji  

3.2.1 Varnost cestnega prometa 

 
Zagotavljanje večje varnosti je mogoče s spodbujanjem udeležencev v prometu k 
odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne 
varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture. V zapletenem sistemu je 
varnost cestnega prometa odvisna od odgovornega ravnanja posameznikov, vzgojno-
izobraževalnih in preventivnih organizacij, medijev, represivnih in pravosodnih organov, 
civilne družbe, gospodarskih družb, vodstva  lokalne skupnosti in ne nazadnje državnih 
organov. Vsak nosi svoj del odgovornosti za večjo varnost in lahko prispeva k njeni 
uresničitvi. Zastavljene cilje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa v RS, lahko 
dosežemo le s skladnimi ukrepi in skupnim prizadevanjem.  

6. člen Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 10/18 – ZCes-1C) določa, da za 
načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni 
ustanovijo samoupravne lokalne skupnosti svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
ki delujejo kot posvetovalno telo župana.  

Svet ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne 
skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, 
koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni 
ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in 
obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, 
koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovne naloge za svet 
zagotavlja uprava lokalne skupnosti. Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, 
pristojnim za promet.  

 
Temeljni program tega sveta za leto 2020 opredeljuje izvajanje vrsto preventivnih akcij, ki so 
usmerjene v odpravljanje vzrokov za prometne nesreče, ki so na tem območju pogosti, 
predvsem pa: uporaba varnostnega pasu, hitrost vožnje z vozili v cestnem prometu, uporaba 
varnostnih čelad, varnost otrok v času počitnic, sodelovanje pri kolesarskih izpitih, uporaba 
odsevnih teles – kresničk, akcija »Alkohol ubija«, akcija »Varno kolo«, tekmovanje»Kaj veš o 
prometu« in akcija »Varnost otrok na šolskih poteh«. 
 
 Občinski program varnosti v cestnem prometu temelji na: 

 Evropskem akcijskem programu varnosti v cestnem prometu, 

  Resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 
(sprejel DZ 18.12.2006) 

  Resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 
(Uradni list RS, št. 39/13) 

 Analizi prometne varnosti na območju občine Vojnik. 
 
Naloge za doseganje cilja: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3163
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411


Stran 18 od 26 

 

 Uporabljati je potrebno ocene prometne ogroženosti in tveganj v cestnem prometu pri 
delu Medobčinske inšpekcije in redarstva za področje varnosti v cestnem prometu.  
 

V zvezi uresničevanje sprejetega pisnega protokola o sodelovanju med Medobčinskim 
inšpektoratom in redarstvom, Policijsko postajo Celje in  Svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Vojnik bo tako kot vsako leto ob pričetku novega šolskega leta 
2020 - 2021 izveden razgovor v zvezi usklajenega delovanja občinskih redarjev s policisti.   
  
S strani redarstva se opravljajo pregledi kritičnih točk (pogoste prometne nesreče) in cest,  
ter podani so bili predlogi za izboljšanje prometne varnosti. Poseben poudarek je bil dan 
ugotavljanju ustreznosti parkirnih mest in samemu mirujočemu prometu v občini Vojnik. 
 
Glede nadzora nad mirujočim prometom, bo nadzor občinskih redarjev usmerjen predvsem 
na parkirišča Zdravstvenega doma Vojnik, avtobusne postaje na Celjski cesti, na Prušnikovi 
ulici med ZD in Osnovno šolo Vojnik, na parkirnih prostorih namenjeni invalidom, Vinterjeva 
ulica od Mercatorja do Banke Celje, Cesta v Tomaž – Špesov dom (pretočnost prometa), na 
parkirišča pokopališča Nova Cerkev in v križišču Regionalne ceste proti Vitanju in lokalne 
ceste v Novake, na parkirišču OŠ Frankolovo. 
 
Občinski redarji bodo tekom celega leta izvajali nadzor nad uporabo varnostnega pasu in 
uporabe prenosnih telefonov med vožnjo. 

 
 Občina Vojnik bo poskrbela za ureditev prometne signalizacije v skladu z veljavnimi 

predpisi in opravila spremembe, zlasti z vidika varnosti otrok, pešcev in kolesarjev. 
Upoštevala bo predloge Policijske postaje Celje, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Vojnik, Prometnega inšpektorata RS, Medobčinske inšpekcije in 
redarstva ter drugih pristojnih služb in organov. Po rednem programu bo obnovljena talna 
prometna signalizacija, postavljena  bo potrebna turistična in druga obvestilna 
signalizacija.  

 Občinski redarji bodo tudi v bodoče izvajali nadzor hitrosti vožnje vozil v cestnem 
prometu s samodejnimi merilniki hitrosti predvsem (prometne nesreče zaradi hitrosti) v 
bližini šol in vrtcev, ter na območjih, kjer je velika gostota pešcev in kolesarjev, prav tako 
pa tudi tam, kjer to želijo in pričakujejo občani. 

 Izvajanje meritev hitrosti v cestnem prometu skupaj s policijsko postajo Celje – t. i. veriga.  
 Medobčinska inšpekcija in redarstvo sodeluje z državnimi inšpekcijami, ko zaznajo 

prekrške, ki niso v njihovi pristojnosti.  
 Občinski redarji bodo tudi v bodoče izvajali nadzor v zvezi z vožnjo tovornih vozil v 

območjih, kjer je le to prepovedano s prom. signalizacijo  
 

3.2.2 Varstvo javnega reda in miru  

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

javnega reda in miru (sprotno načrtovanje ukrepov). 
 
V času vikendov, šolskih počitnic, praznikov in večjih javnih prireditev prihaja tudi do pojava 
kaznivih dejanj, ki so posledica vandalizma. Pojavljajo se na območju Titovega parka in 
samega centra kraja Vojnik. Redarji bodo ob večjih prireditvah izvajali preventivni nadzor v 
okolici  prireditvenega prostora (zaščita javne infrastrukture), vendar na sam prireditveni 
prostor brez policije ne bodo vstopali.  
 Skupne patrulje s Policijsko postajo Celje v večernih urah.  
 Če občinski redar opravlja naloge, ki jih določa zakon, skupaj s policisti, je dolžan ravnati 

po navodilu policista oziroma vodje policijske enote. 
 
V skladu z določili Zakona o občinskem redarstvu so policisti dolžni nuditi asistenco 
občinskemu redarju pri izvedbi posameznega postopka (ugotavljanje istovetnosti, zadržanje 
na kraju prekrška ali kaznivega dejanja, obveščanje, itd.). Če občinski redar ugotovi, da se 
pripravlja, izvršuje ali je izvršeno kaznivo dejanje, za katerega se storilec preganja po uradni 
dolžnosti ali na predlog, je dolžan v skladu z določbami zakona, ki ureja kazenski postopek, 
obvestiti policijo. 

3.2.3 Varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin  

 
Javne poti, rekreacijske in druge javne površine, zlasti tiste v manj obljudenih in odmaknjenih 
krajih, predstavljajo določena varnostna tveganja za ljudi, prisotne na takih krajih. Problem 
predstavljajo tudi psi, ki so na podeželju pogosto spuščeni in lahko napadejo občane in 
turiste. Zaradi tega je priporočljivo, da se občinski redarji usposobijo za odzive na klice v sili 
in na ustrezno ukrepanje do prihoda policistov.  
 
Naloge za dosego cilja: 
 
V Medobčinski inšpekciji in redarstvu bodo v letu 2020 po potrebi opravljali nadzor nad 
javnimi potmi in rekreacijskimi površinami. 
 
izdelali seznam varnostno ogroženih poti, krajev, površin in točk na območju občine Vojnik v 
sodelovanju s Sveti KS. Na podlagi tega bo izdelan tudi načrt obhodov varnostno ogroženih 
poti, krajev, površin in točk, kakor tudi zemljevid – karta preglednica, z vrisanimi obhodnimi 
relacijami. Te dokumente je potrebno sproti dopolnjevati z aktualnimi varnostnimi problemi in 
prilagajati tudi relacije ter čase samih obhodov in nadzorov s strani občinskih redarjev. 
 
V letu 2020 bodo občinski redarji kot v prejšnjih letih nadzirali predvsem okolico Titovega 
parka, »Štolnerjev hrib«, vrtca, osnovne šole, okolico spomenikov ali drugih objektov, ki 
imajo status naravne ali kulturne dediščine.  

3.2.4 Pretočnost intervencijskih poti 

V okviru varnostnega obvladovanja intervencijskih poti je cilj delovanja občinskega redarja 
zagotoviti na teh poteh  prisotnost redarjev Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 
 
Intervencijske poti so namenjene lažji in hitrejši dostopnosti intervencijskih vozil (policija, 
gasilci, reševalci idr.) v primeru intervencijskih posegov. V primeru neprevoznosti oziroma 
neprehodnosti se povečujejo intervencijski časi, kar posledično vpliva na povečano stopnjo 
ogroženosti zdravja in življenja ljudi, varnosti premičnega in nepremičnega premoženja 
oziroma nasploh javne varnosti in javnega reda na območju Občine Vojnik. Zaradi tega je 
potrebno zagotoviti, da občinski redarji spoznajo območja na katerih se nahajajo 
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intervencijske poti, in da lahko na ta način, s svojim ukrepanjem zagotovijo optimalno 
prevoznost oziroma prehodnost intervencijskih poti. 
 
Za uresničitev cilja, s katerim se zagotavlja varnostno obvladovanje intervencijskih poti na 
območju občine Vojnik, morajo njihovi pristojni organi in službe v okviru svojih pristojnosti 
storiti predvsem naslednje: 
 Pristojna služba v Občinski upravi Občine Vojnik v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim 

društvom Vojnik izdela načrt intervencijskih poti na območju občine Vojnik. Intervencijske 
poti je potrebno ustrezno označiti. 

 Vodstvo Medobčinskega inšpektorata in redarstva izdela načrt obhodov intervencijskih 
poti (izdelati tudi zemljevid – karto preglednico z vrisanimi obhodi občinskih redarjev). 

3.2.5 Varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine 

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

 Sodelovanje z organizacijsko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
ki deluje na območju Občine Vojnik (varovanje in nadzor). 

 Ob morebitnem večjem številu namernih poškodb se pripravi seznam o namernih 
poškodbah in napadih na objekte naravne in kulturne dediščine ter se ob teh objektih 
zagotavljati pogostejšo preventivno prisotnost občinskega redarja. 

3.2.6 Varstvo okolja   

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

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

 Občinski redarji posebno skrb namenijo spoštovanju predpisov, ki se nanašajo na 
ohranjanje narave in razvrednotenja okolja (odpadki, odpadne vode, itd.). V primeru 
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ugotovitve teh kršitev podajo ustrezne informacije in predloge pristojnim prekrškovnim 
organom in organom občinske uprave Občine Vojnik. 

 Ob morebitnem večjem številu pojavov kršitev določil s področja varstva okolja se 
pripravi seznam območij, kjer prihaja do teh kršitev in se na teh območjih zagotovi 
pogostejšo preventivno prisotnost občinskega redarja. 

 
 

3.2.7  Pandemija COVID19  

 
V času priprave Ocene OPV za leto 2019 je 12. 3. 2020 Slovenija razglasila epidemijo 
koronavirusa COVID19. Skupna občinska uprava občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojni in Zreče, NOE Medobčinska inšpekcija in redarstvo je takoj 
pričela s prilagojenim delovanjem v okviru svojih lastnih pooblastil in primarno pričela izvajati 
preventivne ukrepe za zaščito in varnost občanov pred širjenjem Covid-19, po priporočilih 
CZ, župana, občinske uprave in priporočilih NIJZ.  
 
Naloge so bile in bodo izvajale do konca epidemije: 

- izvajanje kontrole nad upoštevanjem priporočil NIJZ in občinske uprave nad 
združevanjem občanov na javnih površinah (igrišča, igrala, piknik prostori, izletniške 
točke); 

- izvajanje preventivnih aktivnosti, ustno opozarjanje;  
- aktivnosti za spoštovanje splošne prepovedi kurjenja v naravi (Uredba o varstvu pred 

požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14); 
- aktivnosti za spoštovanje splošne prepovedi združevanja občanov (Odlok o začasni 

prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na 
javnih krajih v RS); 

- podpora občinskim upravam pri podajanju informacij, odgovorom, vprašanja strank in 
novinarjev, podajanje poročil in 

- telefonske koordinacije z župani, občinskim upravami in CZ.  
 
V primeru morebitnega pojava nove epidemije v prihodnjih obdobjih se bomo odzvali na vsa 
priporočila in pričeli s preventivnim delovanjem ter delovanjem v skladu s pristojnostmi, za 
preprečitev širjenja bolezni. 

 
 

4 ORGANIZIRANOST, KADROVSKA  POPOLNJENOST IN VODENJE 
MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE IN REDARSTVA 
     
Formalna podlaga za organiziranost in delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče je bil  do 
30. 11. 2019 sprejeti  Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (Ur. list RS, 
štev. 112/2009).  
 
Poleg nalog, ki jih redar izvaja v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 
139/2006), z Zakonom o Pravilih cestnega prometa, Zakonom o voznikih, Zakonom o cestah 
in Zakonom o motornih vozilih ( vsi Uradni list RS, št. 109/2010), Zakonom o varstvu javnega 
reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006), Zakonom o prekrških (Ur. list RS, štev. 3/2007-ZP-
1-UPB4, 17 in 21/08-ZP-1E in 108/09-ZP-1F) in drugimi zakoni, kot tudi akti in predpisi občin, 
opravlja tudi naloge s področja inšpekcijskih zadev oziroma nudi pomoč občinskemu 
inšpektorju na način kot ga predpisuje Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, štev. 
43/2007-ZIN-UPB1). 
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Medobčinski inšpektorat in redarstvo mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po 
usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave oziroma druge s strani župana 
pooblaščene osebe občinske uprave tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva 
spada, skladno s predpisi, ki urejajo občinsko redarstvo, glede splošnih vprašanj 
organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah županov občin. 
 
Župan sedežne občine, po predhodnem soglasju županov občin soustanoviteljic imenuje in 
razrešuje vodjo Medobčinskega inšpektorata in redarstva, sprejme kadrovski načrt, program 
dela in finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva, nadzoruje delo ter na podlagi 
mnenja županov občin soustanoviteljic daje skupne usmeritve glede splošnih vprašanj 
organiziranja in delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 
 
V nadaljevanju je v preglednici prikazana sistemizacija delovnih mest v Medobčinskem 
inšpektoratu in redarstvu ter zasedenost delovnih mest na dan 30. 11. 2019 kot sledi: 

 

Zap. 
št. 

Delovno mesto Štev. delovnih mest 

 
SISTEMIZACIJA 

 
ZASEDENOST  

1 VODJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 
IN REDARSTVA – INŠPEKTOR 

1 1 

2 OBČINSKI INŠPEKTOR 2 2 
3 OBČINSKI REDAR SVETOVALEC  1 1 
3 OBČINSKI REDAR  3 3 
 SKUPAJ 7 7 

 
V letu 2020 v skladu s kadrovskim načrtom za leto 2020/2021 planira dodatna zaposlitev na 
delovnem mestu občinski redar, predvsem zaradi naslednjih dejstev:  

 Nove pristojnosti, ki jih nalaga redarjem Zakon o občinskem redarstvu bistveno 
povečujejo število in obseg njihovega dela (nadzor na področju javnega reda in miru, 
vandalizma, merjenje hitrosti vožnje s samodejnimi  merilniki hitrosti, itd.);  

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

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

 Potreba po organiziranju celodnevne službe občinskega redarstva, v primeru, če bi 
glede na oceno varnostnih razmer in varnostne potrebe, redarji morali opravljali delo 
še večkrat v večernem času in ob dela prostih dneh, itd…; 

 Nove pristojnosti prenesene z državnega nivoja na občinske inšpekcije in redarstva. 

 
Na podlagi Odloka o ustanovitvi SOU deluje od 1. 12. 2019 Notranja organizacijska enota 
Skupna služba urejanja prometa, ki opravlja operativne in strokovne naloge občinskih uprav 
občin ustanoviteljic na področju urejanja prometa, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu in občinskega programa varnosti.  

 
5 POGOJI ZA DELOVANJE  SOU - NOE MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN 
REDARSTVO  
 
Sedež SOU – NOE Medobčinska inšpekcija in redarstvo je v prostorih, ki so v lasti Občine 
Vojnik in sicer na naslovu Keršova ulica 12, 3212 Vojnik.  
 
Med materialne in druge pogoje za delovanje občinskih redarjev lahko uvrščamo prostore 
organa, opremo, ki jo uporabljajo redarji, uniformo, simbole in oznake redarstva ter službeno 
izkaznico redarjev. Opremo redarjev določa  Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme 
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občinskih redarjev (Ur. list RS, štev. 78/2007), uniformo, simbole in oznake ter službeno 
izkaznico pa določa Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih 
redarjev (Ur. list RS, štev. 36/2019). 
 
Trenutno število in stanje materialno tehničnih sredstev  SOU – NOE Medobčinska 
inšpekcija in redarstvo je zadovoljivo (mobilni telefoni, digitalni fotoaparati, baterijske svetilke, 
loparček za ustavljanje vozil, itd.).  

 
6 OBVEŠČANJE O ZADRŽANJU IN UPORABI PRISILNIH SREDSTEV 

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

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

- druge okoliščine, ki so pomembne za oceno zakonitosti in strokovnosti uporabe 
prisilnega sredstva oziroma zadržanja.  

 
V primeru, da je osebi med postopkom povzročena telesna poškodba ali smrt, je vodja  
organa  dolžan nemudoma oziroma takoj obvestiti župana občine, kjer je sedež 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva oz. osebe, ki jih župan poobčasti. 
 
Občinski redarji v letu 2019 na območju delovanja niso uporabili nobenih prisilnih sredstev, 
prav tako pa tudi nobene osebe ni bilo potrebno zadržati zaradi storitve kaznivega dejanja ali 
prekrška. Večkrat so občinski redarji deležni tudi verbalnih napadov občanov občine Vojnik 
kot tudi občanov drugih občin.  
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7 OCENJEVANJE UPORABE PRISILNIH SREDSTEV  
 
Na podlagi poročila občinskega redarja ocenjuje zakonitost in strokovnost ravnanja 
občinskega redarja vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva. V primeru ugotovitve 
kršitve je dolžan sprožiti postopek za ugotavljanje odgovornosti.  

Če je bila osebi pri uporabi prisilnih sredstev povzročena telesna poškodba ali smrt ali je bilo 
prisilno sredstvo uporabljeno proti več kot trem osebam, oceno ravnanja občinskega redarja 
opravi komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva (v 
nadaljnjem besedilu: komisija). 

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

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

človekovih pravic in svoboščin, ali predstavnikov javnosti, ki jih določi župan. 

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

Komisijo vodi direktor občinske uprave, pri medobčinskem redarstvu pa direktor občinske 
uprave s sedežem medobčinskega redarstva. Vodja komisije skliče prvo sejo komisije 
najpozneje v petih delovnih dneh od njenega imenovanja. 
 
V letu 2019 ni bil potreben sklic komisije za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja 
občinskega redarstva. 
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8 POVZETEK OCENE 
 
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti je pokazala zadovoljivo stanje na tem 
področju, predvsem pa potrebo po nadaljnji krepitvi dela občinskih redarjev.  
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je s svojimi aktivnostmi, ob upoštevanju njegove 
kadrovske zasedbe, upravičilo pričakovanja občin ustanoviteljic, predvsem pa prebivalcev, ki 
živijo na območju, ki ga ta organ pokriva. Za dosego ciljev, zadanih ob sprejemu Občinskega 
programa varnosti Občine Vojnik (18.12.2008) in pri sprejemu ocene izvajanja OPV Občine 
Vojnik (29. 7. 2010, 15. 12. 2011, 29. 5. 2012, 26. 3. 2013, 3. 4. 2014, 14. 5. 2015, 31. 3. 
2016, 30. 3. 2017, 12. 4. 2018 in 4. 4. 2019), bo potrebna njihova še večja  angažiranost, 
strokovnost in učinkovitost.  
 
Pri ocenjevanju obsega nalog občinskega redarstva je bilo ugotovljeno, da bo mogoče 
naloge opredeljene v Občinskem programu varnosti Občine Vojnik, opraviti z zadostnim 
številom občinskih redarjev in njihovim maksimalnim angažiranjem. Le na ta način se bo 
zagotovil večji red na področju varnosti v cestnem prometu na območju Občine Vojnik in tudi 
njihovo  aktivno vlogo  pri varovanju javnega reda in miru ter varstvu okolja.  

 
Vizija razvoja SOU - NOE Medobčinska inšpekcija in redarstvo je vzpostaviti strokoven in 
prepoznaven organ, ki se hitro odziva na nepravilnosti po občinah in jih v okviru svojih 
pristojnosti razrešuje v najkrajšem možnem času. V sodelovanju z občinsko upravo Občine 
Vojnik namerava konstruktivno pristopiti k  pripravi občinskih odlokov, ki bodo omogočali še 
uspešnejše delovanje  organa, kar bo pomenilo  izboljšavo kakovost življenja prebivalcev na 
območju občine Vojnik.   

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

 
 
 
 

Branko Petre 
Župan Občine Vojnik 
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