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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 517. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS 
42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 
57/12, 44/13, 82/13), 10. Člena družbene pogodbe družbe Golte d.o.o. in 16. 
člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/2010, 
20/2011, 1/2013) je Občinski svet občine Šmartno ob Paki na svoji 24. redni seji 
dne 21. 10. 2013 sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k povečanju osnovnega kapitala 

družbe GOLTE d.o.o.

   I. 
Svet Občine Šmartno ob Paki daje soglasje k povečanju 
osnovnega kapitala družbe Golte, d. o. o., Radegunda 19 
c, Mozirje, z dodatnim vplačilom družbenikov za povečanje 
njihovih vlog.
Občina Šmartno ob Paki bo dodatno vplačala dokapitalizacijsko 
vsoto v višini deleža občine Šmartno ob Paki v družbi Golte 
d.o.o. 
Delež Občine Šmartno ob Paki v družbi Golte, d. o. o., ki 
trenutno znaša 0,2488 %, se glede na vplačan znesek ustrezno 
spremeni.

   II. 
Do sprejema spremembe proračuna za leto 2013 se bodo 
sredstva za dodatno vplačilo zagotovila s sklepom župana o 
prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami.

   III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-0012/2013-1
Datum: 23. 10. 2013

                                                                                            Župan:
                                                                        Janko Kopušar, l. r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 ( Ur.l. RS, št. 
94/2007, 27/2008 Odl.US, 76/2008, 100/2008 Odl.US, 79/2009, 14/2010 Odl.US, 
51/2010), 23. člena Zakona o graditi objektov – ZGO-1 ( Ur.l. RS, št.102/2004 
-UPB1, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US, 120/2006 Odl.US, 
126/2007, 57/2009 Skl.US, 108/2009) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob 
Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/2010, 20/2011, 1/2013) je Občinski svet 
občine Šmartno ob Paki na svoji 24. redni seji dne 21. 10. 2013 sprejel naslednji

SKLEP
O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA

1. člen
S tem sklepom se izvzamejo iz javnega dobra zemljišča :
- parc. št. 547/9, cesta v izmeri 46 m², k.o. Veliki Vrh;
- parc. št. 547/5, cesta v izmeri 15 m², k.o. Veliki Vrh;
- parc. št. 547/7, cesta v izmeri 62 m², k.o. Veliki Vrh;
- parc. št. 547/11, cesta v izmeri 6 m², k.o. Veliki Vrh;
- parc. št. 547/12, cesta v izmeri 29 m², k.o. Veliki Vrh;
- parc. št. 547/14, cesta v izmeri 133 m², k.o. Veliki Vrh;
- parc. št. 547/17, cesta v izmeri 47 m², k.o. Veliki Vrh;
- parc. št. 540/2, cesta v izmeri 338 m², k.o. Veliki Vrh;

vsa vpisana kot javno dobro.

2. člen
Nepremičnine navedene v prvem členu tega sklepa, vpisane 
kot javno dobro, postanejo last Občine Šmartno ob Paki.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku MOV in začne veljati 
naslednji dan po objavi.

Številka: 032-0012/2013-2
Datum: 23. 10. 2013

                                                                                           
 Župan:

                                                                    Janko Kopušar, l. r.
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Na podlagi 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-
ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/10, 20/11, 
1/2013) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 22. redni seji dne 10. 6. 2013 sprejel 

 
SKLEP 

o sprejetju dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem 
Občine Šmartno ob Paki za leto 2013 

 
1. 

S tem sklepom se dopolni letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem  Občine 
Šmartno ob Paki za leto 2013 s spodaj navedenima nepremičninama. 
 
B. načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Zap. 
št. 

Objekt Kat.obč. Parc.št. Identifikacijska 
oznaka-ID 
nepremičnine 

Površina 
 (m2) 

Delež 
občine 

Okvirna  
vrednost 
EUR 

Način  
prodaje 

1 Cesta ob 
zemljišču 
MPT d.o.o. 

Šmartno 
ob Paki 

746/2 6688670 cela 
parcela 
769m2, za 
prodajo 
600m2 

100% 2.492 neposredna 
pogodba 

2 Zemljišče 
med objekti 
Drev 
Marjana v 
Slatinah 

Paška 
vas 

804 7950610 cela 
parcela 
1208m2, 
za 
menjavo 
cca 300m2 

100% 394 menjava 

 
3. 

Dopolnitev  letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem  Občine Šmartno ob 
Paki za leto 2013 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 032-0010/2013 
Datum: 24. 10. 2013 
                                              
                                                                                   Župan : 
                                                                                   Janko Kopušar, l.r. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ( ZLS, Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 
76/08, 100/08 Odl.US, 79/09, 14/10 Odl.US, 51/10, 84/10 Odl.US), 29. člena Zakona o javnih 
financah ( ZJF, Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 
14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/10) je Svet Občine Šmartno ob Paki na 24. seji, dne 21. 10. sprejel 
 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB 

PAKI ZA LETO 2013 
 
 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 
V Odloku o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2013 (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 1/2013) se spremeni 2. člen tako, da se glasi: 
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
 osnutek 
               
                
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                               v EUR    
________________________________________________________________________________________________________________
             Konto – opis                                                        Rebalans 2 leta 2013 
________________________________________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    3.122.235 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)     2.550.212  

 70 DAVČNI PRIHODKI      2.024.449 
  700 Davki na dohodek in dobiček        1.759.199 
  703 Davki na premoženje            207.150 
  704 Domači davki na blago in storitve            58.000 
  706 Drugi davki                                                                                                    100 
                                        
         71 NEDAVČNI PRIHODKI        525.763 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja         138.334 
  711 Takse in pristojbine                        1.700 
  712 Globe in druge denarne kazni               2.000 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                     0 
  714 Drugi nedavčni prihodki           383.729 
  
       72 KAPITALSKI PRIHODKI          49.000 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           33.000 
  721 Prihodki od prodaje zalog                                   0 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.dolg.sredstev                          16.000 
                
 73 PREJETE DONACIJE                   0 
  730 Prejete donacije iz domačih virov                    0 
  731 Prejete donacije iz tujine                     0 
 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI                   523.023 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij       200.175 
                      741 Prejeta sredstva iz državnega prorač. iz sredstev prorač. EU                  322.848 
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                  3.280.691  

 40 TEKOČI ODHODKI                   962.979 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         134.572  
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          27.162 
  402 Izdatki za blago in storitve          720.359 
  403 Plačila domačih obresti            19.786 
  409 Rezerve              61.100 
 41 TEKOČI TRANSFERI                1.207.728 
  410 Subvencije              13.000  
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        597.200 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         90.200 
  413 Drugi tekoči domači transferi          507.328 
  414 Tekoči transferi v tujino                        0 
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI                   987.654 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         987.654 
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                  122.330 
  431 Invest. transferi prav. in fiz. osebam,ki niso prorač.upor.                         94.330 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                               28.000  
  

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                   -158.456 
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) 
 (I.-7102)-(II.-403-404)                                                                                                 -138.870   
III/2. TEKOČI PRIMANJKLJAJ (70+71)-(40+41)                   379.505 

___________________________________________________________________________ 
 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

________________________________________________________________________________________________________________ 
                Konto – opis                                                   Rebalans 2  leta 2013                        
  
______________________________________________________________________________________________________________ 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      

  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                                          0 
  

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
           KAPITALSKIH DELEŽEV                                                              0 

   
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

  SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV                                    0 
 
 
 
 
 
      

___________________________________________________________________________ 
 C. RAČUN FINANCIRANJA 

________________________________________________________________________________________________________________ 
                 Konto – opis                                                       Rebalans 2 leta 2013 
________________________________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                       193.760            
 50 ZADOLŽEVANJE                    193.760 
  500 Domače zadolževanje                         193.760 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)                       76.200 
 55 ODPLAČILA DOLGA                     76.200 
  550 Odplačila domačega dolga                         76.200 
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IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 

  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   - 40.896 
 

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
  (VII.-VIII.)                    117.560 
        

XI. NETO FINANCIRANJE       
 (VI.+VII.-VIII.-IX.)                     158.456 

____________________________________________________________________________________________________________ 
  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12.                       40.896 
          PRETEKLEGA LETA 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je 
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov  in načrt razvojnih programov 
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno ob Paki. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

2. člen 
 
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni. 
 

3. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
 
   
 

Župan občine Šmartno ob Paki 
Janko Kopušar, l.r. 
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UPORABLJENE KRATICE: 
 
OŠOP - Občina Šmartno ob Paki 
MOV - Mestna občina Velenje 
MIRVO - Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja 
OPV OŠOP - občinski program varnosti Občine Šmartno ob Paki 
PP Velenje - Policijska postaja Velenje 
PUO - pooblaščena uradna oseba 
SPV - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
ZORed - Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) 
ZVJRM-1 - Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006) 
ZJU - Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3 in št. 65/2008) 
ZPol - Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 66/2009-UPB7 in št. 22/2010) 
ZP-1 - Zakon o prekrških (Uradni list RS, št.29/2011-UPB8, 43/2011 Odl.US, 21/2013)- nove 

spremembe 
ZJZ - Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 113/2005-UPB2, št. 85/2009 in št. 

59/2010) 
ZVKD - ZVKD-1 - Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008) 
ZZasV - Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/2003, št. 102/2007 in  št. 

41/2009) 
ZCes-1 - Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) 
ZPrCP- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010) 
ZVoz - Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010) 
ZMV - Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010) 
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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 Šmartno ob Paki na predlog župana Janka 
Kopušarja in na podlagi usklajevanja z Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, 
na svoji  24. seji dne 21. 10. 2013, sprejel  
 
 

OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI 
OBČINE ŠMARTNO OB PAKI 

 
 
s katerim se v Občini Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: OŠOP) na podlagi ocene varnostnih 
razmer podrobneje določa vrsto in obseg nalog medobčinskega redarstva, ki deluje v okviru 
Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja s sedežem v Velenju, katerega 
ustanoviteljice so Občina Braslovče, Občina Gornji Grad, Občina Ljubno, Občina Luče, 
Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Rečica ob Savinji, 
Občina Solčava, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj, Občina Tabor, Mestna občina 
Velenje in Občina Vransko (v nadaljevanju: MIRVO), ter navedene naloge usklajuje s 
predpisi, programskimi dokumenti Ministrstva za notranje zadeve in policije na področju 
javne varnosti ter z drugimi potrebami varnosti v občini. Pri tem so za Občinski program 
varnosti Občine Šmartno ob Paki  (v nadaljevanju: OPV OŠOP) in za delovanje MIRVO 
ključnega pomena predvsem Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o varstvu javnega reda in 
miru, Zakon o voznikih, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o 
prekrških,  Zakon o volilni in referendumski kampaniji, Zakon o lokalni samoupravi in 
občinski odloki. 
 
OPV OŠOP obsega cilje, ki na celovit način urejajo oziroma zagotavljajo ustrezno stopnjo in 
kvaliteto varnosti v občini. Ta bo dosežena z ustrezno varnostno politiko ter sistemskimi, 
pravnimi in organizacijskimi predpisi ter ukrepi organov in služb OŠOP ter konkretnimi 
ukrepi MIRVO, ki bodo usmerjeni v zagotavljanje javne in druge varnosti v občini. 
 
OPV OŠOP je zasnovan razvojno in hkrati dovolj konkretno ter ima naravo priporočil in 
programskih smernic, ki se bodo lahko realizirale skozi letne programe dela pristojnih 
organov in služb ter medobčinskega redarstva. Izvedba vseh ciljnih nalog OPV OŠOP pa bo 
odvisna tudi od razpoložljivih finančnih sredstev, ki jih občina namenja za to področje dela ter 
od pravilnega razumevanja varnosti, kot temeljne človekove vrednote in potrebe, s strani 
tistih, ki odločajo o finančnih in drugih vložkih v varnost OŠOP.  
 
Namen OPV OŠOP je tudi dvigniti varnostno kulturo vseh tistih, ki se tako ali drugače v 
OŠOP srečujejo z varnostnimi problemi in vprašanji in so v okviru svojih pristojnosti 
odgovorni za varnost. Obenem je cilj OPV OŠOP spodbuditi vse druge, ki jim je OŠOP dom, 
poslovno ali drugačno središče, k samozaščitnemu varnostnemu ravnanju. 
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Za uresničitev vseh navedenih in mnogih drugih varnostnih ter samozaščitnih ciljev pa bo 
vsekakor zelo pomembno sodelovanje vseh organov in služb OŠOP ter MIRVO z državnimi 
in drugimi organi, službami, institucijami ter civilno družbo in sosednjimi občinami ter 
njihovimi organi in seveda predvsem s sosednjimi občinskimi oziroma medobčinskimi 
redarstvi. 
 

1. UVOD 

Občina Šmartno ob Paki je del savinjske statistične regije. Meri 18,2 km2  in se po površini 
med slovenskimi občinami uvršča na 203. mesto. Občinsko središče Šmartno ob Paki leži na 
313 m nadmorske višine. 

V občini je 10 vaških skupnosti in sicer: Gavce, Gorenje, Mali Vrh, Paška vas,Podgora, 
Rečica ob Paki, Skorno, Slatina, Šmartno ob Paki, Velik Vrh. 
 
OPV OŠOP je temeljni strateško - varnostni dokument, s katerim so opredeljena izhodišča in 
usmeritve za zagotavljanje javne varnosti ter varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev in 
obiskovalcev občine. Namen OPV je določiti enotne kriterije za zagotavljanje javne varnosti v 
občini in opredeliti ukrepe ter ravnanja pristojnih, ki zagotavljajo javno varnost in javni red na 
območju občine.  
 
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. Posebna značilnost javne varnosti je, da se zagotavlja vedno le na javnopraven, na 
državo naslonjen in zato arbitraren način, ki jo lahko zagotavljamo samo in izključno prek 
države. Obenem 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 OŠOP je tudi načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora in območij 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 
predpostavlja 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 OŠOP je zelo pomemben in temeljni dokument, v katerem so na podlagi nacionalno - 
varnostne politike in strategije zajeti ukrepi in naloge, ki so ključnega pomena za delovanje 
vseh organov in služb OŠOP, predvsem pa za delovanje MIRVO. V njem so opredeljena tudi 
izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, cilji in ukrepi za zagotovitev teh ciljev na ta 
način, da so opredeljeni konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za dosego želenih ciljev. 
 
Namen OPV OŠOP je tudi vzpostaviti partnerski odnos med policijo in MIRVO pri 
zagotavljanju javne varnosti v lokalni skupnosti oziroma pri izvajanju vseh pristojnosti 
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občinskih redarjev, ki so opredeljene v 3. členu Zakona o občinskem redarstvu. Prav zaradi 
tega so OPV OŠOP opredeljene tudi zakonske osnove za vzpostavitev in delo MIRVO ter za 
sodelovanje s Policijo oziroma Policijsko postajo Velenje (v nadaljevanju: PP Velenje), 
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno ob Paki, zasebnimi 
varnostnimi službami in drugimi subjekti pri zagotavljanju javne varnosti ter javnega reda na 
območju občine.  
 
 
2. OCENA OGROŽENOSTI IN VARNOSTNIH TVEGANJ KOT STROKOVNA 

PODLAGA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE ŠMARTNO OB 
PAKI 

 
Ocena varnostnih razmer je bila izdelana na podlagi ocene varnostnih razmer, ki jo je 
pripravila občinska uprava v sodelovanju z Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu za območje OŠOP in na podlagi letnega poročila PP Velenje za leti 2011 in 2012. 
 
Poročila Policijske postaje Velenje za leti 2011 in 2012 oziroma ocena ogroženosti in 
varnostnih tveganj je izhodiščni dokument za opredelitev obsega varnostnih potreb občine, za 
izdelavo OPV ter za določitev vsebine dela oz. konkretnih nalog medobčinske redarske 
službe. 
 
V oceni varnostnih razmer so natančno opredeljeni vrsta, oblika in obseg dejavnikov 
ogrožanja v občini oziroma dejavnikov, ki vplivajo na varnost na območju Občine Šmartno 
ob Paki.  
 
2.1. POSNETEK STANJA IN UPORABLJENE METODE POTREBNE ZA 

IZDELAVO OCENE OGROŽANJA 
 

Za posnetek stanja varnostnih razmer na območju OŠOP in oceno ogroženosti in varnostnih 
tveganj so bili zbrani ustrezni podatki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in PP 
Velenje, ki je posredovala podatke o javnem redu in miru, varnosti cestnega prometa oziroma 
predvsem o prometnih nesrečah ter o kaznivih dejanjih in druge potrebne podatke. Številni 
podatki pa so bili pridobljeni iz drugih dostopnih uradnih javnih evidenc. 
 
Ocena varnostnih razmer je pripravljena na podlagi statističnih podatkov, ki jih je zbrala 
Policijska postaja Velenje v letnem poročilu za območje Policijske postaje Velenje in oceni 
varnostnih razmer za območje Občine Šmartno ob Paki. V oceno varnostnih razmer so 
vključena tudi varnostna priporočila občanov, ki so jih preko svojih predstavnikov 
posredovali medobčinskemu redarstvu, in priporočila SPV OŠOP. 
 
2.2 OCENA VARNOSTNIH RAZMER – OGROŽENOST IN VARNOSTNA 
TVEGANJA 
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Ocena varnostnih razmer za območje Občine Šmartno ob Paki je bila narejena na podlagi 
statističnih podatkov, pridobljenih od PP Velenje, MIRVO, Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Šmartno ob Paki ter zaposlenih javnih uslužbencev Občine Šmartno 
ob Paki. Analiza je bila opravljena v sklopu več področij in sicer: ogroženost na področju 
naravnih in drugih nesreč, ogroženost od kriminalnih dejanj, ogroženost varnosti v cestnem 
prometu, ogroženost varnosti na področju javnega reda in miru in varnosti na področju 
varovanja okolja in ocena ogroženosti občinskih javnih in rekreacijskih poti. 
 
2.2.1. Ocena ogroženosti in varnostna tveganja na področju naravnih in drugih 
nesreč 
 
Glavna cilja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sta zmanjšanje števila 
nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. 
 
Glavne skupine nalog so: 

- preprečevanje nesreč; 
- pripravljenost na nesreče; 
- zaščita pred nevarnostmi; 
- reševanje in pomoč ob nesrečah; 
- sanacija posledic nesreč. 

 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na: 

- ureditvi prostora in naselij za zaščito in reševanje; 
- evakuaciji; 
- nastanitvi in oskrbi brezdomcev in drugih ogroženih; 
- radiološki, kemijski in biološki zaščiti; 
- zaščiti kulturne dediščine; 
- zaščiti pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. 

 
V Občini Šmartno ob Paki  je organiziran Štab CZ Občine Šmartno ob Paki v skladu z 
veljavno zakonodajo. Štab CZ ima izdelano Oceno ogroženosti in na podlagi le te načrte 
zaščite in reševanja, ki so usklajeni z regijskimi in državnim načrtom. Štab CZ v primeru 
naravnih nesreč tesno sodeluje z županom občine in pristojnimi javnim uslužbencem občinske 
uprave. 
 
OŠOP ima izdelane načrte zaščite in reševanja za sledeče pojave: poplave, potrese in jedrske 
nesreče.  
Glede na podnebne spremembe se tudi OŠOP sooča s poplavami, ki ogrožajo predvsem 
premoženje ljudi in cestno infrastrukturo, manj pa človeška življenja. Poplavna območja so 
razdeljena v ogroženosti vodotokov (Paka, Savinja), hudournikov in podtalnice. 
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Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in 
okolja pred požarom in eksplozijo (v nadaljnjem besedilu: požarom). V občini Šmartno ob 
Paki so dejavnosti, ki jo opravljajo gasilske enote, opredeljene kot obvezna javna služba v 
skladu z Zakonom o varstvu pred požari (ZVPoz; Uradni list RS 71/93, 87/01, 105/06, 9/11, 
83/12) ter z Odlokom o lokalnih gospodarskih javnih službah v  
občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 3/13). V občini delujeta 
dve prostovoljni gasilski društvi Šmartno ob Paki in Paška vas. 
 
Za uresničevanje varstva pred požarom je potrebno zagotoviti: 
 
- načrtovanje in upoštevanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom; 
- odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara; 
- varen umik ljudi in živali s požarno ogroženega območja; 
- preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara in eksplozije za ljudi, živali, 

premoženje in okolje; 
- vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimi preventivnimi ukrepi varstva pred 
požarom in pričakovano požarno škodo. 
 
Vsaka fizična in pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, je v skladu z zakonom kazensko in odškodninsko odgovoren 
za neizvajanje ukrepov varstva pred požarom ter za posledice, ki zaradi tega nastanejo.  
 
2.2.2. Ocena ogroženosti in varnostna tveganja v cestnem prometu 
Na področju PP Velenje je policija redno spremljala stanje prometne varnosti in izdelovala 
mesečne analize in trimesečne prognoze stanja, na podlagi česar so tudi načrtovali delo na 
področju prometne varnosti. Predstavnik policijske postaje je aktivno sodeloval v Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno ob Paki glede odprave 
pomanjkljivosti na področju cestno prometne infrastrukture. V Svetu za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu pa je zastopan tudi interes medobčinske inšpekcije, saj je član Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu tudi inšpektor za področje cest. 
 
Prometne nesreče in posledice na območju PP Velenje: 

Leto 

Prometne nesreče Posledice  

št. vseh 
nesreč 

št. nesreč s 
smrtnim 
izidom  

št. nesreč s 
telesnimi 
poškodbami. 

št. nesreč 
z mater. 
škodo  

št. 
mrtvih  

št. hudo 
telesno 
poškod.  

št. lahko 
telesno 
poškod.  

2008 325 6 173 146 7 35 254 

2009 334 1 191 142 1 17 304 

2010 339 1 164 174 1 16 219 

2011 365 1 169 195 1 22 221 

2012 420 1 188 231 1 20 250 

Porast/upad 
(v %) 15,1 0 11,2 18,5 0 -9,7 13,1 
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Prometne nesreče in posledice na območju Občine Šmartno ob Paki  

Leto 

Prometne nesreče Posledice  

št. 
vseh 
nesreč 

št. nesreč s 
smrtnim 
izidom  

št. nesreč s 
telesnimi 
poškod. 

št. nesreč z 
mater. 
škodo  

št. 
mrtvih  

št. hudo 
telesno 
poškod.  

št. lahko 
telesno 
poškod.  

2011 19 0 15 4 0 4 23 

2012 22 0 11 11 0 1 14 

 
Najpogostejši vzroki za prometne nesreče so premiki z vozili, neupoštevanje prednosti, 
neprilagojena hitrost, nepravilna smer vožnje, nepravilno prehitevanje, varnostna razdalja… 
 
Število prometnih nesreč glede na vzrok: 
Vzroki prometnih nesreč 2011 2012 
Premiki z vozilom 0 0 
Neupoštevanje prednosti 4 2 
Neprilagojena hitrost 10 8 
Nepravilna smer vožnje 2 0 
Nepravilno prehitevanje 2 2 
Varnostna razdalja 1 3 
Ostalo 0 4 
 
Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč in povprečna stopnja alkoholiziranosti: 

Nesreče 
Št. vseh 
povzročiteljev  

Št. alkoholiziranih 
povzročiteljev 

Delež alkoholiziranih 
povzročiteljev 
(v %) 

Povprečna 
stopnja 
alkohola 
(g/kg)  

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Smrtne  0 0 0 0 0 0 0 0 

S telesno 
poškodbo 15 10 2 1 13,3 10 2,01 1,13 

Z materialno 
škodo 4 11 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 
(povp) 19 22 2 1 10,5 4,5 0,92 1,13 

 
Stopnja alkoholiziranih voznikov se je zmanjšala. Tej problematiki se bo pri načrtovanju dela 
še naprej dajalo posebej velik pomen, s ciljem zmanjševanja udeleženih alkoholiziranih 
povzročiteljev in ostalih udeležencev v cestnem prometu. 
 
Prometne nesreče in posledice po vaških skupnostih 
 
Vaška skupnost Prometne nesreče  Posledice Telesne poškodbe 
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2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Skupaj 11 19 20 44 7 15 

Šmartno ob Paki 3 3 6 5 2 1 

Gavce  1 3 6 5 0 3 

Gorenje 3 9 6 25 2 8 

Paška vas 0 2 0 4 0 2 

Rečica ob Paki  3 2 4 3 3 1 

Veliki Vrh 1 0 1 0 0 0 

 
Kršitev cestno prometnih predpisov (leto 2011) 
 
Zakon Skupaj Globe PPLN Predlog 

SP 
Ostalo Opozorila 

Skupaj 92 48 8 15 2 19 
Zakon o javnih cestah/Zakon o cestah 2 0 0 0 2 0 
ZVCP-1 90 48 8 15 0 19 
 
 
2.2.3. Ocena ogroženosti in varnostna tveganja na področju javnega reda in 
miru 
 
Obravnavana problematika na območju PP Velenje za leto 2012 bistveno ne odstopa od 
obravnavane problematike v petletnem obdobju.  Delež obravnavanih prekrškov znaša do 4% 
glede na vse obravnavane kršitve s področja javnega reda na celotnem območju PP Velenje. 
 
Kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru (območje celotne PP Velenje): 

Kršitve 
Št. kršitev 

2011 2012 
Porast/upad (v 
%) 

Izzivanje ali spodbujanje k pretepu (6/1 ZJRM-1)  79 112 41,8 

Udarjanje (6/2 ZJRM-1)  26 44 69,2 

Pretepanje (6/3 ZJRM-1)  2 2 0 

Nasilje v družini (6/4 ZJRM-1 v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 
ZJRM-1)  61 80 31,1 

Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje (7/1 ZJRM-1)  143 122 -14,7 

Nedostojno vedenje do uradne osebe (7/2 ZJRM-1)  47 62 31,9 

Motenje nočnega miru s hrupom (8/1 ZJRM-1)  37 34 -8,1 

Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati (8/2 ZJRM-1)  89 62 -30,3 

Vsiljivo ali žaljivo nadlegovanje z beračenjem na javnem 4 0 - 
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Kršitve 
Št. kršitev 

2011 2012 
Porast/upad (v 
%) 

kraju (9 ZJRM-1)  

Prenočevanje na javnem kraju (10 ZJRM-1)  1 2 100,0 

Vandalizem (16 ZJRM-1)  2 0 - 

Vzbujanje nestrpnosti (20 ZJRM-1)  1 0 - 

Neupoštevanje odredbe uradne osebe (22/1 ZJRM-1)  59 67 13,6 

Druge kršitve  40 36 -10,00 

Skupaj  591 624 5,6 
 

V OŠOP je PP Velenje obravnavala 18 zadev s področja javnega reda, kar je občutno 
zmanjšanje v primerjavi z letom 2011. Delež obravnavanih prekrškov znaša do 4% glede na 
vse obravnavane kršitve s področja javnega reda na celotnem območju PP Velenje. Pri tem je 
bilo 17 kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru ter 1 kršitev Zakona o zaščiti živali. 
Ostalih kršitev v sklopu javnega reda in miru PP Velenje ni obravnavala. 
Ugotavlja se upad kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru (glede na raven v letu 2010), 
čemur bo nadalje posvečena še večja pozornost pri opravljanju dela PP Velenje. Ugotavlja se 
prevladujoč trend upadanja prekrškov.  
 

Obravnavana kazniva dejanja PP Velenje v obdobju od 2008 do 2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Št. preiskanih dejanj 1.141 1.100 1.285 1.327 1.149 
Št. preiskanih kaznivih dejanj 606 624 822 749 651 
Delež preiskanih kaznivih dejanj (v %) 53,1 56,7 64,0 56,4 56,7 
Št. kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija 143 42 232 112 88 
Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila 
policija ( v %) 

12,5 3,8 18,1 8,4 7,7 

 

Obravnavana kazniva dejanja  na območju Občine Šmartno ob Paki 

 2010 2011 
Št. kaznivih dejanj 56 48 
Ovadba 36 36 
Poročilo 20 12 
Delež preiskanih kaznivih dejanj (v %) 77,78 58,33 
Dokončana kazniva dejanja 55 48 
Poskusi kaznivih dejanj 1 0 
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Poročilo izkazuje, da je na področju kriminalitete zagotovljena visoka stopnja varnosti za 
občane Občine Šmartno ob Paki. 

2.2.4. Ocena ogroženosti na področju javnih shodov in prireditev 

 
Posebne ogroženosti na javnih prireditvah in shodih ne zaznavamo, saj so vsi prijavljeni shodi 
na Upravni enoti Velenje ustrezno obravnavani in v sodelovanju s policijo in varnostnimi 
službami tudi zagotovljeni zadostni varnostni ukrepi, ki zagotavljajo dobro stanje na tem 
področju. Občina ob prijavi prireditve izda dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev 
okolja s hrupom in soglasje k izvedbi prireditve. 

2.2.5. Ocena ogroženosti in varnostna tveganja na področju varstva okolja 

2.2.5.1. Ugotovljene nepravilnosti na področju ravnanja z odpadki 
 

V Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja deluje komunalna inšpekcija, katera 
izvaja nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki v OŠOP. Gre za nadzor nad 
vključevanjem gospodinjstev, fizičnih in  pravnih oseb, v redni odvoz komunalnih odpadkov. 
Glede na veliko pokritost rednega odvajanja komunalnih odpadkov je število primerov, ko 
gospodinjstva nimajo urejenega odvoza, majhno. Največji problem predstavljajo manjša divja 
odlagališča, na manj obljudenih lokacijah ter odlaganje odpadkov na ekoloških otokih, kateri 
so namenjeni za točno določene vrste surovin in ne za kosovne ali za posebno nevarne 
odpadke.  

V primerih, ko gre za nedovoljeno odlaganje gradbenih in drugih nevarnih odpadkov, se 
obvesti pristojne inšpekcijske službe.   

2.2.6. Ocena ogroženosti občinskih javnih poti in rekreacijskih poti 
 
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. 
Nekateri lastniki sprehajajo pse brez povodcev, ali pa jim psi uidejo in se prosto potepajo po 
naselju in javnih poteh in s tem ogrožajo mimoidoče, predvsem sprehajalce psov manjših 
pasem, z iztrebki pa onesnažujejo okolje, zelenice hiš in njihove vrtove.  
 
2.2.7. Ocena ogroženosti javnih zgradb in objektov naravne in kulturne dediščine 
 
Ni zaznati ogroženosti. 
 
2.2.8. Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah 
 
Ocenjujemo, da so varnostne razmere v sosednjih občinah zelo podobne varnostnim 
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razmeram v naši občini in zato nimajo posebnega vpliva na stanje varnosti v OŠOP. 
 

2.2.9. Ključne ugotovitve 

Analiza posameznih ogroženosti nam pokaže, da za območje OŠOP o velikih ogroženostih ne 
moremo govoriti, saj nam že statistični podatki PP Velenje prikazujejo trend upadanja 
deviantnih obnašanj posameznikov. Ta trend se vidi predvsem na področju prekrškov in 
prometnih nezgod. 

V OŠOP se srečujemo tudi z elementi vandalizma, predvsem na področju odtujevanja 
prometne signalizacije (ogledala, prometni znaki). 

 

 

2.3. OPREDELITEV VARNOSTNIH POTREB OŠOP 

Pri opredelitvi varnostnih potreb OŠOP je potrebno izhajati iz določil 3. člena ZORed, ki 
določa, da medobčinsko redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na območju občine, v 
skladu z zakonom in na podlagi zakona izdanimi občinskimi predpisi. Po trenutni veljavni 
zakonodaji so delovna področja opredeljena v Zakonu o varstvu javnega reda in miru ter 
Zakonu o pravilih cestnega prometa. 

Pri tem je potrebno izpostaviti, da je samo vzpostavljanje javnega reda v pristojnosti policije, 
medtem, ko je vzdrževanje javnega reda tudi v pristojnosti medobčinskega redarstva.  

Varnostne potrebe razdelimo na štiri področja, ki jih taksativno navaja ZORed: 

 

2.3.1. 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 zoper pešce, ki ne uporabljajo kresničke ter, kjer ni pločnikov, ne hodijo po 
levi strani vozišča; 

- odstranjevanju zapuščenih vozil; 
- ukrepanju zoper voznike kmetijske mehanizacije in delovnih strojev, ki onesnažujejo 

cestišče; 
- ukrepanje zoper lastnike konj in voznike konjskih vpreg, ki s cest ne odstranjujejo 

konjskih iztrebkov; 
- rednem pregledovanju prometne signalizacije in obveščanje pristojnih za odpravo 

pomanjkljivosti; 
- povečanem nadzor v času prvih šolskih dni; 
- pomoči rediteljem pri urejanju parkiranja pri večjih prireditvah na območju OŠOP; 
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- varnih šolskih poteh; 
- sodelovanju redarstva skupaj s policijo in SPV pri izvajanju preventivnih akcij. 

 

2.3.2. Skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih površinah 

V tem sklopu so se kot bistvene pokazale potrebe po: 

- ukrepanje zoper vodnike psov, ki ne uporabljajo povodcev in nagobčnikov, nimajo 
vrečk za iztrebke oz. drugih pripomočkov za odstranjevanje iztrebkov in ne pobirajo 
iztrebkov; 

- obvestilom lastnikom psov o njihovih dolžnostih in postavitev opozorilnih tabel v 
prihodnosti; 

- ukrepanje zoper osebe, ki odlagajo odpadke (steklenice, pločevinke, plastika)  na 
območju OŠOP. 

 

2.3.3. Varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine 

V tem sklopu se ni pokazalo potreb. 

2.3.4. Vzdrževanje javnega reda in miru 

 

V tem sklopu so se kot bistvene pokazale potrebe po: 

- nadzoru javnih prireditev in vzdrževanju javnega miru na njih. 
 

Zaradi uresničevanja potreb je nujno potrebno sodelovanje medobčinskega redarstva s 
Policijsko postajo Velenje in drugimi službami, tako da je zagotovljena redna komunikacija in 
prenos informacij med temi službami. 

 

3. NAMEN VZPOSTAVITVE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA PO ZAKONU  
O OBČINSKEM REDARSTVU 

 
Namen vzpostavitve medobčinskega redarstva po ZORed je določiti enotne kriterije za 
zagotavljanje javne varnosti v občini in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost na 
območju občine ter načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora v občini. 
Zakon o občinskem redarstvu (ZORed) je organizacijski predpis, ki ureja pristojnosti občine 
za ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega področja in nalog občinskega redarstva, 
hkrati pa tudi določa pogoje za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega 
redarstva, pooblastila občinskega redarja, uniformo, označbe in opremo občinskih redarjev ter 
vsebino in način vodenja evidenc, konkretna pooblastila pa določajo področni zakoni, ki jih 
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ZORed ne navaja, saj dopušča možnost, da bodo redarske službe dobile pristojnost še za 
druga področja.  
 
Pooblastila za izvajanje nalog, ki  jih imajo občinski redarji in so določena v ZORed so 
našteta v nadaljevanju. 

 
Za izvajanje pooblastil opozorila, varnostnega pregleda, zasega predmetov in uporabo 
prisilnih sredstev se uporabljajo določila predpisov, ki urejajo pooblastila policistov. 
 

 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. člena1 tega zakona (uporaba nevarnih 
predmetov). 
Za prekrške iz prejšnjega odstavka se lahko izreče stranska sankcija odvzem predmetov. 
 

 zadržanje storilca na kraju kaznivega dejanja ali prekrška (13. člen ZORed) 
Občinski redar sme na kraju dogodka zadržati storilca prekrška in osebo, zaloteno pri 
kaznivem dejanju, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog.  
 
Če občinski redar ne more ugotoviti istovetnosti osebe, jo zadrži 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, ki jo sme v skladu 
s tem zakonom zadržati, če se upira zadržanju ali želi pobegniti. 
 

 obveščanje o kaznivem dejanju (15. člen 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 (9. člen ZORed) 

                                                           
111. 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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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. 
 
Namen vzpostavitve medobčinskega redarstva je zagotavljanje javne varnosti v lokalni 
skupnosti oz. izvajanje vseh pristojnosti občinskih redarjev: 
- varen in neoviran cestni promet v naseljih; 
- varnost cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij; 
- varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah; 
- varnost javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine; 
- vzdrževanje javnega reda in miru. 
 

Zakon o prekrških, ki je prav tako organizacijski predpis, določa, da o prekrških odločajo 
prekrškovni organi, katerih del so tudi pooblaščene uradne osebe občinskih redarstev, s čimer 
je redarjem podano pooblastilo, da odločajo o prekrških v postopku s plačilnim nalogom in 
hitrem postopku z odločbo. 

3.1. Pristojnosti medobčinskega redarstva  

Pristojnosti mestnega/občinskega redarstva predstavljajo pravice in dolžnosti, ki so 
opredeljene v Zakonu o občinskem redarstvu (ZORed), Zakonu o varstvu  javnega reda in 
miru (ZJRM-1), Zakonu o pravilih cestnega prometa, Zakonu o cestah,  Zakon o volilni in 
referendumski kampaniji, Zakonu o prekrških (ZP-1), Zakonu o lokalni samoupravi (ZLS) in 
občinskih odlokih. 

 
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. V prvem odstavku 3. člena ZORed je 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 in vse 
nadaljnje spremembe) 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); 
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- kampiranje (18. člen); 
- uporaba živali (19. člen); 
- neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb (1. in 3. odstavek 22. člena). 

 
V Zakonu o pravilih cestnega prometa so opredeljena pooblastila občinskega redarstva na 
področju cestnega prometa v občini. 

Občinski redarji na cestah v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih 
cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, izvajajo nadzor nad določbami 
tega zakona: 

- varstvo okolja (5. člen), 
- odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov (7. člen), 
- listine, ki jih morajo imeti pri sebi udeleženci cestnega prometa, razen listine o tovoru 

in pri opravljanju prevoza skupine otrok, potrdila o poklicnih vozniških izkušnjah 
(prvi in drugi odstavek 16. člena), 

- izločitev vozila iz prometa (17. člen), 
- čas trajanja izločitve iz prometa (18. člen), 
- odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila (19. člen), 
- dolžnost upoštevanja pravil (27. člen), 
- območje umirjenega prometa (31. člen),  
- območje za pešce (32. člen), 
- varnostni pas (33. člen), 
- zaščitna čelada (34. člen), 
- prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno 

zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila (35. člen), 
- vožnja z vozilom po cesti (37. člen), 
- vožnja z vozilom na prehodu za pešce (41. člen), 
- najvišje dovoljene hitrosti (46. člen), 
- najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil (47. člen), 
- odpiranje vrat vozila (61. člen), 
- zapustitev vozila (62. člen),  
- označitev ustavljenih vozil (63. člena ),  
- ustavitev in parkiranje (65. člen),  
- parkiranje na parkirnem mestu označenem za invalide (67. člen),  
- območja kratkotrajnega parkiranja (68. člen),  
- izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno (69. člen),  
- pogoji za nalaganje in razlaganje tovora na cesti (77. člen),  
- pogoji za opravljanje gospodarske vožnje (78. člen), 
- udeležba pešcev v cestnem prometu (83. člen),  
- označitev pešcev (84. člen), 
- varstva otrok (peti in šesti odstavek 87. člena), 
- prevoz oseb (88. člena, razen nad določbo sedmega in devetega odstavka tega člena ), 
- jahač, gonič in vodič živali v prometu ter pogoji za udeležbo živali v cestnem prometu 

(92. člena), 
- kolesa in kolesa s pomožnim motorjem (93. člen), 
- vožnja voznikov koles z licenco (94. člen), 
- pogoji za udeležbo motornih koles in mopedov v cestnem prometu (95. člen), 
- pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu (97. člen), 
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- prometna signalizacija (98. člen), 
- svetlobni prometni znaki (99. člen). 

Občinski redarji izvajajo nadzor nad 46. in 47. členom tega zakona izključno s samodejnimi 
napravami in sredstvi za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo, pri 
tem pa nimajo pravice ustaviti voznika.  

Občinski redarji na cestah v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih 
cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, urejajo promet, izvajajo ukrepe, 
določene s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi, ki urejajo 
promet v skladu s tem zakonom. 

V Zakonu o cestah so v 106. členu opredeljena pooblastila občinskega redarstva na 
občinskih cestah, nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, in 
državnih cestah v naseljih. 

- uporaba javnih cest (4. člen) 
- prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste (5. člen) 
- uporaba nekategoriziranih cest (6. člen) 
- največje dovoljene osne obremenitve vozil na javnih cestah (30. člen) 
- največje dovoljene skupne in največje dovoljene mase vozil na javnih cestah (31. člen) 
- izredni prevoz po javni cesti (32. člen) 
- označitev vozil za izredne prevoze (34. člen) 
- naležne ploskve na kolesih vozil (36. člen) 
- izjeme pri omejitvi uporabe javne ceste – lokalni promet (37. člen) 
- začasni ukrepi policije in občinskega redarstva ob ugotovljenih pomanjkljivostih na 

cesti (107. člen ) 
- nadzor izrednih prevozov po javni cesti (108. člen) 
- tehtanje vozila (109. člen) 
- obveznosti voznika vozila (110. člen) 
- izločitev vozila iz prometa (111. člen) 

 

V Zakonu o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), Uradni list RS, št. 41/2007 in 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji 
/ZVRK-A, Uradni list RS, št. 11/2011 

8. člen 

(1) Lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo (v 
nadaljnjem besedilu: plakati) je dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi lokalna skupnost. 
Lokalna skupnost mora brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse, zagotoviti vsem 
organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na teh 
plakatnih mestih, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju 
volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v lokalni skupnosti o listi 
kandidatov ali kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju.  

(2) Lokalna skupnost lahko določi tudi dodatna plakatna mesta, ki so organizatorjem volilne 
kampanje na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu.  



4. november 2013 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 16-2013 / stran 25

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

 

 

18 

 

(3) Lokalna skupnost mora najkasneje 60 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25 
dni pred dnem glasovanja na referendumu javno objaviti pogoje za pridobitev pravice do 
uporabe plakatnih mest iz prvega in drugega odstavka tega člena.  

(4) Za odstranjevanje plakatov, nameščenih ali nalepljenih v nasprotju z določbami tega 
člena, je pristojna komunalna služba lokalne skupnosti, ki plakate odstrani na stroške 
organizatorja volilne kampanje.  

9. člen 

(1) Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz 8. člena tega zakona je dovoljeno s soglasjem lastnika 
oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.  

(2) Kadar organizator volilne kampanje plakatira zunaj plakatnih mest brez soglasja iz 
prejšnjega odstavka, lastnik oziroma upravljavec sam odstrani plakate na stroške organizatorja 
ali pozove organizatorja, da plakate nemudoma odstrani. Če organizator v treh dneh od 
prejema poziva plakatov ne odstrani, lastnik oziroma upravljavec odstrani plakate na stroške 
organizatorja.  

(3) Za nameščanje plakatov iz prvega odstavka tega člena ni dovoljeno predpisovati 
posebnega dovoljenja in zaračunavati komunalne takse. 

40. člen 

(1) Za izvajanje in nadzor nad izvajanjem določb tega zakona je pristojen Inšpektorat 
Republike Slovenije za notranje zadeve, razen v primerih iz 8. in 9. člena tega zakona, ko je 
za to pristojna inšpekcija lokalne skupnosti ali redarstvena služba lokalne skupnosti. 

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-1, ZPrCP , ZCes-1, ZP-1 in občinskih 
odlokih lahko neposredno ugotovimo, da ima občinski redar status: 
 

- prekrškovnega organa, 
- pooblaščene uradne osebe. 

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

V prvem odstavku 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 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.  
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3.2. Način uporabe prisilnih sredstev 
 

- uporaba prisilnih sredstev (14. člen ZORed) 
Občinski redar sme uporabiti fizično silo in plinski razpršilec samo v primeru, če drugače ne 
more od sebe ali koga drugega odvrniti istočasnega protipravnega napada.  
 
Sredstva za vklepanje in vezanje sme občinski redar uporabiti zoper osebo, ki jo sme v skladu 
s tem zakonom zadržati, če se upira zadržanju ali želi pobegniti. 
 

- obveščanje o zadržanju in uporabi prisilnih sredstev (16. člen ZORed) 
O zadržanju osebe in uporabi prisilnih sredstev je občinski redar dolžan napisati poročilo in 
ga predložiti v pregled vodji občinskega redarstva oziroma svojemu nadrejenemu ali osebi, ki 
jo ta pooblasti.  
 
Če je oseba pri zadržanju in uporabi prisilnih sredstev telesno poškodovana, je občinski redar 
dolžan zagotoviti, da v najkrajšem možnem času dobi ustrezno medicinsko pomoč.  
 
Če je osebi med postopkom povzročena telesna poškodba ali smrt, je dolžan vodja občinskega 
redarstva nemudoma obvestiti župana občine, kjer je sedež občinskega redarstva.  
 
V obvestilu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni podatki o osebi, razlogu, času in kraju 
zadržanja, uporabi prisilnega sredstva, vrsti uporabljenega prisilnega sredstva ter drugih 
okoliščinah in dejstvih, pomembnih za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega 
redarja. 
 

- ocena uporabe prisilnih sredstev (17. člen 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 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 
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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. 
 
3.3. Pogoji za delovanje medobčinskega redarstva (prostori, oprema, vozila, sredstva 
zvez) 

 
Občina Šmartno ob Paki nima organizirane lastne redarske službe, ampak je vključena v 
Medobčinsko inšpekcijo, redarstvo in varstvo okolja, ustanovljeno v okviru Medobčinske 
inšpekcije, redarstva in varstva okolja s sedežem v Velenju. Mestna občina Velenje že 
razpolaga s prostori, opremo, vozili in sredstvi zvez. 

Medobčinsko inšpekcijo, redarstvo in varstvo okolja je ustanovilo 15 občin Zgornje savinjske 
in Šaleške doline. 

V Medobčinskem redarstvu je trenutno 12 oseb, direktno vezanih na področje redarstva. 

Medobčinsko inšpekcijo, redarstvo in varstvo okolja vodi vodja inšpektorata, neposredno 
vodenje medobčinskega redarstva pa opravlja vodja občinski redarjev, ki skrbi za ustavnost in 
zakonitost in strokovnost dela občinskih redarjev ter za izvajanje OPV. Najvišji 
predpostavljeni medobčinskemu redarstvu je župan Mestne občine Velenje, ki posredno in 
neposredno tudi nadzira delo in izvajanje OPV. 

 

4. CILJI OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI 
 

Osnovni cilj OPV OŠOP je zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oziroma javnega reda 
na območju OŠOP z MIRVO. 

Delo MIRVO-ja mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki predstavljajo 
večjo nevarnost za javni red in imajo škodljive posledice za osebe, okolje in premoženje. Zato 
mora MIRVO postopati sorazmerno, v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami. 

Do vzpostavitve redarske službe skrbi za varnost izključno le policija, natančneje Policijska 
postaja Velenje. 

Glavni cilj medobčinskega redarstva je povečati varnost ljudi kot temeljno, z ustavo  
varovano, dobrino. Z ustanovitvijo medobčinske redarske službe prevzema lokalna skupnost 
aktivno vlogo pri zagotavljanju osebne varnosti občanov, kot tudi varnost osebnega in javnega 
premoženja.  

Cilji so sledeči: 
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4.1.Zmanjševanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic, zmanjšanje prometnih 
prekrškov, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti 

 
Varnost v cestnem prometu se glede na poročilo PP Velenje izboljšuje, vendar si bo OŠOP 
prizadevala še izboljšati trenutno stanje. Za večjo varnost občanov, še posebej otrok, je OŠOP 
pristopila k projektu izgradnje varnih šolskih poti. 
 
Predvsem problematično je prehajanje šoloobveznih otrok preko železniških tirov, kjer 
prehodi niso urejeni, kot npr. prehod nasproti pokopališča v OŠOP, čez katerega dnevno 
prestopa veliko otrok, saj si tako skrajšajo pot do šole. 
 
Posebej je potrebno posvetiti povečano prizadevanje za lažjo in hitrejšo dostopnost 
intervencijskih vozil (policija, reševalci, gasilci, itd.) v primeru intervencijskih posegov.  V 
primeru neprevoznosti se povečuje intervencijski čas, kar posledično vpliva na povečano 
stopnjo ogroženosti življenja ljudi, premoženja, idr.  
Aktivnosti za doseganje cilja: 

- ukrepanje zoper voznike, ki ne upoštevajo prepovedi vožnje po pešpoteh in 
sprehajalnih poteh; 

- ureditev podhoda pod železniškimi tiri 
- odstranjevanje zapuščenih vozil z javnih površin; 
- povečan nadzor v času prvih šolskih dni; 
- povečanje števila varnih šolskih poti; 
- občasna pomoč pri urejanju prometa ob večjih prireditvah; 
- ukrepanje zoper voznike, ki ovirajo intervencijske poti; 
- povečan nadzor na območjih, kjer prihaja do prometnih nesreč zaradi hitrosti; 
- ukrepi za zagotavljanje večje varnosti otrok, pešcev, kolesarjev in invalidov. 

 
Nosilci aktivnosti: PP Velenje, medobčinsko redarstvo, Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, vzdrževalec občinskih cest, podjetje za odvoz odsluženih vozil. 
 
4.2.Varstvo javnega reda in miru 
 
Javni red in mir je dobrina, ki izključuje vsa protipravna dejanja, s katerimi se kršijo splošna 
pravila vsakdanjega dela in življenja. Področje je urejeno je z Zakonom o varstvu javnega 
reda in mira.  
 
Vzdrževanje javnega reda in miru je torej delovanje skupnosti, ki s predpisi in ukrepi 
zagotavlja, da se preprečijo dejanja in nevarnosti, ki ogrožajo javni red in mir, kadar ta grozi 
skupnosti ali posamezniku. 
 
Aktivnosti za doseganje cilja: 

- ukrepanje zoper vodnike psov, ki ne uporabljajo povodcev in nagobčnikov nimajo 
vrečk in ne pobirajo iztrebkov; 
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- obvestila lastnikom psov o njihovih dolžnostih in postavitev opozorilnih tabel v 
prihodnosti; 

- ukrepanje  zoper osebe, ki se nedostojno vedejo na javnih krajih; 
- nadzor javnih prireditev, kjer redarji preprečujejo kršitve in nadzirajo tudi ravnanja 

rediteljev. 
Nosilci aktivnosti: PP Velenje, medobčinsko redarstvo, lokalna skupnost… 
 
4.3.Zmanjšanje kaznivih dejanj 
 
Kot izhaja iz poročila PP Velenje, stopnja kaznivih dejanj ne izstopa iz povprečja petletnega 
obdobja. Struktura kaznivih dejanj se bistveno ne spreminja.  
 
Aktivnosti za doseganje cilja: 

- izvajanje preventivnih akcij s policijo za zmanjšanje dejavnikov tveganja; 
- obveščanje policije o zaznanih zanimivih pojavih; 
- nudenje pomoči policiji pri izvajanju nalog s področja kriminalitete. 

 
Nosilci aktivnosti: PP Velenje, medobčinsko redarstvo, lokalna skupnost… 
 
 
5. IZVAJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM OBČINSKEGA PROGRAMA 

VARNOSTI 
 
5.1. Pristojnost državnih organov 
 
Nadzorstvo nad zakonitostjo dela občinskih organov, občinskih uprav, in občinskih redarstev 
pri izvrševanju ZORed opravlja Ministrstvo za notranje zadeve (1. odst. 30. člena ZORed). 
 

Nadzorstvo nad zakonitostjo izvrševanja posameznih pooblastil občinskih redarstev in organ, 
pristojen za nadzor določa zakon, s katerim so ta pooblastila določena (2. odstavek 30. člena 
ZORed). 

Za prekrške, določene z ZORed, je pristojna inšpekcija za notranje zadeve (3. odstavek 30. 
člena). 

5.2.Pristojnost občinskih organov 
 

Za nadzorstvo nad izvrševanjem nalog občinskega redarstva, določenih z občinskimi predpisi, 
je pristojen župan (31. člen ZORed). 

Vodja medobčinskega redarstva ob zaključku leta izdela letno poročilo o izvajanju OPV, ki 
vsebuje statistične podatke, župan pa lahko zahteva tudi vmesna poročila, ki so lahko podlaga 
za ocenjevanje izpolnjevanja OPV. 
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5.3.Proces izvajanja OPV 
 

OPV ima, glede na določbe ZORed, značaj dokumenta trajne narave. To pomeni, da upošteva 
potrebo po trajnosti, zato, ga je potrebno dosledno izvajati od dneva njegovega sprejema. 
Občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje OPV (3. odst. 6. člena ZORed). 

OPV se, glede na  novo nastale razmere v občini, ustrezno spremeni in dopolni. V primeru 
spremenjenih varnostnih razmer v občini, vodja medobčinskega redarstva ustrezno predlaga 
spremembo ali dopolnitev ocene varnostnih razmer, nato pa še dopolnitev OPV. Ustrezna in 
temeljita ocena varnostnih razmer je podlaga za opredelitev obsega in vrste nalog občinskega 
redarstva. (1.odst. 6. člena ZORed). 

 

6. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 
 

Sredstva za izvajanje OPV se zagotovijo v proračunu Občine Šmartno ob Paki. (4. odst. 6. 
člena ZORed). 

Prednost občin, ki so ustanoviteljice organov skupne občinske uprave je navedena v 26. členu 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007, 57/2008, 94/2010-ZIU, 
36/2011, 40/2012-ZUJF), ki omogoča sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 50% v 
preteklem letu realiziranih odhodkov občinskega proračuna, v skladu z zakonom 
organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave.  Za posamezne 
naloge se štejejo tudi naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva. 
Občina je do sredstev iz prvega odstavka tega člena upravičena za financiranje tistih nalog, ki 
se opravljajo za dve ali več občin in jih opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom 
določene pogoje strokovne izobrazbe. 
 

 

 Župan: 
 Janko Kopušar, l.r. 
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