
 
1          OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE VELIKE LAŠČE  

 
 
 
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 
139/2006, ZORed) in na podlagi Smernic za izdelavo občinskega programa varnosti 
Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije (februar 2007), je  Občinski svet Občine 
Velike Lašče na predlog župana na 22. seji, dne 11. decembra 2013 s sklepom sprejel 

 

 

 

 

 

OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI 
Občine Velike Lašče  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
2          OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE VELIKE LAŠČE  

 
KAZALO 
 

OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI ....................................................................................... 1 
1 UVOD ........................................................................................................................ 4 
2 IZHODIŠČA ............................................................................................................... 5 
3 OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI (OPV) ................................................................ 6 
3.1 PRAVNA PODLAGA .................................................................................................. 6 
3.2 OCENA OGROŽENOSTI IN VARNOSTNIH TVEGANJ KOT STROKOVNA 

PODLAGA PROGRAMA ............................................................................................ 6 
3.3 NAMEN VZPOSTAVITVE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA ..................................13 
3.4 CILJI DELOVANJA MEDOBČINSKE REDARSKE SLUŽBE .....................................13 
3.5  VARNOSTNE POTREBE, IZHAJAJOČE IZ OCENE VARNOSTNIH RAZMER ........13 
3.6 ORGANIZIRANOST IN KADROVSKA SESTAVA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA

 .................................................................................................................................15 
3.7 PRISTOJNOSTI MEDOBČINSKEGA REDARSTVA .................................................15 
3.8 POGOJI ZA DELOVANJE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA ..................................18 
3.9 VRSTE IN OBSEG NALOG MEDOBČINSKEGA REDARSTVA ................................18 

3.9.1 Naloge na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa v naseljih ...........18 
3.9.2 Naloge na področju zagotavljanja varnosti na občinskih javnih poteh, 

rekreacijskih in drugih javnih površinah ............................................................19 
3.9.3 Naloge zagotavljanja varnosti javnega premoženja ter zgradb in drugih objektov 

naravne in kulturne dediščine ...........................................................................19 
3.9.4 Naloge vzdrževanja javnega reda in miru ..........................................................19 
3.9.5 Naloge na področju preprečevanja kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj ...20 
3.9.6 Naloge na področju varstva okolja ....................................................................20 

3.10 NAČIN IZVAJANJA ZAKONSKIH POOBLASTIL MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 
IN NAČIN UPORABE PRISILNIH SREDSTEV .........................................................21 

3.11 SISTEM DELA OBČINSKEGA REDARSTVA – RAZPOREJANJE REDARJEV NA 
DELO ........................................................................................................................22 

3.12 SODELOVANJE S POLICIJSKO POSTAJO V OBČINAH IN S POLICISTI NA 
TERENU ...................................................................................................................22 

3.13 SODELOVANJE Z OBČINSKIMI REDARSTVI IN OBČINSKIMI REDARJI 
SOSEDNJIH OBČIN .................................................................................................23 

3.14 POVEZANOST MEDOBČINSKEGA REDARSTVA Z: ..............................................24 
3.14.1 OKC PU in z regijskim centrom za obveščanje (ReCO) ....................................24 
3.14.2 Občinskim sistemom zaščite in reševanja .........................................................24 
3.14.3 Zasebnimi varnostniki .......................................................................................24 

3.15 STROKOVNA POMOČ MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE ............................25 
3.16 ADMINISTRACIJA IN VODENJE EVIDENC .............................................................26 
3.17 INTERNO NADZORSTVO NAD IZVRŠEVANJEM NALOG OBČINSKEGA 

REDARSTVA ............................................................................................................26 
3.18 INŠPEKCIJSKO IN DRUGO UPRAVNO-STROKOVNO NADZORSTVO .................26 
4 OCENA VARNOSTNIH RAZMER V OBČINI VELIKE LAŠČE ..................................28 
4.1 ZBIR PODATKOV ZA ANALIZO ...............................................................................28 

4.1.1 0perativni ogled območja občine .......................................................................28 
4.1.2 Pregled organiziranosti občine in delovanja posameznih služb znotraj občine ..29 
4.1.3 Pregled obstoječih aktov, dokumentov in drugega gradiva, ki se nanaša na 

vzpostavljanje občinskega redarstva po novem zakonu ...................................32 
4.2 ANALIZA IN OCENA OGROŽENOSTI - UGOTOVITEV STOPENJ OGROŽENOSTI

 .................................................................................................................................33 
4.2.1 Ogroženost od naravnih nesreč in drugih nesreč ..............................................33 
4.2.2 Ogroženost cestnega prometa v naseljih...........................................................36 
4.2.3 Ogroženost cestnega prometa izven naselij ......................................................36 
4.2.4 Ogroženost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin ..................................36 



 
3          OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE VELIKE LAŠČE  

4.2.5 Ogroženost javnih zgradb in objektov naravne in kulturne dediščine .................36 
4.2.6 Ogroženost od kriminalnih pojavov - kriminalna ogroženost ..............................37 
4.2.7 Ogroženost javnega reda in miru ......................................................................37 
4.2.8 Ogroženost na javnih shodih in prireditvah ........................................................37 
4.2.9 Ogroženost okolja (onesnaženje, industrijski, komunalni in drugi odpadki) .......37 
4.2.10 Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah .....................................................38 
4.2.11 Ključne ugotovitve: ............................................................................................39 
4.2.11.1 Identificiranje kritične infrastrukture v občini, ki mora biti deležna stalne 

varnostne pozornosti policistov in redarjev .......................................................39 
4.3 IDENTIFICIRANJE IN OBVLADOVANJE VARNOSTNIH TVEGANJ ........................39 

4.3.1 Varnostna tveganja na področju varnosti v cestnem prometu............................39 
4.3.2 Varnostna tveganja na področju občinskih javnih poti in rekreacijskih in drugih 

površin .............................................................................................................40 
4.3.3 Varnostna tveganja na področju zagotavljanja reda in miru ...............................40 
4.3.4 Varnostna tveganja na področju preprečevanja kriminalnih dejanj ....................40 
4.3.5 Varnostna tveganja na področju zagotavljanja varnosti javnega premoženja ter 

naravne in kulturne dediščine ...........................................................................40 
4.3.6 Varnostna tveganja na področju javnih shodov in prireditev ..............................40 
4.3.7 Varnostna tveganja na področju varstva okolja .................................................41 

5 CILJI OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI ........................................................42 
5.1 STRATEŠKI CILJ .....................................................................................................42 
5.2 OPERATIVNI CILJI ...................................................................................................43 

5.2.1 Varnost cestnega prometa ................................................................................43 
5.2.2 Varstvo javnega reda in miru .............................................................................44 
5.2.3 Varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin ........................................44 
5.2.5 Varnost zgradb in drugih objektov kulturne dediščine ........................................45 
5.2.6 Varstvo okolja ...................................................................................................45 

6 GRAFIČNI PRIKAZ DELOVANJA IN SODELOVANJA MEDOBČINSKEGA 
REDARSTVA ............................................................................................................46 

7 ZAKLJUČEK .............................................................................................................47 
8       PRILOGA ....................................................................................................................48 
 



 
4          OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE VELIKE LAŠČE  

1 UVOD 
 

Občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je temeljen strateški dokument, v katerem 
so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev v 
občini Velike Lašče. Namen OPV je določiti enotne kriterije za zagotavljanje javne varnosti v 
občinah in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost na območju občin. Pojem javna 
varnost lahko opredelimo kot dobrino, ki jo lahko pridobivamo in uživamo na družbeno 
organiziran način, ki mora biti v določeni količini na razpolago vsem članom družbe, ki ima to 
posebno značilnost, da se zagotavlja vedno le na javnopraven, na državo naslonjen in zato 
arbitraren način, ki jo lahko zagotavljamo samo in izključno prek države. Pomeni tudi stanje, 
v katerem so izključeni materialni protipravni akti, s katerimi se rušijo ali ogrožajo temeljne 
svoboščine in pravice občanov, osnovni elementi družbene ureditve ali druge zaščitene 
vrednote. 
 

Namen OPV je tudi načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora v občinah. Kvaliteten javni 
prostor pomeni predvsem zadovoljstvo občanov z okoljem, kjer živijo in delajo ter z okoljem 
kjer se šolajo in igrajo njihovi otroci. Kvaliteten javni prostor tudi pomeni zadovoljivo stopnjo 
javne varnosti in javnega reda, to pa konkretno pomeni, da so občinske ceste, ulice, parki in 
drugi odprti prostori čisti, varni in urejeni.  
 

OPV predstavlja pomemben in izhodiščni dokument za področje delovanja medobčinske 
redarske službe. V njem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v občinah, cilji in 
ukrepi za zagotovitev teh ciljev, konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za dosego 
želenih ciljev ter opredelitev finančnih posledic. V dokumentu so opredeljene tudi zakonske 
osnove za vzpostavitev in delo redarske službe ter za sodelovanje s Policijo pri zagotavljanju 
javne varnosti ter javnega reda in mira.  
 

OPV občine Velike Lašče obsega 7 ciljev s številnimi ukrepi, ki na celovit način urejajo 
oziroma zagotavljajo kvaliteto varnosti v občini. OPV občine Velike Lašče  je zasnovan 
razvojno in ima naravo priporočil in programskih smernic, ki se bodo lahko realizirala skozi 
letne programe dela medobčinskih redarjev oziroma medobčinske redarske službe in 
razpoložljivih finančnih sredstev, ki jih občine namenjajo za to področje dela.  

 

Obseg in kvaliteto varnosti na javnem prostoru v občinah zagotavljajo tako javno - pravni, kot 
zasebno - pravni subjekti, in sicer: policija, inšpekcijske službe, službe za zaščito in 
reševanje, medobčinska redarska služba, gasilci in podjetja za zasebno varovanje. Poleg 
Policije je tako medobčinsko redarstvo tisti subjekt v občinah, ki na najbolj neposreden način 
zagotavlja oziroma skrbi za javno varnost in javni red1 v občinah.  
 

Izhodišče za vzpostavitev in zagotavljanje obsega in kvalitete varnosti na javnem prostoru 
oziroma ustreznega stanja javne varnosti in javnega reda v občini so pravno-sistemski in 
organizacijski ukrepi. Zaradi navedenega je občina Velike Lašče, za zagotavljanje večje 
varnosti občanov, izdelala: 
 

1.  oceno varnostnih razmer, 
2.  občinski program varnosti in 
3.  vzpostavila medobčinsko redarsko službo. 

                                                
1 3. člen Zakona o občinskem redarstvu: (1) Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan 

občinski predpis. (2) V okviru in v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka in z občinskim programom varnosti iz 6. člena tega zakon skrbi 

občinsko redarstvo za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno: nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, 
varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih 

javnih površinah, varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, vzdrževati javni red in mir.  
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2 IZHODIŠČA 
 
Obseg in kvaliteto varnosti javnega prostora v občini Velike Lašče zagotavljajo: policija, 
inšpekcijska služba, redarska služba, služba za zaščito in reševanje, gasilci in podjetja za 
zasebno varovanje.  
 
Policija je tisti subjekt v občinah, ki na najbolj neposreden način zagotavlja oziroma skrbi za 
javno varnost in javni red, redarska služba pa bo s svojo prisotnostjo in opazovanjem na 
terenu policijo obveščala o varnostno zanimivih dogodkih. Ob neposredno ugotovljenih 
kršitvah in ogroženem življenju ljudi pa bo skladno z veljavno zakonodajo (ZORed, ZJRM, 
ZCes-1, ZPrCP, ZP) in občinskimi odloki tudi ukrepala.  
 
Redarstvo bo zoper kršitelje ukrepalo v skladu s sledečimi predpisi: 

- Zakonom o občinskem redarstvu , Uradni list RS, št. 139/2006 (ZORed), 
- Zakonom o javnem redu in miru, Uradni list RS, št. 70/2006 (ZJRM), 
- Zakon o cestah, Uradni list RS, št. 109/10 in št. 48/12 (ZCes-1), 
- Zakon o pravilih cestnega prometa, Uradni list RS, št. 109/10, 57/12 (ZPrCP), 
- Zakonu o prekrških Uradni list RS, št. 29/11, 21/13 (ZP1-UPB8), 
- drugimi predpisi, ki urejajo področje redarske službe. 

  
Izhodišče za vzpostavitev in zagotavljanje obsega in kvalitete varnosti javnega prostora 
oziroma ustreznega stanja javne varnosti in javnega reda v občini Velike Lašče so pravno - 
sistemski in organizacijski ukrepi. 
 
Zato je občina Velike Lašče za zagotavljanje kvalitete varnosti javnega prostora vzpostavila 
redarsko službo ter sprejela pričujoči OPV z oceno varnostnih razmer v občini, ki je bil 
pripravljen na podlagi ocene varnostnih razmer, ki jo je pripravila Občina Velike Lašče in 
Policijska postaja Ljubljana - Vič.   
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3 OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI (OPV) 
 
 

3.1 PRAVNA PODLAGA 
 
Zakon o občinskem redarstvu v 6. členu določa, (1) da občinski svet na predlog župana 
sprejme občinski program varnosti, s katerim na podlagi ocene varnostnih razmer v občini 
podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega redarstva.  (2) Dve ali več občin lahko 
sprejme skupen občinski program varnosti. (3) Občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo 
izvajanje občinskega programa varnosti. (4) Sredstva za izvajanje občinskega programa 
varnosti se zagotovijo v proračunu občine. 
 
 

3.2 OCENA OGROŽENOSTI IN VARNOSTNIH TVEGANJ KOT 
STROKOVNA PODLAGA PROGRAMA 

 
Ocena varnostnih razmer v občini oziroma ocena ogroženosti in varnostnih tveganj je 
izhodiščni dokument za opredelitev obsega varnostnih potreb občine, za izdelavo OPV ter za 
določitev vsebine dela oziroma konkretnih nalog občinske redarske službe.  
 
V oceni varnostnih razmer so natančno opredeljeni vrsta, oblika in obseg dejavnikov 
ogrožanja v občini oziroma dejavnikov, ki vplivajo na javno varnost in javni red (kvaliteto 
življenja in varnosti v občini). Pri izdelavi dokumenta smo upoštevali tudi varnostne razmere 
v sosednjih občinah, ki vplivajo na stanje varnosti v obravnavani posamezni občini.  
 
Mirujoči promet: 
 
Mirujoči promet je vedno bolj pereča tema v občini Velike Lašče, kateri se posveča premalo 
pozornosti, je pa pomembna predvsem iz vidika varnosti pešcev: 
 
naselje Velike Lašče 
 

- Stritarjeva cesta (parkiranje po površinah namenjenih za pešce - šolska pot) 
- Levstikov trg (parkiranje na vozišču za vključevanje na glavno cesto) 
- avtobusna postajališča v Velikih Laščah (parkiranje osebnih in dostavnih 

avtomobilov) 
- dostavna vozila za gostinske lokale (parkiranje na vozišču v času šolskih prevozov) 

 
naselje Turjak  

- na cesti pred Domom krajanov Turjak 
 

Hitrost: 
 
Nadzor cestnega prometa s strani policije poteka na podlagi usmeritev za delo policije na 
področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, ki so izpostavljale tiste kršitve, ki v 
največji meri pogojujejo najtežje posledice v prometnih nesrečah.  
 
Do prekoračitve hitrosti prihaja predvsem na ravnejših predelih cest ali pa v obliki 
neprilagojene hitrosti znotraj naselij. Zaradi neprilagojenih hitrosti znotraj naselij na občino 
prihajajo številne pobude za izvedbo grbin za umirjanje prometa. 
 
Policisti so izvedli številne poostrene nadzore prometa, s poudarkom nad kršitvami določil 
hitrosti, alkohola, uporabe varnostnega pasu, izsiljevanja pešcev, neuporabe zaščitne 
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čelade. Poleg t.i. strateških kršitev, so policisti glede na specifičnost lokalne problematike, 
izvajali nadzore prometa s poudarkom nad kršitvami tovornih vozil, pešcev, prevozi otrok ter 
nadzor nad mirujočim prometom. Na podlagi opravljenih analiz s področja prometne varnosti, 
je bilo delo policistov načrtovano in usmerjeno v tiste časovne in krajevne lokacije, kjer je bila 
največja problematika.  
 
Skupaj s policisti PPP Ljubljana, PP Ribnica in PP Grosuplje izvajali nadzore nad vozniki 
vozil in vozniki vozil, za vožnjo katerih so potrebna posebna znanja (avtobusi, tovorna vozila 
in vozila za prevoz nevarnega blaga), nadzor nad prekoračitvami omejitve hitrosti, nadzor 
nad psihofizičnem stanju voznikov ter nadzor nad mirujočim prometom. Sodelovali so pri 
zavarovanju javnih prireditev (kolesarske dirke, prireditve na prostem), kjer je bilo potrebno 
na posameznih delih trase oz. prireditvenega prostora ustaviti promet in poskrbeti za varnost 
udeležencev v cestnem prometu. V postopkih odločanja je vodstvo sodelovalo na upravnih 
enotah, pri izdajanju odločb organizatorjem športnih prireditev, opravilo predhodne terenske 
oglede, sodelovalo pri določitvah glede varovanja in pri ugotovljenih nepravilnostih ustrezno 
ukrepalo. 
 
Promet so policisti urejali na cestah in križiščih, v času večjih zgostitev prometa, ob 
prireditvah na cesti in drugih dogodkih (prometnih nesrečah, delo na cesti), ki so zahtevali 
začasno spremembo prometne ureditve. Posebno pozornost so policisti namenjali kontroli 
tovornih vozil, kontroli vozil s katerimi se opravlja organiziran prevoz otrok, zagotavljanju 
varstva otrok na poti v šolo ter prevoznosti cest v zimskih razmerah. V zvezi tega so bile 
pristojnim službam  predlagane ustrezne rešitve in pobude. Vodstvo je predlagalo in izvedlo 
ustrezne ukrepe (sestanke, nadzore, neposredno vodenje), ki so pripomogli k večji varnosti 
udeležencev v cestnem prometu. Policisti so uspešno sodelovali z drugimi organizacijami 
(izobraževanje, obveščanje, skupni nadzori, izločanje vozil iz prometa ipd.). 

 
Preventivne dejavnosti na področju cestnega prometa so bile predvsem podpora represivnim 
akcijam oziroma poostrenim nadzorom cestnega prometa. Pogosto so bili vanje vključeni 
vodje policijskih okolišev. Policisti so opozarjali na pomembnost uporabe varnostnih pasov 
ter preverjali njihovo uporabo. Hkrati so preko predavanj različnim interesnim skupnostim 
poskušali vplivati na dvig prometne varnosti. Še posebej pomembno pa je vsakodnevno 
preventivno delovanje policistov v okolici osnovnih šol, še zlasti ob prihodu in odhodu 
šolarjev, kjer se je izkazalo, da policisti ne vplivajo preventivno le na področju prometne 
varnosti ampak tudi na pojave morebitnih drugih odklonilnih pojavov in nasilja. 
 
Do kršitev Uredbe o prepovedi vožnje v naravnem okolju prihaja predvsem ob koncu tedna v 
popoldanskem času in preko vikenda. V tem času je po gozdnih poteh tudi največ 
sprehajalcev in miru željnih ljudi, zato je to toliko bolj moteče.  
 
Analiza spodročja prometne varnosti s prostorskim prikazom: 
 
V letu 2012 je bilo obravnavanih 52 prometnih nesreč z različnimi vzroki, pri katerih so bile 
posledice. 
 
 

Vzrok Seštevek 

NEPRILAGOJENA HITROST 20 

NEPRAVILNA STRAN / SMER VOŽNJE 9 

OSTALO 8 

NEUSTREZNA VARNOSTNA RAZDALJA 5 

NEUPOŠTEVANJE PRAVIL O PROMETU 5 
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PREMIKI Z VOZILOM 2 

NEPRAVILNO PREHITEVANJE 2 

NEPRAVILNOSTI NA VOZILU 1 

 
 

Posledice Seštevek 

BREZ POŠKODBE 28 

LAŽJA TELESNA POŠKODBA 18 

HUDA TELESNA POŠKODBA 5 

SMRT 1 

 
 
 
Slika 1: prometne nesrečev in prometni dogodki v obdobju 2012 (rdeče pike)  
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Slika 2: cestno prometni prekrški v letu 2012 (bele pike) 
 

 
 
 
Javni red in mir: 
 
 
Vodstvo policijske postaje je policiste z rednimi oblikami dela usmerjalo k cilju zagotavljanja 
čim boljše varnosti državljanov. Velik poudarek je bil na opazovalni in patruljni službi, saj so 
policisti s povečano vidnostjo poskušali pri ljudeh ustvariti večji občutek varnosti. Na podlagi 
sprotnih analiz prekrškov in glede na trenutno varnostno problematiko, je vodstvo PP 
policiste usmerjalo na območja, kjer je bila trenutno večja potreba po policijski prisotnosti. Pri 
izobraževanju je bila posebna pozornost namenjena področjem, kjer je prišlo do spremembe 
zakonodaje oziroma uveljavitve novih predpisov, predvsem Zakona o tujcih, Zakon o 
prekrških. Na podlagi varnostnih dogodkov in izvedenih ukrepih gre zaključiti, da je stanje na 
področju javnega reda iz leta v leto boljše in relativno ugodno. 
 
Do kršitev javnega reda in miru ter vandalizma prihaja predvsem v okolici osnovne šole in 
vrtca v Velikih Laščah. Mladoletniki in pa tudi druge osebe se rade zadržujejo na igrišču in v 
brunarici pod vrtcem. Na igriščih nato prihaja do uživanja alkoholnih pijač in drog, posledično 
pa do razbijanja steklovine, uničevanja otroških igral in povzročanje hrupa. Poleg omenjene 
problematike je še nekaj drugih najpogostejših lokacij, kjer prihaja do kršitev.  
 
Občasno prihaja do poškodovanja in kraje prometnih znakov ob občinskih cestah. 
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Na območju policijske postaje oziroma območja Velikih Lašč je bilo organiziranih več javnih 
prireditev, vendar množičnih kršitev javnega reda in miru ni bilo. Prav tako je bilo opravljeno 
varovanje več športnih prireditev, kjer posebnosti niso beležene. 
 
Preventivne dejavnosti na področju javnega reda je policija usmerila v preprečevanje kršitev 
na javnih prireditvah. Veliko pozornosti je bilo namenjene področju vrstniškega nasilja, 
točenja alkoholnih pijač vinjenim in mladoletnim osebam, obratovalnega časa, pirotehnike in 
uživanja prepovedanih drog ter javnih zbiranj. 
 
Analiza s področja javnega reda in miru s prostorskim prikazom: 
 
Policijska postaja je za območje Velikih Lašč beležila 15 intervencijskih dogodkov, ki se 
nanašajo na kršitve Zakona o javnem redu in mir, tako zasebnem prostoru, javnem kraju in 
drugje. 
 

Kraj Seštevek 

CESTA, TRG … 7 

STANOVANJE 4 

OSTALO 4 

 
 
Slika 3: kršitve Zakona o javnem redu in miru (zelene pike) 
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Kriminaliteta: 

 
Delo Policijske postaje Ljubljana Vič temelji na izvajanju nalog za dosego ciljev, načrtovanih 
v postajnem letnem delovnem načrtu in načrtovanih nalogah Policije. Naloge so bile 
usmerjene v zagotavljanje ugodnih varnostnih razmer, ki so ocenjene kot stabilne.  
 
Pri preiskovanju kaznivih dejanj se je povečalo število kvalitetno zavarovanih sledi papilarnih 
linij, obuval in DNK sledi, zaradi česar je bilo povečano število izdelanih strokovnih mnenj, ki 
so bila podlaga za odkritje identifikacije storilcev kaznivih dejanj. To kaže na večjo 
učinkovitost kriminalistično-tehnične dejavnosti pri materialnem dokazovanju kaznivih dejanj. 
 
Policijska postaja je posebno pozornost namenila tudi varovanju človekovih pravic in 
svoboščin pri odvzemih prostosti in obravnavanju kršitev povezanih z nasiljem v družini. 
 
Glede na zahtevnost dela in potreb po multidisciplinarnem pristopanju k obravnavi kaznivih 
dejanj je Policijska postaja Ljubljana Vič nadaljevala s sodelovanjem z institucijami, tako z 
vladnimi kot z nevladnimi organizacijami oziroma državnimi organi, ki nudijo pomoč žrtvam 
kaznivih dejanj oziroma se ukvarjajo s sorodno dejavnostjo na svojih področjih delovanja in 
od njih pridobivali podatke potrebne za dokazovanje sumov kaznivih dejanj. Sodelovanje je 
potekalo v skladu s pričakovanji.  
 
Vzorno je bilo sodelovanje pri izvajanju nalog z različnimi inšpekcijskimi službami (tržna,  
delavna, zdravstvena, gradbena), ki so zadolžene za izvajanje nalog s področja splošnih 
policijskih nalog. 
 
Realiziranih je bilo večino prioritetnih in začrtanih nalog iz letnega načrta s poudarkom na 
intenzivnem izvajanju preventivnih aktivnosti, kakor tudi ostalih represivnih dejavnosti. Večji 
poudarek je bil dan področju sodelovanja policistov z lokalnim okoljem.  
 
Preventivne dejavnosti na področju kriminalitete je policija usmerila v svetovanje in 
predavanja državljanom, ki so jih policisti organizirali za javne ustanove in različne skupine 
ljudi (starejše ljudi, starše, učitelje, šolarje ipd.). Razdeljenih in izobešenih je bilo veliko 
preventivnih letakov in plakatov, vse v cilju osveščanja in dvigovanja tako občutka varnosti 
kot opozarjanja na samozaščitna ravnanja vsakega posameznika. Še posebej so se policisti 
angažirali pri izvedbi preventivnih projektov »Leon« in »Beno« na vseh osnovnih šolah. 

 
Analiza s področja kriminalitete s prostorskim prikazom: 
 
V letu 2012 so policisti na območju občine Velike Lašče oz. policijskem okolišu Velike Lašče 
obravnavali 144 kaznivih dejanj. 
 

TATVINA 41 

VELIKA TATVINA 40 

NEPLAČEVANJE PREŽIVNINE 35 

POŠKODOVANJE TUJE STVARI 6 

NASILJE V DRUŽINI 5 

LAHKA TELESNA POŠKODBA 2 

ZANEMARJANJE MLADOLETNE OSEBE IN SUROVO 2 

ZATAJITEV 2 

KRŠITEV NEDOTAKLJIVOSTI STANOVANJA 1 
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MUČENJE ŽIVALI 1 

OGROŽANJE VARNOSTI 1 

PONAREJANJE DENARJA 1 

POSLOVNA GOLJUFIJA 1 

POŠKODOVANJE ALI UNIČENJE JAVNIH NAPRAV 1 

POVZROČITEV SPLOŠNE NEVARNOSTI 1 

PRIKRIVANJE 1 

ROP 1 

UMOR 1 

SPOLNI NAPAD NA OSEBO, MLAJŠO OD PETNAJST LET 1 

 
 
Slika 4: zaznana kazniva dejanja (rdeče pike)  
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3.3 NAMEN VZPOSTAVITVE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 
 
Namen vzpostavitve medobčinskega redarstva (MR) je uresničevanje pravice ljudi do 
varnosti (kot temeljne človekove dobrine in ustavne pravice, ki je opredeljena v 34. členu 
Ustave RS)2 in dostojanstva z varovanjem pred dejanji, ki posegajo v telesno in duševno 
celovitost posameznika ali posameznice, ovirajo izvrševanje pravic in dolžnosti ljudi, državnih 
organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil (35. člen 
Ustave RS).3 
 
 
 
 

3.4 CILJI DELOVANJA MEDOBČINSKE REDARSKE SLUŽBE 
 
Medobčinsko redarstvo kot prekrškovni organ Medobčinskega inšpektorata in redarstva v 
okviru in v skladu s predpisi zagotavlja pripravo programa varnosti ter na njegovi podlagi 
skrbi za javno varnost in javni red na območju vseh občin soustanoviteljic in je pristojno:  

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,  
- varovati ceste in okolje,  
- skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,  
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,  
- vzdrževati javni red in mir,  
- voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,  
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.  

 
3.5  VARNOSTNE POTREBE, IZHAJAJOČE IZ OCENE VARNOSTNIH 

RAZMER 
 
Pri opredelitvi varnostnih potreb občine Velike Lašče je potrebno izhajati iz določil 3. člena 
ZORed, ki določa, da občinsko redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na območju 
občine v skladu z zakonom in na podlagi zakona izdanimi občinskimi predpisi. Pri trenutno 
veljavni zakonodaji so delovna področja določena v Zakonu o varstvu javnega reda in miru in 
Zakonu o varnosti cestnega prometa, na podlagi katerih je izdana večina občinskih odlokov, 
ki podrobneje urejajo posamezna področja.  
 
Pri tem je potrebno posebej poudariti, da je samo vzpostavljanje javnega reda v pristojnosti 
policije, medtem ko je vzdrževanje javnega reda tudi v pristojnosti redarstva. Kot 
vzpostavljanje javnega reda je potrebno razumeti, da gre za aktivnosti, ko je javni red 
porušen in ga je potrebno ponovno vzpostaviti, zato bo v tem delu intervenirala policija. 
Medobčinsko redarstvo bo opravljalo naloge za vzdrževanje stanja brez kršitev s svojo 
prisotnostjo na izpostavljenih mestih oz. varnostno problematičnih krajih. 
 
Varnostne potrebe opredeljujemo na podlagi analize ocene varnostnih razmer, na podlagi 
programskih usmeritev MNZ – POLICIJE, ki je sprejela v obliki strateških ciljev po delovnih 
področjih za izboljšanje varnosti.  
  
Medobčinsko redarstvo lahko bistveno več deluje preventivno in se tako laže usmerja v 
skupnost usmerjenega “policijskega“ - varnostnega delovanja (community policing) ter s tem 
dejansko prispeva k izboljšanju varnosti in tudi k povečanju občutka varnosti, ki je še kako 

                                                
2   Člen 34. Ustave RS: Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. 
3 Člen 35. Ustave RS: Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.  
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pomemben za uresničitev strateškega cilja OPV, to je dviga kakovosti življenja in dela - 
občanov - meščanov ter dvig stopnje varnosti na območju vseh občin. 
 
Na podlagi opredelitve varnostnih potreb so v nadaljevanju določeni cilji tega dokumenta in 
tudi aktivnosti za uresničitev teh ciljev. Pri varnostnih potrebah smo izhajali predvsem iz že 
naštetih pristojnosti in pooblastil redarjev in namena pričujočega dokumenta tako, da smo 
navajali le tiste varnostne potrebe, ki jih lahko redarstvo neposredno ali posredno tudi nudi, 
za vsako občino posebej. 
 
Varnostne potrebe razdelimo na štiri področja, ki jih taksativno navaja ZORed: 
 

1. nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih in varovanje cest 
in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij 

2. skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah 
3. varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine 
4. vzdrževanje javnega  reda  in miru. 
 

Navedene varnostne potrebe so ugotovljene na podlagi dosedanjih dogodkov, ki jih je 
obravnavala policija, redarstvo, ali pa so nanje opozorili občani in drugi subjekti, ki so 
povezani z varnostjo in redom.  
 
Poudariti je potrebno, da se varnostne potrebe spreminjajo glede na letni čas, dneve v tednu 
in na trenutne razmere (prireditve, delovišča, poslabšanja prometne varnosti, požarna 
ogroženost, serije kaznivih dejanj), zato je nujno, da vodja Medobčinskega redarstva in 
inšpektorata spremlja spremembe in pri usmerjanju in načrtovanju takoj prilagodi aktivnosti 
novo nastali situaciji.  
 
Vse zgoraj navedene naloge, ki so opredeljene v varnostnih potrebah posamezne občine, 
bodo redarji izvajali v sodelovanju s policijo. Zaradi uresničevanja tega pa je nujno potrebno 
sodelovanje redarstva s policijsko postajo in varnostnimi službami, s katerimi bo sklenjen 
protokol o sodelovanju, ki bo zagotavljal redno komunikacijo in prenos informacij med temi 
službami. 
 



 
15          OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE VELIKE LAŠČE  

3.6 ORGANIZIRANOST IN KADROVSKA SESTAVA 
MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA 
 

 
 
 
3.7 PRISTOJNOSTI MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 
 
Občinski redarji so bili po dosedanji zakonodaji pooblaščeni predvsem za opozarjanje 
kršiteljev, izvajanje nekaterih ukrepov s področja mirujočega prometa in kaznovanje storilcev 
prekrškov. Po sprejetju Občinskih programov varnosti posameznih občin ustanoviteljic in v 
skladu z določbami ZORed je občinsko redarstvo dobilo številne nove pristojnosti in naloge s 
področja zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, varnosti cest in 
okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, varnosti na občinskih javnih poteh, 
rekreacijskih in drugih javnih površinah, varnosti javnega premoženja, naravne in kulturne 
dediščine ter vzdrževanja javnega reda in miru. ZORed je torej temeljni sistemski in 
organizacijski predpis, ki po novem ureja uresničevanje pristojnosti občin za ustanovitev in 
organizacijo ter določitev delovnega področja in nalog občinskega redarstva. Naloge 
občinskih redarjev niso določene po principu točno določenega števila nalog, saj je v prvem 
odstavku 3. člena ZORed eksplicitno določeno, da delovno področje in naloge občinskega 
redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis.      
ZORed določa pa pooblastila za izvajanje nalog, ki jih imajo občinski redarji, ta pa so: 

- opozorilo, 
- ustna odredba, 
- ugotavljanje istovetnosti, 
- varnostni pregled osebe, 
- zaseg predmetov, 
- zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja, 
- uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca. 

 
ZP-1- UPB8 (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 dano pooblastilo, da odločajo o prekrških v postopku s 
plačilnim nalogom in hitrem postopku z odločbo. 

Inšpektorat 

Skupna občinska uprava 
MIR 

Vodja MIR 

Redarstvo 

INŠPEKTOR REDAR 
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V ZJRM-1 je v določbi tretjega odstavka 27. člena generalno opredeljena pristojnost ob 
činskega 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 
nedostojnem vedenju, beračenju na javnem kraju, uporabi nevarnih predmetov, 
poškodovanju uradnega napisa, oznake ali odločbe, pisanju po objektih, vandalizmu, 
kampiranju, uporabi živali ter neupoštevanju zakonitega ukrepa uradnih oseb.    
 
S 01. aprilom 2011 je stopil v veljavo paket štirih novih zakonov s področja cest, to so Zakon 
o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 109/2010, 57/12, v nadaljevanju ZPrCP), Zakon o 
cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010, 43/12, v nadaljevanju ZCes-1) Zakon o voznikih (Ur. l. RS, št. 
109/2010, v nadaljevanju ZVoz) in Zakon o motornih vozilih (Ur. l. RS, št. 109/2010, v 
nadaljevanju ZMV), ki so se vsi začeli uporabljati v drugi polovici leta, natančneje s 01. 
julijem 2011.  
 
ZPrCP določa prometna pravila ravnanja v cestnem prometu ter pooblastila in sankcije, ki jih 
pri izvajanju tega zakona izrekajo pristojni organi. ZPrCP podobno kot vsi dosedanji zakoni, 
ki so obravnavali varnost v cestnem prometu, zasleduje cilj povečanja varnosti vseh 
udeležencev cestnega prometa. Temeljni cilj je predvsem zmanjšanje prometnih nesreč, v 
katerih so osebe poškodovane oziroma prometnih nesreč s smrtnim izidom. V zasledovanju 
tega cilja zakon uveljavlja nekatere bistvene novosti in spremembe. Predvideva strožje 
sankcioniranje voznikov, ki so zaloteni pri storitvi prekrškov, ki so neposredno povezani z 
najhujšimi posledicami prometnih nesreč (alkohol, prepovedane droge, psihoaktivne snovi, 
prekoračitev hitrosti, ipd.) ter znižanje glob za prekrške, ki bistveno ne vplivajo na varnost 
cestnega prometa (odstranitev izločenega vozila, nalaganje in razlaganje tovora na cesti, …). 
Natančneje opredeljuje pristojnosti občinskega redarstva. V zakonu so pooblastila ob 
činskega redarstva našteta taksativno, s čimer so odpravljena različna tolmačenja o obsegu 
njihovih pristojnosti. Razširjen je institut začasnega zasega motornega vozila na druge hujše 
kršitve cestnega prometa, kot so npr. vožnja v času, ko se storilcu izvršuje kazen oziroma 
sankcija prepovedi vožnje motornega vozila, vožnja v času, ko je storilcu začasno odvzeto 
vozniško dovoljenje ali se mu izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali 
sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe 
vozniškega dovoljenja, …). Določeni so milejši pogoji za pridržanje voznikov. Izenačeni so 
pogoji za pridržanje pri različnih kategorijah voznikov ter predvidena diskrecija policista, da v 
določenih primerih pridržanja ne odredi (npr. kadar se vozniku ob izpolnjevanju zakonskih 
pogojev zaseže motorno vozilo in če je kraj postopka neposredno pred objektom, v katerem 
voznik dejansko biva). Obvezno je pisanje zapisnika tudi v primeru odklonitve preizkusa za 
ugotavljanje alkohola. Uveden je nov institut odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja. Posameznik, kateremu je že bilo izrečeno prenehanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja, lahko ob izpolnitvi določenih pogojev zaprosi za odložitev prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja (pogoji so: opravljen kontrolni zdravstveni pregled in dolo 
čen rehabilitacijski program, prav tako pa v preizkusni dobi ne sme storiti hujšega prekrška). 
Obvezna je uporaba zaščitne kolesarske čelade za vse kolesarje, torej tako za otroke, kot 
tudi za mladoletne in polnoletne kolesarje in ne samo za otroke, kot je to predpisoval ZVCP-
1. Obvezna je uporaba ustreznih zaščitnih motorističnih oblačil za voznika in potnika 
motornega kolesa, pri čemer je namen določbe zgolj preventivne narave (za kršitev ne 
predvideva sankcije – gre predvsem za preventivno zaščito). Določeni so dodatni pogoji za 
opravljanje gospodarske vožnje – prevoz oseb s cestnim turistčnim vlakom in sicer najmanj 
vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila kategorije D1 ter da voznik ni voznik za 
četnik po zakonu, ki ureja voznike. Določeni so dodatni pogoji za prevoz oseb z vozilom, s 
katerim se lahko poleg voznika prevaža več kot osem oseb. Voznik v zadnjih treh letih ni 
smel biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz 
malomarnosti, ki je imela za posledico smrt ene ali več oseb, ali za kaznivo dejanje 
zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči ter v evidenci kazenskih točk ne 
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sme imeti več kot 7 kazenskih točk. Postopek o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, 
če voznik stori prekršek, za katerega je predpisano tolikšno število kazenskih točk, ki ima za 
posledico prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe 
vozniškega dovoljenja, ureja ZP-1. ZPrCP ukinja pojem prometne nesreče z neznatno 
nevarnostjo, prav tako pa je črtana povzročitev prometne nesreče kot kvalificirane oblike 
prekrška. Udeleženec cestnega prometa je v primeru povzročitve prometne nesreče I. ali II. 
kategorije kaznovan le za temeljni prekršek (npr. neprilagojena hitrost, rdeča luč, nepravilna 
stran/smer vožnje,…), kar pomeni, da se za navedene prometne nesreče vzročna zveza 
med kršitvijo in nastalo posledico ne ugotavlja več, temveč se v hitrem postopku ugotavlja 
samo ali je kršitelj storil dejanje, ki je določeno kot prekršek ali ga ni storil.    
 
  
ZCes–1 določa in ureja status in kategorizacijo javnih cest, enotna pravila za gradnjo, 
upravljanje in vzdrževanje vseh javnih cest ter pogoje za uporabo nekategoriziranih cest, ki 
se uporabljajo za javni cestni promet, zaradi zagotavljanja enakih pogojev za varno odvijanje 
cestnega prometa na celotnem cestnem omrežju, obvezno gospodarsko javno službo za 
zagotavljanje stanja javnih cest za varen in neoviran promet ter upravljanje, gradnjo, 
vzdrževanje in varstvo javnih cest ter prometa na njih. Vsebina zakona se razširja na ob 
činske ceste. Zakon ureja temeljna pravila upravljanja, graditve, vzdrževanja in varstva ob 
činskih cest. Vsebina zakona se razširja tudi na področju inšpekcijskega nadzorstva in sicer 
tako nad državnimi, občinskimi in zasebnimi cestami ter določa prekrške za kršitve določb 
zakona. Razširja možnost pridobitve služnosti na javni cesti za gradnjo vseh objektov 
gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, pri čemer je služnost v korist lokalnih 
skupnosti v primerih, ko se zasleduje javni interes, neodplačna. Zakon uvaja kolesarsko 
povezavo, to je s predpisano signalizacijo označeno prometno površino, namenjeno prometu 
kolesarjev in drugih udeležencev v prometu pod pogoji, določenimi s pravili cestnega 
prometa in predpisi o cestah. Jasno so določeni nekateri pojmi, ki jih zakon uporablja v 
spremenjenem ali dopolnjenem besedilu (cesta, javna cesta, zasebna cesta, javna pot, 
kolesarska pot, brežinam, priključek,…), dopolnitve pa predstavljajo prenos pojmov iz ZVCP–
1, zlasti opredelitve pojma naselja, prometne ureditev, območja urejanja prometa, območja 
za pešce, območja omejene hitrosti. Iz ZVCP–1 prenašajo pravila uporabe zasebnih cest. 
Opredeljena je meja ceste in način določitve meje ceste. Iz ZVCP–1 so prenesene tudi 
temeljne zahteve opremljenosti cest s prometno signalizacijo in opremo, določbe, ki določajo 
obveznost lastnika oziroma upravljavca cest, da o vsaki spremembi prometne ureditve na 
javni in zasebni cesti, ki se uporablja za cestni promet, obvesti javnost po sredstvih javnega 
obveščanja, pristojno policijsko postajo, občinsko redarstvo in pristojno inšpekcijo za ceste 
najmanj sedem dni pred spremembo. Zakon je usklajen s predpisi o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin, ki določajo, da so upravljavci stvarnega premoženja države, 
državni organi in osebe javnega prava, ki jih kot upravljavca določi vlada, ali jim je pravica 
upravljanja s stvarnim premoženjem države podeljena z zakonom, podzakonskim predpisom 
ali aktom o ustanovitvi, ki ga sprejme vlada. Spremenjena je tudi obveznost pridobitve 
soglasja za postavitev tabel, napisov in drugih objektov in naprav za oglaševanje in obveš 
čanje v varovalnem pasu ob državnih cestah v naselju zunaj območja vzdolž vozišča ceste 
določenega za postavitev prometne signalizacije.  
 
 
Pri opravljanju navedenih nalog redarji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo pooblastila in 
ukrepe, ki so preneseni nanje s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z občinskimi 
predpisi. 
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3.8 POGOJI ZA DELOVANJE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo ima sedež in svoje prostore na Gorenjski cesti 9 v 
Ribnici. Trenutno razpolaga z enim osebnim vozilom, drugih  prevoznih sredstev zaenkrat 
nima. Glede na zakonsko obvezo občin, ki izhaja iz 35. člena ZORed, da morajo imeti vse 
občine sprejete programe varnosti in vzpostavljeno redarsko službo, bo redarska služba 
takoj po izpolnitvi vseh pogojev, svoje pristojnosti in pooblastila izvajala v vseh petih občinah, 
ki so ustanoviteljice, kot sledi iz Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo« in na njegovi podlagi sprejete pristopne izjave.  
 
Redar v prvem letu (2014) še ne bo v celoti izvajali svojih pooblastil in pristojnosti na 
območjih občin ustanoviteljic, ampak bo le-t izvajal v skladu s posameznim OPV-jem 
posamezne občine na njenem območju (v katerem so konkretne naloge opredeljene) in s 
trenutnimi potrebami na terenu.  
 
Za izvajanje pristojnosti, ki trenutno izhajajo iz pooblastil in v skladu s posameznimi programi 
varnosti, bo redar, ki bo zaposlen, opravljal dela in naloge, ki jih nalaga trenutna zakonodaja 
in na podlagi te izdani posamezni občinski odloki občin ustanoviteljic glede na potrebe in 
situacijo na terenu posamezne občine, kot je opredeljeno v OPV posamezne občine.  
 
Delo redarjev se vodi, organizira in koordinira iz sedeža MIR in se jih razporeja k opravljanju 
konkretnih nalog, glede na potrebe posamezne občine in potrebnih časovnih intervalih, kot 
sledi iz OPV. 

 
 
 
3.9 VRSTE IN OBSEG NALOG MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 
 
Medobčinsko redarstvo (MR) izvaja preventivne in represivne naloge, glede na vrsto in 
obseg nalog pa predvsem naslednje: 

- naloge na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa v naseljih, 
- naloge na področju zagotavljanja varnosti na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in 

drugih javnih površinah, 
- naloge zagotavljanja varnosti javnega premoženja ter zgradb in drugih objektov 

naravne in kulturne dediščine, 
- naloge vzdrževanja javnega reda in miru, 
- naloge na področju preprečevanja kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj in 
- naloge na področju varstva okolja. 

 

3.9.1 Naloge na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa v naseljih 

 
Naloge na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa oziroma zagotavljanja varnega 
in neoviranega cestnega prometa MR opravlja predvsem na ta način, da: 

- ureja in nadzira promet na cestah in državnih cestah v naselju, 
- dosledno izvaja nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju 

tako, da v primeru zaznanih kršitev ustrezno in zakonito ukrepa, 
- dosledno izvaja nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v naselju v 

skladu s svojimi pristojnostmi, še zlasti pa na območju umirjenega prometa in 
območju za pešce, 

- ugotavlja kršitve določb zakona o varstvu cest in okolja v naselju in na občinskih 
cestah zunaj naselja, 
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- opravlja nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, 
vkaterih se prekrški slikovno dokumentirajo, 

- sodeluje v akcijskih oblikah dela, ki so nacionalnega pomena, 
- sodeluje v akcijah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter skupnih 

akcijah s policijo oziroma posameznimi policijskimi postajami. 
 

3.9.2 Naloge na področju zagotavljanja varnosti na občinskih javnih poteh, 
rekreacijskih in drugih javnih površinah 

 
Naloge na področju zagotavljanja varnosti na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih 
javnih površinah MR zagotavlja predvsem: 

- s preventivnimi obhodi na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah ter 
ugotavljanjem vseh tistih ravnanj udeležencev, ki se kažejo predvsem kot kršitve 
javnega reda in miru, motenje rekreativnih dejavnosti ali kažejo znake kaznivih dejanj 
oziroma drugih kaznivih ravnanj, 

- z ustnim opozarjanjem in opozarjanjem prek sredstev javnega obveščanja o 
morebitnih nevarnostih in ogrožanjih, če se pojavijo na javnih poteh, rekreacijskih in 
drugih javnih površinah in območjih, 

- s stalnim sodelovanjem s policisti in organiziranjem skupnih akcij s posameznimi 
policijskimi postajami, katerih namen je preventivno delovanje in opozarjanje na 
kršitve in druge nepravilnosti udeležencev in 

- drugimi oblikami delovanja (obveščanjem pristojnih o poškodbah na javnih poteh, o 
nezakonitih odstranitvah signalizacije …).            

 

3.9.3 Naloge zagotavljanja varnosti javnega premoženja ter zgradb in drugih objektov 
naravne in kulturne dediščine 

 
Naloge zagotavljanja varnosti javnega premoženja ter naravne in kulturne dediščine MR 
zagotavlja tako, da: 

- v okviru svojih pristojnosti skrbi za preprečevanje ogroženosti in napadov na javno 
premoženje ter zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine, 

- poskrbi za zaščito sledov in zavarovanje kraja kaznivega dejanja ali drugega 
kaznivega ravnanja ter na ustrezen način o tem ali poškodovanju teh objektov obvesti 
policijo, 

- sodeluje z zasebnimi varnostnimi službami (lastnimi ali pogodbeno najetimi), ki 
varujejo zgradbe in druge objekte naravne in kulturne dediščine, saj je njihovo 
varovanje obvezno glede na 59. člen Zakona o zasebnem varovanju  (Uradni list RS, 
št. 17/11) in Uredbo o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah 
(Uradni list RS, št. 43/08), 

- opravlja druge naloge, s katerimi lahko prispeva k večji varnosti javnega premoženja 
ter zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine ter 

- sodeluje s policijo oziroma posameznimi policijskimi postajami pri akcijskem in 
rednem delu varovanja zgradb in objektov naravne in kulturne dediščine. 

 

 

3.9.4 Naloge vzdrževanja javnega reda in miru 

 
Naloga vzdrževanja javnega reda in miru je poleg zagotavljanja varnosti cestnega prometa 
ena izmed osrednjih in pomembnejših nalog vseh redarstev v Republiki Sloveniji. 
Navsezadnje imajo redarstva in občinski redarji pristojnosti, pooblastila in naloge, da se 
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morajo aktivno in dejavno vključiti v vse procese in dejavnosti nepretrganega zagotavljanja 
javnega reda in miru. 
Glede na vse to mora MR na področju izvajanja nalog vzdrževanja javnega reda in miru 
zlasti: 

- s preventivnimi in drugimi ukrepi preprečevati izvajanje prekrškov s področja javnega 
reda in miru in drugih prekrškov, s katerimi se posega v kakovost življenja in dela 
občanov in njihovih obiskovalcev, 

- s preventivnimi in drugimi ukrepi preprečevati tudi druge kršitve javnega reda, s 
katerimi se znižuje stopnja varnosti javnega prostora oziroma območij občin, 

- ustrezno ukrepati po ZJRM v primeru zaznave primerov nedostojnega vedenja (7. 
člen), beračenja na javnem kraju (9. člen), uporabe nevarnih predmetov (prvi 
odstavek 11. člena), zaznave poškodovanj uradnih napisov, oznak ali odločb (12. 
člen), zaznave pisanj po objektih (13. člen), zaznav vandalizma (16. člen), zaznav 
nedovoljenega kampiranja (18. člen), v primeru nedovoljene uporabe živali (19. člen), 

- ustrezno ukrepati v primeru neupoštevanja zakonitega ukrepa uradnih oseb (prvi in 
tretji odstavek 22. člena ZJRM), 

- zagotoviti fizično navzočnost redarjev na tistih mestih in krajih, ki so varnostno 
problematični glede na varnostno oceno ter varnostna tveganja in 

- sodelovati s policijo oziroma posameznimi policijskimi postajami pri preprečevanju 
kršitev javnega reda in miru in njihovih akcijah na območju občin. 

 
MR oziroma redar mora na kraju dogodka zadržati storilca prekrška, če ga je zalotil pri 
storitvi prekrška. Takšno zadržanje lahko traja do prihoda policije, vendar največ eno uro. 
 

3.9.5 Naloge na področju preprečevanja kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj  

 
Naloge na področju preprečevanja kriminalnih pojavov so naloge, s katerimi se preprečuje 
izvajanje kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, med katera med drugim sodijo tudi 
prekrški ter kršitve finančnih, davčnih in drugih predpisov. 
MR mora na področju preprečevanja kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj ter kriminalnih 
pojavov v okviru svojih pristojnosti zlasti: 

- s preventivnimi in drugimi ukrepi preprečevati kazniva dejanja in druga kazniva 
ravnanja ter s tem prispevati k večji varnosti in kakovosti življenja in dela v občinah ter  

- sodelovati s policijo oziroma posameznimi policijskimi postajami in drugimi organi. 
 
Poleg navedenega pa imajo redarji na področju preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj 
še naslednji dve obveznosti: 

- redar sme oziroma »mora« na kraju kaznivega dejanja zadržati storilca kaznivega 
dejanja, ki ga je zalotil pri storitvi kaznivega dejanja, in sicer do prihoda policije, 
vendar največ eno uro; 

- redar je dolžan v skladu z določbami zakona, ki ureja kazenski postopek, obvestiti 
policijo (lahko tudi državno tožilstvo), če pri opravljanju svojih nalog ugotovi, da se 
pripravlja, izvaja ali je že izvedeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po 
uradni dolžnosti ali na predlog. 

 

3.9.6 Naloge na področju varstva okolja 

 
Varstvo okolja je zelo široko področje, v katero je mogoče posegati z bagatelnimi dejanji in 
ravnanji, ki so varnostno manj problematična, lahko pa tudi s hujšimi oblikami takšnih ravnanj 
(množična naklepna poškodovanja, vandalizem, požigi …), največkrat pa se v okolje posega 
zaradi nastalih izrednih dogodkov. kot so naravne nesreče (potresi, poplave, požari …), 
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prometne nesreče z »ekološkimi posledicami«, onesnaževanje okolja, poškodovanje zgradb 
in drugih objektov naravne in kulturne dediščine ter drugo. 
Glede na našteto mora MR na področju varstva okolja zlasti: 

- s preventivnimi in drugimi ukrepi preprečevati vse možne oblike poseganja v okolje 
ter s tem prispevati k večji varnosti in kakovosti življenja in dela v občinah, 

- sodelovati s policijo in drugimi pristojnimi organi za varstvo okolja, 
- storiti vse potrebno v okviru svojih pristojnosti za zmanjševanje posledic (škod, 

poškodb in izgub, nastalih zaradi naravnih in drugih nesreč ter izrednih dogodkov, 
- opravljati druge naloge na področju varstva okolja, s katerimi se dviguje stopnja 

varnosti na javnih prostorih in območjih občin. 

 
 

3.10 NAČIN IZVAJANJA ZAKONSKIH POOBLASTIL 
MEDOBČINSKEGA REDARSTVA IN NAČIN UPORABE 
PRISILNIH SREDSTEV 

 
Pooblastila lahko opredelimo kot mandat, ki ga redarji potrebujejo za uspešno opravljanje 
nalog, kot so določene z zakonom in občinskimi predpisi. Pooblastila v najširšem pomenu 
pomenijo pravico, največkrat tudi dolžnost določenih oseb, da lahko ali pa morajo opraviti 
uradno dejanje oziroma izvesti določene ukrepe ali opravila. Pooblastilo je pravica in 
dolžnost določenih oseb, da v primerih, določenih z zakonom, in načinom, ki je določen z 
zakonom, izvajajo proti osebam določene ukrepe in opravila oziroma je pravica, da kdo 
uradno veljavno opravi oziroma opravlja kako pravno dejanje. 
 
Pri izvajanju zakonskih pooblastil je potrebno upoštevati načela, ki opredeljujejo kdaj in pod 
kakšnimi pogoji jih je dovoljeno izvajati. Sama načela uporabe pooblastil so, poleg njihove 
zakonske določitve in pogojev uporabe, temelj za ugotavljanje upravičenosti njihove 
uporabe. 
Posamezna načela za uporabo prisilnih sredstev so: 

- načelo zakonitosti, 
- načelo legitimnosti oziroma upravičenost, 
- načelo strokovnosti, 
- načelo humanega ravnanja, 
- načelo sorazmernosti in 
- načelo imunitete. 

 
V ZORed-u so določena tista pooblastila, s katerimi je redarjem zagotovljeno izvajanje nalog 
javne varnosti in javnega reda na območju občine. Glede na predpise lahko redarji 
uporabljajo naslednja pooblastila: 

- opozorilo, 
- ustna odredba, 
- ugotavljanje istovetnosti, 
- varnostni pregled osebe, 
- zaseg predmetov, 

- zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja, 
- uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca. 

 
V ZP-1 so določena pooblastila redarjev, ki jih izvajajo v postopkih o prekrških, posamezna 
pooblastila pa jim dajejo tudi drugi (specialni) zakoni. Tako lahko med pooblastila redarjev na 
določen način štejemo tudi predvsem naslednje ukrepe: 

- izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju, 
- izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa na območju 

umirjenega prometa in območju za pešce, 
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- ugotavljajo kršitve ZCes-1 o varstvu cest in okolja v naselju in na občinskih cestah 
zunaj naselja, 

- zahtevajo od voznika motornega vozila vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje, 
od drugega udeleženca cestnega prometa pa listino, s katero ugotovijo njegovo 
istovetnost na območjih, kjer redarji izvajajo svoja pooblastila, 

- uporabljajo znake, ki jih uporabljajo policisti, določene z zakonom in podzakonskimi 
akti. 

 
Za izvajanje pooblastil opozorila, varnostnega pregleda, zasega predmetov in uporabo 
prisilnih sredstev se poleg določb Zakona o občinskem redarstvu, uporabljajo določbe 
Zakona o policiji in podzakonskih predpisov, ki urejajo načela in način uporabe istovrstnih 
pooblastil policistov. 
V skladu z 14. členom ZORed sme občinski redar 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. 

 
 
3.11 SISTEM DELA OBČINSKEGA REDARSTVA – RAZPOREJANJE 

REDARJEV NA DELO  
 
 
Delo MR se načrtuje z mesečnim, tedenskim in dnevnim razporedom dela. Delo bo 
organizirano skladno s Pravilnikom o delovnem in poslovnem času ter uradnih urah skupne 
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, 
Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«. 
 
Delavnik se bo prilagajal skladno z varnostno problematiko in naloženimi nalogami ter 
odredbami županov občin. 
 
Redarji MIR bodo imeli  pred nastopom službe odpravo na delo; na odpravi se določi 
oziroma konkretizira naloge, ki jih mora posamezni redar opraviti določenega dne. Prav tako 
se za vsakega posameznega redarja določijo območja nadzora in se jih seznani s 
posebnostmi na njih. Območja nadzora so razdeljena na cone, ki zajemajo posamezne 
sklope ulic ali zaokrožena območja. Pri izvajanju nalog izdaje odredb za odvoz zapuščenih 
vozil pa je področje delovanja redarja MR razdeljeno na krajevno pristojnost posamezne 
policijske postaje, ki pokrivajo območje vseh občin. 
 
Način dela redarjev je tudi intervencijski, kar pomeni, da reagirajo na podlagi obvestil 
občanov in pristojnih organov in služb. Seveda pa redarji izvajajo svoje naloge na podlagi 
delovnih nalog in lastne zaznave kršitev, za katere so pristojni.  
 
 

3.12 SODELOVANJE S POLICIJSKO POSTAJO V OBČINAH IN S 
POLICISTI NA TERENU 

 
V skladu z 9. členom ZORed  pri opravljanju nalog in pooblastil občinski redarji sodelujejo s 
policisti.  
 
Če občinski redarji opravljajo naloge, ki jih določa zakon, skupaj s policisti, so dolžni ravnati 
po navodilu policista oziroma vodje policijske enote. 
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Redarji MR bodo pri svojem delu sodelovali s policisti PP Ribnica, PP Ljubljana-Vič in PP 
Grosuplje. 
 
Sodelovanje s policijskimi postajami, ki delujejo na območju občin, in sodelovanje s policisti 
na terenu je opredeljeno v  poglavju 3.9  tega OPV, v katerem so naloge MR opredeljene 
glede na vrsto in obseg nalog. Pri tem je sodelovanje s posameznimi policijskimi postajami 
(policisti) opredeljeno zelo konkretno po posameznih vsebinskih področjih, in sicer za: 

- naloge na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa v naseljih, 
- naloge na področju zagotavljanja varnosti na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in 

drugih javnih površinah, 
- naloge zagotavljanja varnosti javnega premoženja ter zgradb in drugih objektov 

naravne in kulturne dediščine, 
- naloge vzdrževanja javnega reda in miru, 
- naloge na področju preprečevanja kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, 
- naloge na področju varstva okolja. 

 
Pri tem je v navedenem poglavju sodelovanje opredeljeno tudi prostorsko (v naseljih, na 
javnih poteh, zgradbah in objektih naravne in kulturne dediščine …) in časovno (prazniki, 
vnaprej načrtovane velike prireditve, ob načrtovanih akcijah s policijo …). Časovno in 
prostorsko sodelovanje pa se načrtuje tudi sproti glede na varnostne potrebe, izhajajoče iz 
konkretnih varnostnih razmer. 
 
 

 
 
3.13 SODELOVANJE Z OBČINSKIMI REDARSTVI IN OBČINSKIMI 

REDARJI SOSEDNJIH OBČIN 
 
ZORed in drugi predpisi, ki redarstvom ter redarjem določajo pravice in dolžnosti oziroma 
pooblastila ter jim nalagajo določene obveznosti, temeljijo na predpostavki, da je 
zagotavljanje javne varnosti in javnega reda na območju občine ne le skrb redarstva in 
drugih organov in služb občine, temveč tudi države z njenimi organi in službami. 
Prav zaradi tega je zakon zelo jasen glede razmejevanja pristojnosti med redarstvi in drugimi 
državnimi in lokalnimi organi ter službami, ki v okviru svojih pristojnosti izvajajo varnostne 
naloge. Zato so tudi v tem OPV zajeti nekateri dogovori o sodelovanju med naštetimi organi. 
Zelo pomembno pa je sodelovanje MR z občinskimi redarstvi in občinskimi redarji sosednjih 
občin pri zagotavljanju javne varnosti in javnega reda, saj ogrožanje varnosti ljudi in 
premoženja, varnosti cestnega prometa, varnosti javnega reda in miru ter varnosti drugih 
vrednot ne pozna državnih meja, kaj šele občinskih meja. Zato je zelo pomembno, da 
sosednje občine samostojno in prek našega MR vzpostavijo takšno sodelovanje med 
občinami in redarstvi, ki zagotavlja uspešno zoperstavljanje vsem oblikam ogrožanja javne 
varnosti in javnega reda na tem širšem območju in na mejnih območjih občin. To sodelovanje 
mora temeljiti predvsem na: 

- medsebojnem obveščanju o vseh varnostno zanimivih informacijah, ki so z 
varnostnega vidika pomembne za posamezne občine, 

- medsebojni izmenjavi podatkov, ki so pomembni za javno varnost in javni red v 
posamezni občini, 

- medsebojnih delovnih srečanjih in sestankih, kjer se lahko oblikuje skupna varnostna 
politika pri zagotavljanju varnosti na mejnih območjih in področjih, ki so skupnega 
pomena in 

- drugih oblikah sodelovanja in konkretnem operativnem delu. 
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3.14 POVEZANOST MEDOBČINSKEGA REDARSTVA Z: 
 

3.14.1 OKC PU in z regijskim centrom za obveščanje (ReCO) 

Redarji Medobčinskega redarstva bodo pri svojem delu sodelovali z Operativno 
komunikacijskim centrom Policijske uprave Ljubljana (OKC PU) in Regijskim centrom za 
obveščanje. 
 
V kolikor bodo pri svojem delu redarji Medobčinskega redarstva zaznali kršitve iz pristojnosti 
Policije, le-ti nemudoma obvestijo OKC PU na telefonsko številko 113, oziroma v kolikor 
naletijo na dogodke, o katerih morajo obvestiti Regijski center za obveščanje, le to 
nemudoma sporočijo na telefonsko številko 112. 
 
Redarji Medobčinskega redarstva pri izvajanju nalog sledijo navodilom OKC PU oziroma 
Regijskemu centru za obveščanje. 
 
Redarji Medobčinskega redarstva pri opravljanju nalog za odpravo posledic nastalih z 
dogodki, katere rešujejo skupaj z OKC PU ali Regijskim centrom za obveščanje, ažurno 
obveščajo vodjo Medobčinskega redarstva. 

3.14.2 Občinskim sistemom zaščite in reševanja 

Osnovno načelo sodelovanja vseh organov v sistemu zaščite in reševanja je, da opravljajo 
enake naloge, kot je to določeno s posameznimi predpisi.  
MR mora v primeru naravnih in drugih nesreč skrbeti za javno varnost in javni red, in sicer: 

- vzpostavljati javni red in mir, 
- zagotavljati varen in neoviran cestni promet, 
- zagotavljati varovanje javnega premoženja in 
- sodelovati pri zbiranju informacij o posledicah oziroma vzpostavljanju ocene posledic 

nesreče takoj po nesreči. 
Izda se posebno navodilo za ukrepanje redarjev MR ob naravnih nesrečah in izrednih 
razmerah. Usklajevalno telo v sistemu zaščite in reševanja v posameznih občinah je Štab 
civilne zaščite. 
 

3.14.3 Zasebnimi varnostniki 

Zasebno varovanje je varovanje ljudi in premoženja, ki ga ne zagotavlja država in ga kot 
pridobitno gospodarsko dejavnost opravljajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki 
posamezniki oziroma zasebne varnostne službe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti 
zasebnega varovanja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe. 
Zasebno varovanje se kot dejavnost lahko opravlja v naslednjih oblikah: 

- varovanje oseb, 
- varovanje ljudi in premoženja, 
- prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, 
- varovanje javnih zbiranj, 
- upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, 
- načrtovanje varnostnih sistemov in 
- izvajanje sistemov tehničnega varovanja. 

Naštete dejavnosti, ki so določene glede na osnovne storitve v dejavnosti zasebnega 
varovanja in so primerljive s tujimi zakonodajami, dejansko predstavljajo temeljne oblike 
zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji. 
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Zaradi narave svojega dela, predvsem interventnih patrulj varnostnikov (prisotnost v okolju, 
kjer prihaja do deviantnih pojavov v dnevnem in nočnem času ter ob dela prostih dneh, hitra 
mobilnost, kvalitetna in stalna komunikacijska povezanost s svojim varnostno-nadzornim 
centrom, strokovna usposobljenost in sposobnost zaznavanja dogodkov, uporaba sile itd.), 
lahko varnostniki tudi veliko prispevajo k večji varnosti v občinah. Ne da lahko, varnostniki 
tudi v resnici s svojo navzočnostjo ob varovanju pomembnih objektov, zgradb, gospodarskih 
družb in drugih organov in organizacij pomembno prispevajo k večji varnosti. Obenem pa 
zasebne varnostne službe varujejo tudi zelo pomembne objekte in objekte, ki so v 
upravljanju posameznih občin. 
Veliko je objektov, zgradb in gospodarskih in drugih družb in organizacij, kjer je v skladu z 
59. členom Zakona o zasebnem varovanju in Uredbo o obveznem organiziranju službe 
varovanja na javnih prireditvah tudi obvezno organizirati službo varovanja. Pri varovanju teh 
objektov je še kako pomembno tudi neposredno sodelovanje ne le med policijo in zasebnimi 
varnostnimi službami, temveč tudi sodelovanje z MR oziroma njihovimi redarji. 
 
Seveda pa poteka sodelovanje tudi na klasičen način tako, da zasebni varnostniki o 
zaznavah ogrožanj javne varnosti in javnega reda na območju občin pravočasno obveščajo 
policijo, po potrebi pa tudi MR. 
Seveda pa lahko zasebni varnostniki ukrepajo tudi samostojno zunaj njihovega varovanega 
območja v smislu »državljanske aretacije« - odvzema prostosti pri zalotitvi oseb pri storitvi 
hujših kaznivih dejan, za katere se storilec preganja po uradni dolžnosti - 160. člen Zakona o 
kazenskem postopku. 
 

3.15 STROKOVNA POMOČ MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE 
 
V skladu z 8. členom ZORed strokovno pomoč pri pripravi in izvajanju občinskega programa 
varnosti daje ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 
Strokovno pomoč pri pripravi in izvajanju občinskega programa varnosti daje Ministrstvo za 
notranje zadeve na naslednjih segmentih priprave in izvajanja OPV: 

- usmerjanje pri pripravi ocen varnostnih razmer oziroma ocen ogroženosti in 
varnostnih tveganj ter oblikovanja varnostnih potreb občin, 

- usklajevanje občinskih odlokov z novim zakonom, 
- uporaba prisilnih sredstev, 
- sodelovanje med občinskimi redarji in policisti, 
- sodelovanje med občinskimi redarji in varnostniki, 
- strokovna pomoč pri organiziranju usposabljanja občinskih redarjev, 
- vključevanje v predavanja in vaje v okviru programa usposabljanja vodij občinskih 

redarstev in občinskih redarjev, 
- opozarjanje na napake in pomanjkljivosti, 
- načini nadziranja občinskega redarstva. 
 

Tovrstna strokovna pomoč se lahko izvede v obliki strokovnih predavanj ter odgovorov na 
ustna vprašanja in v obliki strokovnih pregledov OPV. 
 
Ob tem ZORed v 7. členu določa tudi uskladitev občinskih programov s predpisi 
programskimi dokumenti Ministrstva za notranje zadeve in policije na področju javne varnosti 
ter s potrebami varnosti v občini. V drugem odstavku istega člena pa je določeno, da za 
uskladitev občinskih programov ter za zagotovitev rednega medsebojnega sodelovanja 
občinskega redarstva in policije skrbita župan in vodja organizacijske enote policije, pristojne 
za območje občine. 
V operativnem smislu pa to pomeni, da morata pri zagotavljanju javne varnosti in javnega 
reda v občinah sodelovati MR in PP Ljubljana-Vič, PP Ribnica, PP Grosuplje. Zato mora biti 
med obema organoma vzpostavljena ustrezna komunikacija. Tako mora komunikacija 
potekati na: 



 
26          OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE VELIKE LAŠČE  

 
• lokalni ravni: 

- komunikacija znotraj MR, 
- komunikacija med MR in organi občin, 
- komunikacija med MR in sosednjimi ter drugimi redarstvi, 
- komunikacija med MR in Policijo ter posameznimi policijskimi postajami, 
- komunikacija med MR in inšpekcijami, 
- komunikacija med MR in zasebnimi varnostnimi službami in 
- komunikacija med MR in izvajalci javnih služb in štabi (izvajalci javne gasilske službe, 

štabi Civilne zaščite, dežurne službe javnih podjetij). 
 

• državni ravni: 
- komunikacija med MR, ministrstvi in drugimi institucijami ter službami Ministrstvo za 

notranje zadeve in javno upravo, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Reševalnimi 
postajami). 

 
Sodelovanje in komunikacija pomenita predvsem to, da MR pri opravljanju svojega dela z 
naštetimi službami izmenjuje strokovna mnenja, stališča, predlaga izvedbo skupnih akcij na 
terenu, se odziva na pobude za izvedbo akcij, analizira skupno varnostno problematiko in 
drugo problematiko ter podobno. 
 

 
3.16 ADMINISTRACIJA IN VODENJE EVIDENC 
 
V MR administracija in pooblaščene uradne osebe vodijo evidence, ki jih predpisuje 
zakonodaja. Evidence se vodijo v elektronski obliki v informacijskem sistemu MR in 
sicer: 

- evidence po Zakonu o občinskem redarstvu in 
- evidence po Zakonu o prekrških (vpisniki). 

 
 

3.17 INTERNO NADZORSTVO NAD IZVRŠEVANJEM NALOG 
OBČINSKEGA REDARSTVA  

 
Za nadzorstvo nad izvrševanjem nalog redarske službe, določenih z občinskimi predpisi, je 
pristojen župan (31. člen ZORed). 
 
Interno nadzorstvo nad izvrševanjem Zakona o občinskem redarstvu izvaja neposredno 
župan, ki v ta namen imenuje interno komisijo, ki najmanj enkrat letno oceni izvajanje 
občinskega programa varnosti (tretji odstavek 6. člena ZORed).  
 
Vodja MIR ob zaključku leta izdela letno poročilo o izvajanju OPV, ki vsebujejo statistične 
podatke, župan pa lahko zahteva tudi vmesna poročila, ki so lahko podlaga za ocenjevanje 
izpolnjevanja OPV. 
 
 

3.18 INŠPEKCIJSKO IN DRUGO UPRAVNO-STROKOVNO 
NADZORSTVO  

 
Nadzorstvo nad zakonitostjo dela občinskih organov, občinskih uprav in redarske službe pri 
izvrševanju tega zakona opravlja Ministrstvo za notranje zadeve (1. odstavek 30. člena 
ZORed). 
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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). 
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4 OCENA VARNOSTNIH RAZMER V OBČINI VELIKE 
LAŠČE 
 
 

4.1 ZBIR PODATKOV ZA ANALIZO 
 

- Občinska ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami 
- Varnostna ocena Policije (kriminaliteta, prometna varnost itd) 
- Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje občine Velike Lašče 
- Naravne vrednote, ekološko pomembna območja Natura 2000, zavarovana območja 

v občini Velike Lašče za pripravo OPN občine Velike Lašče 
- Banka cestnih podatkov (PRILOGA/VRH/2) 
- Predlogi sveta za preventivo v cestnem prometu (Program varnosti v cestnem 

prometu - občina Velike Lašče) 

 

4.1.1 Operativni ogled območja občine 

 
Podatki o občini:  

- število občanov: 4300 
- površina: 103 km2 

 
Naselja:  

 Adamovo, Bane, Bavdek, Borovec pri Karlovici, Boštetje, Brankovo, Brlog-del, 
Bukovec, Centa, Četež pri Turjaku, Dednik, Dolenje Kališče, Dolnje Retje, Dolščaki, Dvorska 
vas, Gorenje Kališče, Gornje Retje, Gradež, Gradišče, Grm, Hlebče, Hrustovo, Jakičevo, 
Javorje, Kaplanovo, Karlovica, Knej, Kot pri Veliki Slevici, Krkovo pri Karlovici, Krvava peč, 
Kukmaka, Laporje, Laze, Logarji, Lužarji, Mački, Mala Slevica, Male Lašče, Mali Ločnik, Mali 
Osolnik, Marinčki, Mevedjek, Mohorje, Naredi, Opalkovo, Osredek, Pečki, Plosovo, Podhojni 
hrib, Podkogelj, Podkraj, Podlog, Podsmreka pri Velikih Laščah, Podstrmec, Podulaka, 
Podžaga, Polzelo, Poznikovo, Prazniki, Prhajevo, Prilesje, Purkače, Pušče, Rašica, Rob, 
Rupe, Sekirišče, Selo pri Robu, Sloka Gora, Srnjak, Srobotnik pri Velikih Laščah, Stope, 
Strletje, Strmec, Škamevec, Škrlovica, Ščurki, Tomažini, Turjak, Ulaka, Uzmani, Velika 
Slevica, Velike Lašče, Veliki Ločnik, Veliki Osolnik, Vrh, Zgonče, Žaga.  
Sedež 
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Slika 5: karta občine Velike Lašče  
 

 
 

4.1.2 Pregled organiziranosti občinske uprave  

 
 
Občinska uprava Občine Velike Lašče je organizirana kot enovit organ, ki opravlja strokovne, 
upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na različnih področjih.  
 
Na področju splošnih zadev:  

- opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe 
župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, 
nadzorni odbor ter druge občinske organe;  

- kadrovske zadeve;  
- sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov;  
- gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo;  
- avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine;  
- ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje in  
- druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.  

 



 
30          OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE VELIKE LAŠČE  

Na področju normativno-pravnih zadev:  
- priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski 

svet in drugi občinski organi;  
- sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb; 
- strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;  
- pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskih organom;  
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.  

 
Na področju upravnih zadev: 

- vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;  
- vodi evidenco o upravnih stvareh;  
- sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;  
- opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.  

 
Na področju javnih financ:  

- pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to 
področje;  

- pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;  
- zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju 

občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;  
- opravlja finančno knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske 

sklade, režijske obrate;  
- spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine (cene komunalnih storitev, cene 

programov vrtca, cene pogrebnih storitev idr.) daje mnenje k oblikovanju cen iz 
koncesijskih razmerij;  

- spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja 
strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;  

- pripravlja premoženjsko bilanco občine;  
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.  

 
Na področju gospodarstva:  

- pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja 
posameznih dejavnosti s področja gospodarstva;  

- izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali 
soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;  

- spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;  
- opravlja druge naloge s tega področja.  

 
Na področju družbenih dejavnosti: 

- pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih 
dejavnosti;  

- skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih 
subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;  

- pripravlja in izvaja programe javnih del;  
- opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti. 

 
Na področju urejanja prostora:  

- pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice 
za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;  

- pripravlja prostorske akte občine;  
- izdaja lokacijske dokumentacije;  
- vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;  
- nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;  
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.  
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Na področju varstva okolja:  
- pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za 

območje občine;  
- pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi 

za njihovo izvedbo;  
- opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja 

varstva okolja;  
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.  

 
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture:  

- pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,  
- izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja 

nadzor nad njihovim izvajanjem;  
- pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami;  
- opravlja druge naloge na tem področju.  

 
Občinska uprava lahko za opravljanje določene dejavnosti gospodarske javne službe v 
primerih, ko ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, javnega gospodarskega zavoda ali 
za podelitev koncesije v režijskem obratu, ki je nesamostojna notranja organizacijska enota 
občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:  

- gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,  
- vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,  
- urejanja zelenih površin,  
- vzdrževanja in urejanja pokopališč,  
- urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje.  
 

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, 
usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave. Občinsko upravo neposredno vodi 
tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.  Sedež občinske uprave je na naslovu 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. 
 
V občinski upravi Občine Velike Lašče so sistemizirana in zasedena naslednja delovna 
mesta: 

- tajnik občine, 
- svetovalec za kulturo in finance, 
- svetovalec za splošne in pravne zadeve, 
- svetovalec za komunalne zadeve, 
- svetovalec za družbene dejavnosti, 
- višji referent za urejanje prostora, 
- finančnik, 
- vzdrževalec. 
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Preglednica 1: Seznam javnih služb in organizacij in odgovornih oseb 
 

ORGANIZACIJA, 
SLUŽBA 

ODGOVORNA 
OSEBA/FUNKCIJA 

SEDEŽ 
TELEFON 
SLUŽBA 

OBČINA VELIKE 
LAŠČE 

ANTON ZAKRAJŠEK, 
župan  

Levstikov trg 1, Velike 
Lašče 

01 781 0370 

OBČINA VELIKE 
LAŠČE 

JERICA TOMŠIČ LUŠIN 
tajnica občine 

Levstikov trg 1, Velike 
Lašče 

01 781 0369 

OBČINA VELIKE 
LAŠČE, ZAŠČITA 
IN REŠEVANJE 

BRANKO INDIHAR,  
poveljnik štaba CZ 

Levstikov trg 1, Velike 
Lašče 

01 781 0370 

JAVNA 
GASILSKA 
SLUŽBA 

RUDOLF RUPAR poveljnik 
GZ Velike Lašče 

 041 695 754 

POLICIJSKA 
POSTAJA 
LJUBLJANA VIČ 

ANDREJ MEDVEŠEK, 
komandir 

Tbilisijska ul. 65, 
Ljubljana 

01 470 0960 

VZDRŽEVANJE 
CEST ACKOP 
d.o.o. 

DEJAN PURKAT Turjak 77, Turjak 041 649 723 

CGP d.d. Novo 
mesto 

IVAN MARINČ 
odgovoren za GII 106 

Ljubljanska c. 36, 
Novo mesto 

041 762 547 

VODOKOMUNAL
NI SISTEMI d.o.o. 

MARKO BELAJ Žimarice, Sodražica 041 646 473 

MEDOBČINSKI 
INŠPEKTORAT IN 
REDARSTVO 

MARIJA AJDIČ 
FRANCELJ, vodja 

Gorenjska c. 9, 
Ribnica 

01  837 2015 

 

4.1.3 Pregled obstoječih aktov, dokumentov in drugega gradiva, ki se nanaša na 
vzpostavljanje občinskega redarstva po novem zakonu  

 
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed, Ur. list RS, št. 139/2006), 
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče ". 
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4.2 ANALIZA IN OCENA OGROŽENOSTI - UGOTOVITEV STOPENJ 
OGROŽENOSTI 

 
 

4.2.1 Ogroženost od naravnih nesreč in drugih nesreč 

 
Potresna ogroženost 
 
Ozemlje občine se nahaja pod jugovzhodnim delom Ljubljanske seizmogene cone in je na 
potresnem območju VII. stopnje po MSK potresni lestvici po seizmološki karti Slovenije za 
povratno periodo 500 let (po Ribariču). 
 

 
 

Slika 6: Seizmološka karta RS s 500-letno povratno dobo potresov v stopnjah MSK (Ribarič, 
1987) 

 
Za območje občine Velike Lašče je predvidena VII. stopnja potresne ogroženosti  po MSK  
potresni lestvici. 
 
Ob močnejšem potresu se  predvideveva, da je možno zasutje do 80 prebivalcev oz. do ena  
smrtna žrtev,  poškodovanje objektov, brez strehe bo poleg prebivalcev ostala tudi živina.  
Možno je poškodovanje infrastrukture (ceste, vodovodi, elektrika ..). 
 
 
Požarna ogroženost: 
Požarna ogroženost v občini je srednja. Po oceni ogroženosti pred požari  razdelimo požare 
na :  
- požare v naravi, kjer so naravni vzroki tisti, ki tako oceno opredeljujejo kot trajno;  
- požare, ki so nastali v gradbenih objektih in 
- požare na prometnih sredstvih, ki so glede na vzroke nastanka časovno spremenljivi. 
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V občini prevladujejo tri kategorije objektov, ki so požarno najbolj ogroženi: 

- stanovanjska naselja in javne zgradbe, to je predvsem center naselja Velike Lašče. 
- večjih industrijskih objektov v občini ni, so pa večje mizarske in druge obrtne 

delavnice: 
o Mizarstvo Tekavčič (proizvodnja pohištva) Velike Lašče, 
o Mizarstva Pečnik, Stritar, Rašica, 
o Mizarstvo Purkart Male Lašče, 
o Žaga Rob,  
o Izdelovanje lesenih izdelkov Šiler, Jamnik Rob, 
o Žaga in obdelava lesa – Centa Zvone Turjak,  
o Izdelovanje lesenih izdelkov Oblak Stope, 
o Bencinski servis Rašica, 
o Trgoup Velike Lašče – prodaja barv, lakov. 

- kmetijski in gozdni predeli, tu prištevamo predvsem gozdne površine poraščene z 
iglavci, ki so v nevarnosti v sušnih obdobjih in na težko dostopnih krajih, kot so širša 
območja naselij nad Iško do  Naredov, od Krvavskega polja, Purkač do Centa, ob 
naselju Gradež nad 100 in nad vasjo Laporje ter pas vzhodno od ceste Ljubljana 
Kočevje. 
 

Ogroženost zaradi nevarnih snovi in radiološka, biološka in kemijska ogroženost 
V trgovini Repromaterial v Velikih Laščah, ki je last kmetijske zadruge, prodajajo zaščitna 
sredstva za varstvo razstlin, v trgovirni z gradbenim materialom Trgoup v Velikih Laščah pa 
barve in lake.  
 
V primeru industrijskih in prometnih nesreč z nevarnimi snovmi je za posredovanje poleg 
lastnih enot potrebno angažirati Poklicno gasilsko brigado Ljubljana, ki je odgovorna za 
območje občine. 
 
V primeru vojnih dejstev obstaja manjša možnost uporabe nuklearnega orožja in kemijskih 
sredstev v smislu onesposabljanja vojaške sile, kar bi ogrozilo tudi civilno prebivalstvo, živali, 
rastlin in materialnih dobrin. Prav tako obstaja manjša možnost terorizma z orožji, ki 
uporabljajo kemična ali nuklearna sredstva. 
 
Poplavna ogroženost 
Na območju občine poznamo: 

- hudourniške poplave, 
- poplave ob dolgotrajnem deževju ob potoku Cereja v naselju Velike Lašče, potoku 

Robarica v naseljih Rob, Dolščaki, Rašica v naselju Podlog, ob potoku  Kozmajka v 
naseljih Podstrmec in Poznikovo, ob potoku Veliki Graben v naseljih Karlovica in 
Stope. Poplave ogrožajo samo posamezne stanovanjske hiše v naštetih naseljih. 

 
Večina potokov se izliva v potok Rašica, ki v naselju Ponikve v občini Dobrepolje ponikne. 
Izjema je potok Cereja, ki ponikne v naselju Velike Lašče. 
Poplavna ogroženost občine Velike Lašče je srednja. 
 
Poplave hudourniškega tipa so večinoma lokalnega značaja. Značilno za njih je, da jih je 
težko predvideti in zavarovati ogrožena območja. Majhni potoki se v gričevnatem svetu, ob 
večjih lokalnih padavinah ali dolgotrajnem močnem deževju zelo hitro spremenijo v 
razdiralne blatne hudournike. Pomembno vlogo pri odpravljanju hudourniških poplav s 
katastrofalnimi posledicami ima sistematično in ekološko urejanje hudournikov ter sanacija 
vseh z gradnjo povzročenih ovir, ki zmanjšujejo pretočnost. 
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Slika 7: Poplavna območja v občini 

 

 
 
 
V občini se poplave v različnih delih pojavljajo redko. Poplave se najpogosteje pojavljajo v 
jesenskem ali v spomladanskem času. Poplave zaradi nenadnih dotokov velike količine vode 
(vodne ujme) pa tudi v poletnem času.  
 
Za omilitev oziroma preprečitev poplav na območju občine Velike Lašče je potrebno redno 
čistiti brežine vodotokov, poglabljati struge in redno čistiti požiralnik Cereja.  
 
 
Pojavi množičnih bolezni pri živalih 
Na območju občine ni živalskih farm. Po podatkih kmetijske svetovalne službe  so kmetje na 
območju občine v letu 2009 redili 1623  glav goveda (od tega 416 krav) 150 konj, 100 
prašičev in 350 glav drobnice. Redne veterinarske službe v primerih pojava kužnih bolezni 
pri živalih v začetnih fazah obvladujejo razmere, v nadaljevanju pa bi bilo potrebno angažirati 
tudi druge sile (ZiR) lokalne skupnosti, ki so usposobljene in opremljene za pomoč 
veterinarski službi. 
 
 
Prometna nesreča 
a) Nesreča v cestnem prometu 
Zaradi velike gostote prometa na glavni cesti GII 106 obstaja realna možnost večje prometne 
nesreče, ki bi imela za posledice večje število ranjenih in mrtvih. Zaradi cestnega tovornega 
prometa obstaja tudi možnost požara in eksplozije in ogrožanja lokalnega prebivalstva v 
naseljih ob glavni cestI, predvsem v naselju Velike Lašče. 
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b) Železniška nesreča 
Zaradi lokacije železniške proge ob vzhodnem v glavnem nenaseljenem delu občine 
železniška nesreča večjega obsega ne bi ogrozila večjega števila prebivalcev.  
 
c) Letalska nesreča 
Območje občine ne leži znotraj pasu letalskega koridorja pristajanja in vzletanja na 
najbližjem večjem letališču »Jožeta Pučnika« na Brniku, zato je možnost letalske nesreče 
majhna.  
 
V primeru množičnih prometnih nesreč je potrebno sodelovanje z državnimi silami ZiR v 
skladu z državnimi načrti. 
 
Terorizem in grožnja z razstrelivijo 
Razmere v državi ne kažejo na ogroženost zaradi terorizma, vendar se z vključevanjem v 
evropske in svetovne integracije ter prevzemanje nalog sodelovanja v raznih nalogah po 
svetu lahko tudi na našem območju pričakuje možnost terorističnega delovanja. 
Možnost grožnje rušenja z razstrelivi na lokalni ravni obstaja predvsem v javnih objektih. 
 
 
Vojna dejstva 
Zaradi vključenosti v kolektivni varnostni sistem NATO so neposredna vojna dejstva manj 
verjetna. V primeru takih dejstev pa, glede na vse večjo uporabo "pametnega orožja",obstaja 
možnost večjih rušenj in kontaminacije na območju vojaških objektov. 
 

4.2.2 Ogroženost cestnega prometa v naseljih 

 
Zaradi gostote prometa so najbolj ogrožena naselja ob glavni cesti GII 106, to so naselja 
Velike Lašče, Male Lašče, Turjak, Rašica in Dolnje Retje. 
 
Zaradi prehitre vožnje pa so nevarni tudi nekateri odseki v naseljih na regionalnih cestah, 
lokalnih cestah in javnih poteh v občini. 
 
 

4.2.3 Ogroženost cestnega prometa izven naselij  

 
Razen glavne ceste GII 106, ki je zelo obremenjena, so ostale ceste med naselji v občini 
zmerno obremenjene. Ob hujših zimskih razmerah je potrebna večja previdnost zlasti v 
hribovitejših predelih in ob poledici tudi v senčnih legah. 
 

4.2.4 Ogroženost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin 

 
Urejena igrišča po vaseh (Dvorska vas, Rob, Karlovica, Turjak, Velike Lašče) so od pomladi 
do jeseni  kar dobro obiskana.  Čedalje več občanov redno uporablja poljske in gozdne poti 
za vsakodnevno rekreacijo, zlasti tek in pohodništvo. 

 

4.2.5 Ogroženost javnih zgradb in objektov kulturne dediščine 

Javne zgradbe in objekti kulturne dediščine so izpostavljeni predvsem v nočnem času 
poškodovanjem zunanjosti in notranjosti objektov in vandalizmu. Pogosto je poškodovanje 
žlebov in strešne kritine zaradi kraje bakra. Kraje se zlasti dogajajo na manj naseljih lokacijah 
zunaj naselij (cerkve, grad, mrliške vežice …). 
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4.2.6 Ogroženost od kriminalnih pojavov - kriminalna ogroženost 
 
V Občini Velike Lašče se kazniva dejanja velikih tatvin in tatvin pojavljajo po območju celotne 
občine. V letu 2012 so policisti na območju občine Velike Lašče oz. policijskem okolišu 
Velike Lašče obravnavali 144 kaznivih dejanj. 
 

4.2.7 Ogroženost javnega reda in miru 

 
Občasne kršitve javnega reda in miru se pojavljajo na celem območju občine Velike Lašče v 
katerih so udeleženi različni kršitelji tako po starosti, kot spolu. Kršitve javnega reda in miru 
se pojavljajo predvsem v posameznih gostinskih lokalih in njihovi okolici. 
 

4.2.8 Ogroženost na javnih shodih in prireditvah 

 
Na območju občine Velike Lašče so med javnimi priredivami najštevilnejše gasilske veselice, 
ki se v poletnem času odvijajo na prostem. Posamezni problemi se občasno pojavjajo v 
jutranjih urah, po končani prireditvi. 
 
Športne prireditve v občini niso tako množično obiskane. Na njih ni zaznati kršitev javnega 
reda in miru.  
 

4.2.9 Ogroženost okolja (onesnaženje, industrijski, komunalni in drugi odpadki) 

 
Industrija na območju občine Velike Lašče ni razvita. Na območju občine v nobenem naselju 
še ni zgrajeno kanalizacijsko omrežje s čistno napravo. Odpadne vode se stekajo v greznice 
posameznih objektov, pogosto pa se iz greznic razlivajo v okolje. 
 
Komunalni odpadki se preko javne službe za zbiranje odpadkov, ki jo izvaja Snaga, javno 
podjetje d.o.o. iz Ljubljane zbirajo ločeno po frakcijah in reciklirajo. Vsi odpadki se odvažajo 
na deponijo Barje v Ljubljani. Občina ima skupaj s podjetjem Snaga urejen in dobro obiskan 
začasni zbirni center odpadkov v Turjaku, kjer je vsako soboto možno odložiti najrazličnejše 
vrste odpadkov (kosovni odpadki, tekstil, avtomobilske gume, gospodinski aparati in 
elektronika, zeleni odrez …). 
 
Tudi ob dobro organiziranem zbiranju odpadkov so še vedno aktivna nekatera črna 
odlagališča na celotnem območju občine. Nastajajo tudi nova črna odlagališča. Občina vsako 
leto skupaj z društvi in krajevnimi odbori organizira spomladansko čistilno akcijo v naravnem 
okolju. 
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Slika 8: Evidentirana divja odlagališča v občini 
 

 
 
 

4.2.10 Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah 

  
Občina Velike Lašče meji s sosednjimi občinami Ribnica, Dobrepolje, Sodražica, Bloke, 
Cerknica, Ig, Škofljica in Grosuplje. Z sosednjimi občinami obstajajo dobre cestne povezave. 
Naselje Lužarji se oskrbuje s pitno vodo iz vodovodnega sistema Bloke, ki ga upravlja 
Občina Bloke, v občini Velike Lašče pa se iz vodovodnih vrtin v Robu poleg naselij Podlog in 
Rašica oskrbujejo s pitno vodo naselja v občini Dobreplje, upravljavec vodovodnega sitema 
pa je Javno komunalno podjetje Grosuplje. 
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4.2.11 Ključne ugotovitve: 

4.2.11.1 Identificiranje kritične infrastrukture v občini, ki mora biti deležna stalne 
varnostne pozornosti policistov in redarjev 

 
Na območju občine Velike Lašče se nahajajo naslednji kritični infrastrukturni objekti: 

 vodna zajetja – vrtine Marinčki, Podstrmec, Strletje, Rob, Boštetje in zajetje Uzmani 

 prečrpališča in vodni rezervoarji vodovodnih sistemov Velike Lašče, Turjak, Boštetje 
in Dobrepolje, 

 mostovi in nadvozi na cestah 
 
 
 
 

4.3 IDENTIFICIRANJE IN OBVLADOVANJE VARNOSTNIH 
TVEGANJ 

4.3.1 Varnostna tveganja na področju varnosti v cestnem prometu 

 
Kritične točke v prometu v naseljih so predvsem v okolici šole  in vrtca (Velike Lašče, Rob, 
Turjak, Karlovica) ter na glavni cesti GII 106. V okolici šole in vrtca je s prometno 
signalizacijo omejena hitrost. Na ostalih prehodih za pešce v bližini šole v Velikih Laščah in v 
Turjaku je osvetljen znak prehod za pešce nad cesto (bič). Hodniki za pešče so urejeni  v 
naselju Velike Lašče ob glavni cesti, delno ob regionalni cesti in delno po Stritarjevi ulici, kjer 
poteka šolska pot, v naselju Turjak pa ob glavni cesti in lokalni cesti Turjak – Grosuplje proti 
naselju Gradež. 
 
V občini ni urejenih kolesarskih poti. 
 
Na posameznih odsekih v naseljih so so hitrosti dodatno omejene oz. so na cestah vgrajene 
tudi hitrostne ovire. 
 
Po ostalih naseljih občine je največji problem pomanjkanje hodnikov za pešce predvsem ob 
glavni cesti od naselja Prilesje do naselja Rašica, ter na lokalnih cestah, ki potekajo skozi 
naselja. 
 
Na področju varstva v cestnem prometu deluje v občini Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu (SPVC), ki je pripravil Poročilo o pregledu infrastrukture na območju občine 
Velike Lašče z vidika prometne varnosti. V poročilu so opredeljene pomanjkljivosti ini 
ustrezne rešitve.  
 
SPVCP deljuje na podlagi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Poslovnika o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Velike 
Lašče. 
 
Policijska postaja Ljubljana Vič vsako leto pripravi poročilo, ki ga predstavijo občinskemu 
svetu. V letu 2012 je policija obravnavala 52 prometnih nesreč z različnimi vzroki, pri katerih 
so nastale posledice. 
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4.3.2 Varnostna tveganja na področju občinskih javnih poti in rekreacijskih in drugih 
površin 

 
Občinske javne poti so v večini dobro urejene in v naseljih osvetljene. Nekateri odseki javnih 
poti pa so še vedno makadamski.  
 
Rekreacijska vadba je organizirana predvsem v športni dvorani v Velikih Laščah, v 
Levstikovem domu in Domu krajanov Turjak. Površine športnih igrišč po naseljih do 
praviloma ograjane, nekater pa tudi osvetljene. Organiziranega fizičnega nadzora nad temi 
površinami ni. Rekreacijske površine zunaj naselij so predvsem pohodne poti po obstoječih 
poljskih in gozdnih poteh. 
 

4.3.3 Varnostna tveganja na področju zagotavljanja reda in miru 

 
Do kršitev javnega reda in miru ter vandalizma prihaja predvsem v okolici osnovne šole in 
vrtca v Velikih Laščah. Mladoletniki in pa tudi druge osebe se rade zadržujejo na igrišču in v 
brunarici pod vrtcem. Na igriščih nato prihaja do uživanja alkoholnih pijač in drog, posledično 
pa do razbijanja steklovine, uničevanja otroških igral in povzročanje hrupa. Poleg omenjene 
problematike je še nekaj drugih najpogostejših lokacij, kjer prihaja do kršitev.  
 
Center za socialno delo CSD Ljubljana Vič skupaj z Občino Velike Lašče že vrsto  let izvaja 
pomoč na domu za starejšo populacijo. Uporabniki te pomoči so starejši, ki potrebujejo 
različne oblike pomoči. 
 
Na preventivnem področju je bila pred leti ustanovljena tudi lokalna akcijska skupina LAS. 
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti kot strokovno posvetovalno telo 
župana in občinskega sveta občine Velike Lašče, ki pa ni aktivna. 

4.3.4 Varnostna tveganja na področju preprečevanja kriminalnih dejanj 

 
V letu 2012 so policisti na območju občine Velike Lašče oz. policijskem okolišu Velike Lašče 
obravnavali 144 kaznivih dejanj. Varnostne razmere v občini so s strani policije ocenjene kot 
stabilne. 

 

4.3.5 Varnostna tveganja na področju zagotavljanja varnosti javnega premoženja ter 
naravne in kulturne dediščine 

 
Objekti javnega premoženja v občini niso pod videonadzorom, nekateri objekti pa so 
tehnično varovani s protivlomnimi in protipožarnimi napravami. 
 
Najbolj obiskana objekta kulturne dediščine sta Trubarjeva domačija in grad Turjak. 
Turistično vodenje pa je v okviru Javnega zavoda Trubarjevi kraji organizirano tudi na ostalih 
lokacijah kulturne in naravne dediščine v občini. 

4.3.6 Varnostna tveganja na področju javnih shodov in prireditev 

 
Organizatorji javnih prireditev v skladu z veljavnimi predpisi praviloma prireditve pravočasno 
prijavijo in organizirajo redarsko službo po potrebi pa tudi varovanje in prvo medicinsko 
pomoč. 
  
Športne prireditve v občini niso množično obiskane in zaenkrat ne zahtevajo dodatnih 
varnostnih ukrepov. 
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4.3.7 Varnostna tveganja na področju varstva okolja 

 
Skozi občino Velike Lašče se predvsem po glavni cesti GII 106 prevažajo tudi nevarne snovi, 
z obnovo železniške proge Grosuplje - Kočevje pa se bo predvidoma del prometa z 
nevarnimi snovmi preselil tudi na železnico.  
 
Industrijskih obratov v občini ni, deluje pa nekaj manjših mizarskih delavnic, ki ne 
predstavljajo večje nevarnosti za obremenjevanje okolja. 
 
Ločeno zbiranje odpadkov po frakcijah pripomore k manjšem obremenjevanju naravnega 
okolja. Posamezniki pa še vedno odlagajo odpadke na za to nedovoljenih mestih, zato je na 
območju občine še veliko aktivnih črnih odlagališč predvsem z odpadnim gradbenim 
materialom in kosovnimi odpadki. Odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi Snaga, javno 
podjetje d.o.o. zbira v Velikih Laščah in Turjaku dvakrat letno. 
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5 CILJI OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI 
 
Osnovni cilj OPV je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju občine 
Velike Lašče. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in 
konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh 
ukrepov zagotavljamo kvalitetnejše življenje v občinah ter odpravljamo posamezne 
odklonske pojave. Delo medobčinskih redarjev mora biti usmerjeno v preprečevanje in 
odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo 
škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. Medobčinsko redarstvo mora v primeru 
zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami. 
 

5.1 STRATEŠKI CILJ 
 
V okviru priprave OPV je strateški cilj dvig kakovosti življenja in dela občanov, pa tudi vseh 
tistih, ki so kakor koli drugače vpeti v bivalno oziroma delovno okolje občin. Poleg tega je 
strateški cilj OPV dvig stopnje javne varnosti na območju vseh občin.  
 
Ta cilj je krovni cilj za zagotavljanje varnosti v občini  Velike Lašče. Njegova vsebina izhaja iz 
nacionalne varnostne politike, iz zakonskih določil, iz nacionalnih programov varnosti in iz 
splošnih varnostnih potreb slovenskih mest in občin. Gre za dolgoročni cilj dvigovanja 
stopnje javne varnosti oziroma varnosti prebivalcev v mestih in na celotnem območju občin.  
 
Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja: 

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

- upoštevanje programskih usmeritev Ministrstva za infrastrukturo in prostor, 
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, kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, 
- 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 in 

- vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo 
pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje 
pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb. 
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5.2 OPERATIVNI CILJI 
 

5.2.1 Varnost cestnega prometa 

 
V okviru varnosti cestnega prometa je cilj OPV zmanjšanje števila prometnih nesreč in 
njihovih posledic, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih 
cestah zunaj naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje 
pretočnosti prometa z operativno dinamiko Medobčinskega redarstva in policijske postaje 
Ljubljana-Vič.   
 
Varnost v cestnem prometu v naših občinah še vedno ni zadovoljiva, čeprav je na tem 
področju sprejet nov zakon, saj se pred leti postavljeni cilji prometne varnosti še vedno niso v 
celoti uresničili. Tako se v cestnem prometu še vedno pojavlja preveč varnostnih tveganj, ki 
jih je treba obvladati s stalnim in profesionalnim policijskim in redarskim nadzorom, z 
izboljšanjem rednega in investicijskega vzdrževanja cest, s širitvijo parkirnih kapacitet, s 
povečanjem nadzora nad parkirnimi površinami ter z dvigom profesionalnosti redarjev pri 
obvladovanju kršiteljev cestnoprometnih predpisov in temeljnih vzrokov prometnih nesreč 
(hitrost). 
 
Pri tem je potrebno izhajati iz dejstva, da so za stanje prometne varnosti v občini 
soodgovorni občani, policija, redarstvo, inšpekcijske službe in drugi. Zato je v občini nujno 
potrebno zagotoviti tudi kvalitetno sodelovanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. Vsi pristojni organi občin ter Medobčinskega redarstva pa morajo v okviru svojih 
pristojnosti krepiti in vplivati na ustvarjanje ustrezne prometno varnostne kulture vseh 
udeležencev v cestnem prometu. 
 
Za uresničitev zelo pomembnega cilja, s katerim se zagotavlja varnost cestnega prometa, 
morajo pristojni organi v okviru svojih pristojnosti storiti predvsem naslednje: 

- sprejeti je potrebno Program varnosti cestnega prometa v občini, 
- uporabiti oceno prometne ogroženosti in tveganj v cestnem prometu pri delu 

medobčinskih redarjev na področju varnosti v cestnem prometu, 
- skleniti pisni protokol o sodelovanju med Medobčinskim redarstvom in PP Ljubljana 

Vič, PP Ribnica in PP Grosuplje, 
- redarjem je potrebno omogočiti, da si pridobijo pravno, strokovno in drugo, predvsem 

praktično, znanje za nadzor in urejanje cestnega prometa, 
- redarje je potrebno opremiti z ustreznimi vozili in opremo za nadzor ter urejanje 

prometa na mestnih ulicah, na občinskih cestah in drugih javnih poteh na območju 
občine Velike Lašče, 

- redarji se morajo usposobiti za ravnanje z napravami in tehničnimi sredstvi, ki jih 
uporabljajo pri svojem delu, 

- pri delu medobčinskih redarjev je potrebno med drugim upoštevati tudi naloge v zvezi 
z nadzorom prometne signalizacije za večjo varnost otrok, 

- poskrbeti je potrebno tudi za pregled prometne signalizacije in podati predloge za 
morebitne spremembe, zlasti z vidika varnosti otrok, pešcev in kolesarjev (vrtci, šole, 

- zdravstveni zavodi, igrišča, stanovanjska naselja), 
- redarji morajo dosledno izvajati nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega 

prometa v naselju v okviru svojih pristojnosti, še zlasti pa na območju umirjenega 
prometa in območju za pešce, 

- redarji morajo dosledno izvajati nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter 
ovirami v naselju, 

- sodelovanje redarjev v akcijskih oblikah dela, ki so nacionalnega pomena. 
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5.2.2 Varstvo javnega reda in miru 

 
V okviru obvladovanja javnega prostora oziroma območja je cilj OPV, da zagotovi fizično 
prisotnost redarjev na javnih območjih in prostorih na način, ki je v skladu z varnostno 
politiko, oceno varnostnih razmer ter s pravnimi predpisi in varnostno stroko. 
ZVJRM opredeljuje javni red in mir kot stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvajanje 
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 izvajanje pravic in dolžnosti ljudi, državnih organov, 
organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. Vzdrževanje javnega 
reda in miru je delovanje skupnosti, ki s predpisi in ukrepi državnih in drugih organov 
zagotavlja, da se prepreči ravnanja in nevarnosti, ki ogrožajo varnost ter javni red in mir, 
kadar ta grozi skupnosti ali posamezniku. 
Javni red in mir je dobrina, ki izključuje vsa protipravna dejanja, s katerimi se kršijo splošna 
pravila vsakdanjega dela in življenja. Javni red in mir je stanje, v katerem je zagotovljeno 
varno in mirno počutje ljudi, njihovo neovirano gibanje na javnih krajih in drugih površinah, 
uporaba javnih objektov, stanovanj in drugih prostorov, nemoteno opravljanje uradnih opravil 
državnih in drugih organov, organizacij in skupnosti oziroma stanje, s katerim se zagotavlja 
optimalna varnost znotraj družbene skupnosti. Javni red torej pomeni minimum socialnih 
pravil, ki jih velika večina prebivalstva razume kot nujno potrebne za svoje sožitje. 
Vzdrževanje javnega reda in miru je torej delovanje skupnosti, ki s predpisi in ukrepi 
pristojnih organov zagotavlja, da se preprečijo in obvladujejo ravnanja in nevarnosti, ki 
ogrožajo varnost ter javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti in posamezniku. Gre torej za 
škodljiva ravnanja skupin ali posameznikov, ki se na javnem kraju nedostojno, drzno ali 
nasilno vedejo, ki ustvarjajo nered v gostinskih lokalih, na javnih shodih in na javnih 
prireditvah, ki uporabljajo nevarne predmete ali nevarne snovi, ki povzročajo hrup, ki 
beračijo, nedovoljeno kampirajo in prenočujejo na javnih krajih, ki ustvarjajo vandalizem, 
nehumano in v nasprotju s predpisi uporabljajo in vodijo živali, uničujejo državne simbole in 
pišejo po zgradbah. Vsa navedena škodljiva in kazniva ravnanja zmanjšujejo kakovost 
bivanja in gibanja na javnih površinah in v javnih prostorih. 
Prav zaradi tega imajo redarstva in redarji pristojnosti, pooblastila in naloge, s katerimi se 
lahko aktivno vključijo v proces kontinuiranega zagotavljanja javnega reda in miru na 
območju občine. 
Za uresničitev zelo pomembnega cilja, s katerim se zagotavlja javni red in mir vobčinah, 
morajo njeni pristojni organi v okviru svojih pristojnosti storiti predvsem naslednje: 

- uporabiti oceno ogroženosti in varnostnih tveganj na področju zagotavljanja javnega 
reda in miru pri delu medobčinskega redarstva na področju javnega reda in miru, 

- zagotoviti dobro usposobljenost redarjev na področju poznavanja pooblastil občinskih 
redarjev za obvladovanje javnega reda in miru, 

- zagotoviti dobro usposobljenost redarjev za zakonito in strokovno uporabo prisilnih 
sredstev in drugih ukrepov, 

- zagotoviti ustrezno usposobljenost redarjev za hitre odzive na klice v sili in za 
ravnanje ter ukrepanje v tveganih okoliščinah, 

- zagotoviti najustreznejšo in kvalitetno opremo redarjev za obvladovanje kršiteljev, 
- skleniti pisni protokol o sodelovanju med Medobčinskim redarstvom in PP Ljubljana 

Vič, PP Ribnica, PP Grosuplje. 

 

5.2.3 Varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin 

 
V okviru varnostnega obvladovanja javnih poti in rekreacijskih površin je cilj OPV zagotoviti 
na teh poteh in površinah navzočnost redarjev ob strokovni pomoči policistov. 
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Javne poti, rekreacijske in druge javne površine, zlasti tiste v manj obljudenih in odmaknjenih 
krajih, pomenijo določena varnostna tveganja za ljudi, ki se zadržujejo na takih krajih. Take 
javne poti in rekreacijske površine so tudi na območju občin. Na teh poteh in površinah gre 
največkrat za tveganja, da se zgodi kriminalno dejanje. 
Za uresničitev cilja, s katerim se zagotavlja varnostno obvladovanje javnih poti in 
rekreacijskih površin v posameznih občinah, so oziroma bodo njihovi pristojni organi in 
službe v okviru svojih pristojnosti storili predvsem naslednje: 

- izdelali seznam varnostno ogroženih poti, krajev, površin in točk na območju občin 
glede na oceno ogroženosti in varnostnih tveganj, 

- sklenili pisni protokol o sodelovanju redarjev in policistov, 
- opravljali obhode varnostno ogroženih poti, krajev, površin in drugih varnostno 

problematičnih območij, 
- redarjem je potrebno v sodelovanju s policijo zagotoviti zanesljiva sredstva zvez za 

komuniciranje z Operativno komunikacijskim centrom (v nadaljevanju OKC) PU 
Ljubljana, 

- redarjem je potrebno zagotoviti tudi ustrezna vozila za varnostne obvoze že 
ogroženih poti, krajev, površin, trgov in drugih varnostno problematičnih območij. 

 

5.2.4 Varnost zgradb in drugih objektov kulturne dediščine 

 
Varstvo kulturne dediščine se izvaja na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni 
list RS, št. 16/08, z spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZVKD-1). 
ZVKD-1, za razliko od predhodnega zakona, ne določa pristojnosti lokalnih skupnosti glede 
varstva kulturne dediščine na način, ki ga je določal prejšnji v 4. členu. Ostaja pa dolžnost 
lastnika do varstva spomenika/ov (38. člen). 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona opravlja inšpektorat, pristojen za dediščino. 
Danes je to Inšpektorat za kulturo in medije.  
Ob tem velja poudariti, da so na podlagi Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 
17/11) in Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah (Uradni 
list RS, št. 22/10) gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zavodi, državni 
organi in organizacije dolžni organizirati službo varovanja, če hranijo arhivsko gradivo in 
predmete, ki predstavljajo kulturno dediščino. Navedeni zavezanci lahko v ta namen 
organizirajo lastno varnostno službo v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju ali pa 
sklenejo za varovanje pogodbo z zasebno varnostno službo oziroma subjekti, ki so določeni 
v 3. členu Zakona o zasebnem varovanju (to so službe, ki se profesionalno ukvarjajo z 
zasebnim varovanjem). 
 
Prav zato je nujno, da Medobčinsko redarstvo pri preprečevanju ogroženosti kulturne 
dediščine (zgradb, spomenikov ipd.) in napadov nanjo na območju posameznih občin 
sodeluje z zasebnimi varnostnimi in inšpekcijskimi službami. Sodelovanje pomeni izmenjavo 
podatkov, ki so pomembni za skupno zagotavljanje varnosti navedenih zgradb in objektov. 
 

5.2.5 Varstvo okolja 

 
V okviru varstva okolja na območju občine Velike Lašče je cilj OPV izboljšati pregled nad 
stanjem in dogajanji na področju varstva okolja ter povečati obseg, profesionalnost in 
učinkovitost nad obvladovanjem občinske okoljske problematike. 
 
Skrb za varstvo okolja je ena od bistvenih postavk v zagotavljanju kakovosti javnega prostora 
in območij ter kakovosti življenja in dela občanov. Varstvo okolja urejajo številne evropske 
direktive, nacionalni predpisi, standardi in mednarodni sporazumi. V tem dokumentu gre pri 
varstvu okolja za skrb v tem smislu, da se Medobčinsko redarstvo aktivno vključi v proces 
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implementacije Nacionalnega programa varstva okolja ter v proces uresničevanja občinske 
okoljske politike in občinskega programa varstva okolja. 
 
Za uresničitev cilja, s katerim se zagotavlja varstvo okolja, morajo pristojni organi 
posameznih občinah v okviru svojih pristojnosti storiti predvsem naslednje: 

- zagotoviti, da se redarji v okviru izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja 
seznanijo z okoljsko zakonodajo, okoljsko problematiko in okoljsko politiko 
posameznih občin, 

- zagotoviti tehnična sredstva za nadzor okoljsko najbolj problematičnih točk z 
namenom preprečevanja in odkrivanja storilcev. 
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7 ZAKLJUČEK  
 
OPV ima glede na določbe ZORed značaj dokumenta trajne narave, to pomeni, da upošteva 
potrebo po trajnosti, zato ga je treba dosledno izvajati od dneva njegovega sprejema.  
Župan občine Velike Lašče najmanj enkrat letno oceni izvajanje OPV, zato je tudi 
omogočeno obdobno ocenjevanje njegovega izvajanja oziroma merjenje rezultatov. 
 
Ocenjevanje izvajanja OPV omogoča ovrednotenje vsebinskih, operativnih, organizacijskih, 
finančnih in drugih ukrepov za zagotavljanje javne varnosti v občini. Ocenjevanje OPV 
poteka tako, da se dosledno preverja izpolnjevanje ukrepov, ki so opredeljeni za dosego 
konkretnega cilja, opredeljenega v OPV. Tak način ocenjevanja se zagotovi z izdelavo letnih 
poročil o delu MR. 
 
OPV se glede na novonastale varnostne razmere v občini sproti dopolnjuje in spreminja. 
Odgovorna oseba v primeru spremenjenih varnostnih razmer v občini ustrezno spremeni in 
dopolni oceno varnostnih razmer, ki jo sprejme župan občine. Spremembe, dopolnitve in 
nove priloge OPV sprejmejo pristojni organi občine. Ustrezna in temeljita ocena varnostnih 
razmer je podlaga za opredelitev obsega in vrste nalog MR. 
 
MR bo v prihodnje usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo 
nevarnost za javni red in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. Izhodišča 
za organizacijo in delovanje MR so pravice in dolžnosti, ki so opredeljene v ZORed, ZJRM, 
ZCes-1, ZPrCP, ZP-1, ZLS in odlokih občin. 
 
 
Na tem mestu je treba poudariti, da naloge občinskih redarjev niso določene po načelu 
numerus clausus (natančno določeno število nalog), saj je v prvem odstavku 3. člena ZORed 
eksplicitno določeno, da delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali 
na podlagi zakona izdan občinski predpis. 
 
 
 
 
Številka: 0301-23/2013-1 
Velike Lašče, dne 11. deembra 2013 Župan Občine Velike Lašče 
 Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž. 
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 8       PRILOGA 
 
 

PRILOGA/VRH/1 
SEZNAM NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 
 
 
Posamezna območja naravne in kulturne dediščine so razvidna iz Prikaza stanja, ki je 
sestavni del Občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče in je dostopen na spletni 
strani PISO – tematski sklop druge državne vsebine.  
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PRILOGA/VRH/2 
BANKA CESTNIH PODATKOV 
KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST 
 
Lokalne ceste 
 
 

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah 
so: 
 

Zap. 
št. Cesta Odsek 

Začetek 
odseka Opis 

Konec 
odseka 

Dolžina 
[m] 

Preostala dolžina 
v sosednji občini [m] 

1. 111010 111013 C 111150 V. Lipljene-Turjak C G2 106 1.645 3.064 Grosuplje 

2. 111030 111031 C 111010 Podtabor-G. Rogatec-Vrh C G2 106 777 3.755 Grosuplje, 1.836 Škofljica 

3. 352010 352011 C R1 212 Sodražica-Sv. Gregor-M. Slevic C 454090 1.128 2.080 Sodražica, 3.333 Ribnica 

4. 404050 404052 C 404070 Želimlje-Poljane-Turjak C G2 106 4.834 3.266 Škofljica 

5. 454010 454011 C 404050 Turjak-Marof C G2 106 130  

6. 454020 454021 C 404050 Podturjak-Čatež-Zapotok C 454040 3.820 2.471 Ig 

7. 454030 454031 C 454020 Javorje-Škamevec-Podhojni hrib C 454040 5.794  

8. 454040 454041 C G2 106 Rašica-Rob-Osredek-Zapotok C 454020 8.327 899 Ig 

9. 454060 454061 C 454040 Rob-Rupe-Lužarji C R3 748 11.856  

10. 454070 454071 C R3 748 Karlovica-Kaplanovo-Knej C 454040 4.847  

11. 454080 454081 C 454070 Podsmreka-Velike Lašče C G2 106 3.515  

12. 454090 454091 C G2 106 Prilesje-Dvorska v.-M. Slevica C R3 748 3.442  

13. 454100 454101 C 454040 Stara Rašica C G2 106 887  

14. 454110 454111 C G2 106 Velike Lašče-Ponikve C R3 647 1.087 1.967 Dobrepolje 

15. 454120 454121 C 454070 Logarji-Zgonče-Naredi C 454060 4.775   

 
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini Velike Lašče znaša 56.864 m (56,864 km). 
 

 
Javne poti 

 
Javne poti (JP) v naseljih občine Velike Lašče in med naselji so: 
 

Zap. 
št. Cesta Odsek 

Začetek 
odseka Opis 

Konec 
odseka 

Dolžina 
[m] 

Preostala dolžina 
v sosednji občini [m] 

1. 853260 853261 O 853251 Škrajnek-Prilesje O 955151 1.347 1.071 Ribnica 

2. 904310 904311 C 111030 Vrh-V. Ločnik C 955610 416 183 Škofljica 

3. 954010 954011 C 404050 Turjak-povezava C G2 106 98  

4. 954020 954021 C 404050 Turjak-kapela Z kapela 343  

5. 954030 954031 C 404050 Turjak-grad Z grad 149  

6. 954050 954051 C 454020 LC 454021-LC 404052 C 404050 31  

7. 954060 954061 C G2 106 Turjak-Klančar Z HŠ 53 213  

8. 954070 954071 C G2 106 Turjak-Gale Z HŠ 45 271  

9. 954080 954081 O 954071 Turjak-Bajdinc Z objekt 167  

10. 954090 954091 O 954071 Turjak 44 Z HŠ 44 81  

11. 954100 954101 O 954091 Turjak 45 Z HŠ 45 36  

12. 954110 954111 O 954091 Turjak 48 Z HŠ 48 53  

13. 954120 954121 C 454020 Ščurki Z HŠ 3 306  

14. 954130 954131 C 454020 Prazniki Z HŠ 4 1.077  

15. 954140 954141 C 454030 Srnjak 2 Z HŠ 2 488  

16. 954150 954151 O 954141 Srnjak 7 Z HŠ 7 99  

17. 954160 954161 C 454030 Laze-V. Osolnik-Podlog C 454040 3.385  

18. 954160 954162 O 954161 V. Osolnik 3 Z HŠ 3 84  

19. 954170 954171 C 454030 Podhojni hrib C 454030 666  

20. 954180 954181 O 954161 V. Osolnik 29 Z HŠ 29 233  

21. 954190 954191 O 954181 V. Osolnik 26 Z HŠ 26 84  

22. 954200 954201 C 454040 Rašica-LC 454101 C 454100 559  
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23. 954210 954211 O 954201 Rašica-LC 454041 C 454040 165  

24. 954220 954221 O 954201 Rašica-vulkanizer C G2 106 254  

25. 954230 954231 O 954221 Rašica-Brinje C R3 647 452  

26. 954240 954241 O 954201 Rašica-Božo C 454100 314  

27. 954250 954251 O 954231 Rašica-Škulj Z HŠ 74b 248  

28. 954260 954261 O 954231 Rašica 91 Z HŠ 91 321  

29. 954270 954271 C 454040 Dolščaki 13 Z HŠ 13 324  

30. 954280 954281 O 954271 Dolščaki 12 Z HŠ 12 91  

31. 954290 954291 O 954271 Dolščaki 10a Z 10a 101  

32. 954300 954301 C 454040 Štefinov mlin Z HŠ 7 221  

33. 954310 954311 C 454040 Osredek-Centa O 955801 1.545  

34. 954310 954312 C 454040 Osredek Z HŠ 25 371  

35. 954320 954321 O 955641 Marinčki C 454120 363  

36. 954330 954331 O 955641 Bavdek Z HŠ 8 474  

37. 954340 954341 O 955641 Gradišče Z HŠ 9 391  

38. 954350 954351 O 955801 Rob-pokopališče Z poko. 376  

39. 954360 954361 O 955801 Strletje-Mački Z HŠ 14 1.168  

40. 954370 954371 O 955801 Pečki Z HŠ 1 220  

41. 954380 954381 O 955801 Uzmani Z HŠ 5 892  

42. 954390 954391 O 955801 Purkače Z HŠ 5 229  

43. 954400 954401 O 954391 Purkače-skedenj Z HŠ 4 40  

44. 954410 954411 O 955801 Sekirišče Z HŠ 5 348  

45. 954420 954421 O 955801 Krvava peč 21 Z HŠ 21 161  

46. 954430 954431 O 954421 Krvava peč-Bukovec Z HŠ 1 2.295  

47. 954440 954441 C 454060 Mačkovec Z HŠ 14 196  

48. 954450 954451 O 954441 Rupe-Selo C 454060 50  

49. 954460 954461 C 454060 Dednik 2 Z HŠ 2 1.213  

50. 954470 954471 O 954461 Dednik 5 Z HŠ 5 49  

51. 954480 954481 O 954461 Dednik-povezava C 454060 54  

52. 954490 954491 C 454060 Vrh Z HŠ 7 699  

53. 954500 954501 C 454060 Mohorje Z HŠ 4 138  

54. 954510 954511 C 454060 Boštetje Z HŠ 5 143  

55. 954520 954521 C 454060 Cerkev Sv. Ožbolt Z cerkev 113  

56. 954530 954531 C R3 748 Breg-Kobilica Z HŠ 7 419  

57. 954550 954551 O 954561 Podstrmec-Brlog Z HŠ 1 1.073  

58. 954560 954561 C R3 748 Podles-Podstrmec Z HŠ 3 345  

59. 954570 954571 C R3 748 Borovec Z HŠ 5 542  

60. 954580 954581 C R3 748 Karlovica 15 Z HŠ 15 173  

61. 954590 954591 O 954581 Karlovica 9 Z HŠ 9 112  

62. 954600 954601 C R3 748 Pleše Z HŠ 8 971  

63. 954610 954611 C R3 748 Plosovo Z HŠ 6 1.248  

64. 954610 954612 C R3 748 Poznikovo Z HŠ 11 488  

65. 954620 954621 O 954611 Črni potok Z potok 303  

66. 954630 954631 C R3 748 Kolpa Z HŠ 3 248  

67. 954640 954641 C R3 748 Kolpa-Polzelo Z HŠ 2 972  

68. 954650 954651 C G2 106 Jakičevo-Ulaka C 454080 3.703  

69. 954660 954661 O 954652 V. Slevica-Kot-M. Slevica C R3 748 1.540  

70. 954670 954671 O 954661 Kot Z HŠ 3 205  

71. 954680 954681 O 954661 Purga-povezava O 954742 545  

72. 954690 954691 C R3 748 Hrastinjaki 40 Z HŠ 40 527  

73. 954700 954701 C R3 748 Hrastinjaki-Medvejek Z HŠ 2 734  

74. 954710 954711 O 954701 Hrastinjaki 70 Z HŠ 70 341  

75. 954720 954721 O 954701 Hrastinjaki 52 Z HŠ 52 141  

76. 954740 954741 C R3 748 Medvejek Z HŠ 6 641  

77. 954740 954742 C R3 748 V. Slevica-Purga Z kapela 1.918  

78. 954750 954751 C 454090 Škrlovica O 954751 1.415  

79. 954760 954761 C 454090 Podkraj Z HŠ 1 574  

80. 954770 954771 O 954781 Dvorska vas-Podkraj O 954761 657  

81. 954780 954781 C 454090 Dvorska vas 30 Z HŠ 30 256  

82. 954790 954791 C 454090 Dvorska vas 49 Z HŠ 49 371  

83. 954790 954792 O 954791 Dvorska vas 47 Z HŠ 47 116  

84. 954800 954801 C R3 748 Podstrmec-Ogrinec Z HŠ 10 111  
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85. 954810 954811 C 454070 Podkogelj Z HŠ 6 501  

86. 954820 954821 O 954811 Krkovo 8 Z HŠ 8 600  

87. 954830 954831 C 454070 Krkovo 4 Z HŠ 4 116  

88. 954840 954841 C 454070 Kaplanovo Z HŠ 2 186  

89. 954850 954851 C 454070 Adamovo C 454080 1.000  

90. 954860 954861 O 954851 Škulji Z HŠ 2 251  

91. 954870 954871 C 454070 Grič Z HŠ 5 211  

92. 954890 954891 C 454070 Brankovo-Ulaka O 954651 1.571  

93. 954900 954901 O 954651 Opalkovo-Stope C 454070 1.640  

94. 954910 954911 C 454070 Stope-Hrustovo O 954651 707  

95. 954920 954921 C 454120 Logarji Z HŠ 11 394  

96. 954930 954931 C 454120 Zgonče-Sv. Primož Z cerkev 535  

97. 954940 954941 O 954951 G. Kališče 6 Z HŠ 6 179  

98. 954950 954951 C 454120 G. Kališče 4 Z HŠ 4 1.267  

99. 954960 954961 C 454080 V. Lašče 15 Z HŠ 15 233  

100. 954970 954971 C 454080 V. Lašče 12 Z HŠ 12 126  

101. 954980 954981 C 454080 V. Lašče-G2 106 C G2 106 286  

102. 954990 954991 O 955011 V. Lašče-Škafar Z HŠ 12 217  

103. 955000 955001 O 954961 V. Lašče 14 Z HŠ 14 131  

104. 955010 955011 C G2 106 G2 106-V. Lašče-G2 106 C G2 106 676  

105. 955020 955021 O 955011 V. Lašče 20 Z HŠ 20 126  

106. 955030 955031 O 955011 JP 955011-V. Lašče-G2 106 I C G2 106 207  

107. 955040 955041 O 955011 V. Lašče-Jamnik Z HŠ 12 185  

108. 955050 955051 O 955011 JP 955011-V. Lašče-G2 106 II C G2 106 320  

109. 955060 955061 O 955011 V. Lašče-Žagar Z HŠ 7 144  

110. 955070 955071 O 955011 V. Lašče-JP 955051 O 955051 98  

111. 955080 955081 O 955031 V. Lašče-trgovina Z trgo. 103  

112. 955090 955091 O 955051 V. Lašče-Ivančič Z HŠ 14 36  

113. 955100 955101 O 955051 V. Lašče 22 Z HŠ 22 61  

114. 955110 955111 C G2 106 G2 106-V. Lašče-JP 955051 O 955051 114  

115. 955120 955121 C G2 106 Kijane Z HŠ 19 554  

116. 955130 955131 C 454110 V. Lašče-žel. postaja Z ŽP 439  

117. 955140 955141 C G2 106 Prilesje Z HŠ 1 567  

118. 955150 955151 C G2 106 G. Retje-D. Retje Z HŠ 25 1.146  

119. 955160 955161 C G2 106 G2 106-G. Retje O 955151 48  

120. 955180 955181 C G2 106 D. Retje 18 Z HŠ 18 135  

121. 955190 955191 C G2 106 Srobotnik-Strmec Z HŠ 4 1.278  

122. 955200 955201 O 955201 V. Lašče-Polak Z HŠ 45 213  

123. 955210 955211 O 955201 V. Lašče 39 Z HŠ 39 121  

124. 955220 955221 C G2 106 Pušče-Prhajevo-Podulaka O 954651 2.285  

125. 955230 955231 O 955221 Pušče-povezava O 955221 292  

126. 955230 955232 O 955231 Pušče 12 Z HŠ 12 80  

127. 955240 955241 O 955231 Pušče 9 Z HŠ 9 172  

128. 955250 955251 O 955221 Pušče-Jakičevo O 954651 586  

129. 955260 955261 O 955221 Žužek Z HŠ 7 124  

130. 955270 955271 O 954651 Kukmaka 11 Z HŠ 11 551  

131. 955280 955281 O 954651 Kukmaka 9 Z HŠ 9 215  

132. 955290 955291 O 954651 Grm 2 Z HŠ 2 495  

133. 955300 955301 O 955291 Grm-povezava O 954651 236  

134. 955310 955311 O 955271 Zadnjik Z HŠ 39 403  

135. 955320 955321 O 954651 Hrustovo Z HŠ 14 184  

136. 955330 955331 C G2 106 Sv. Trojica Z HŠ 112 151  

137. 955340 955341 C G2 106 G2 106-M. Lašče-G2 106 C G2 106 1.239  

138. 955340 955342 C G2 106 M. Lašče 4c Z HŠ 4c 78  

139. 955350 955351 O 955341 M. Lašče-G2 106 C G2 106 190  

140. 955360 955361 O 955341 M. Lašče 69 Z HŠ 69 280  

141. 955370 955371 O 955341 M. Lašče 52 Z HŠ 52 248  

142. 955380 955381 O 955341 M. Lašče 130 Z HŠ 130 680  

143. 955390 955391 O 955341 M. Lašče 105 Z HŠ 105 210  

144. 955400 955401 O 955371 M. Lašče-Levstik Z HŠ 47 44  

145. 955410 955411 C G2 106 M. Lašče 89 Z HŠ 89 223  

146. 955420 955421 O 955411 M. Lašče 81 Z HŠ 81 122  
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147. 955430 955431 C G2 106 M. Lašče 76 Z HŠ 76 140  

148. 955440 955441 C G2 106 Kot-Laporje O 955451 450  

149. 955450 955451 C G2 106 Laporje-Gradež C 111010 1.907  

150. 955460 955461 O 955451 Zg. Senožeti 145 Z HŠ 145 718  

151. 955470 955471 O 955451 Laporje 12 Z HŠ 12 154  

152. 955480 955481 O 955461 Zg. Senožeti 138 Z HŠ 138 159  

153. 955490 955491 C 111010 Gradež 37 Z HŠ 37 188  

154. 955500 955501 C 111010 Gradež 46 Z HŠ 46 114  

155. 955510 955511 C 111010 Turjak-Korošec Z HŠ 68 171  

156. 955520 955521 C 111010 Turjak-Kramar Z HŠ 8 344  

157. 955530 955531 C G2 106 Turjak-Lukančič Z HŠ 3 176  

158. 955540 955541 C G2 106 M. Ločnik-Štanjbrik C G2 106 699  

159. 955550 955551 C G2 106 M. Ločnik-Sv. Ahac Z HŠ 20 850  

160. 955560 955561 O 955551 M. Ločnik-Studenec Z HŠ 16 309  

161. 955570 955571 C 111010 Gradež-Sloka gora Z HŠ 7 1.621  

162. 955580 955581 C G2 106 M. Osolnik 12 Z HŠ 12 1.838  

163. 955590 955591 O 955581 M. Osolnik 1 Z HŠ 1 341  

164. 955600 955601 C G2 106 C G2 106-Turjak C 454010 301  

165. 955610 955611 C G2 106 V. Ločnik 20 Z HŠ 20 1.357  

166. 955610 955612 O 955611 V. Ločnik-povezava C G2 106 82  

167. 955620 955621 C 955611 V. Ločnik 21 Z HŠ 21 100  

168. 955640 955641 C 454070 Marinčki-Tomažini-Gradišče C 454040 2.415  

169. 955650 955651 C 454040 Knej Z HŠ 10 483  

170. 955660 955661 C G2 106 M. Lašče N.H. Z N.H. 455  

171. 955670 955671 C 111010 Gradež-Ban Z HŠ 44 123  

172. 955680 955681 C 111010 Gradež-Mežan Z HŠ 45 101  

173. 955690 955691 O 955571 Gradež-Jakob Z HŠ 25 167  

174. 955700 955701 O 955151 G. Retje 5 Z HŠ 5 194  

175. 955710 955711 O 955461 Zg. Senožeti 174 Z HŠ 174 631  

176. 955720 955721 O 955451 Laporje 20 Z HŠ 20 270  

177. 955740 955741 O 955641 Gorjup Z HŠ 6 113  

178. 955750 955751 C 454060 Rob-ob Robarki Z HŠ 17 485  

179. 955760 955761 O 955581 M. Osolnik-Škantelj Z HŠ 17 327  

180. 955770 955771 O 954891 Brankovo-Gačnik Z HŠ 12 111  

181. 955780 955781 O 955461 Senožeti-Zabukovje Z HŠ 54 401 253 Grosuplje 

182. 955790 955791 C G2 106 Turjak 59 Z HŠ 59 80  

183. 955800 955801 C 454040 Rob-Krvava peč Z gozdna 6.844   

 
Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini Velike Lašče znaša 95.923 m (95,923 km). 
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PRILOGA/VRH/3 
POPIS ČRNIH ODLAGALIŠČ ODPADKOV 
 

        

         

      

očiščeno 

 
zap.št. ID k.o. parc. št. vrsta lokacija delno  v celoti opombe 

         
1 4161 1718 3115 B Retje ob glavni cesti GII 106   X pobočje, dostop osebni avto 

2 14517 1718 3132/1 A Retje ob glavni cesti GII 106   X kotanja, dostop osebni avto 

3 14581 1718 3149/67 A 
pri Prilesju ob glavni cesti pri 
Debeljak-u     

kotanja, dostop terenski 
avto 

4 14580 1718 3129/3 A 
Pod plano ob GII 106 dveh 
sosednjih kotanjah     kotanja, dostop peš 

5 14741 1718 2765 A Strmec - Ojstrica     
ravnina, dostop terenski 
avto 

6 5209 1718 1581 B 
v vrtači med Malo Slevico in 
Junčjem ob RC     

kotanja, osebi avto, 
salonitne plošče 

7 14451 1718 1522 A 
Šumnik med Malo Slevico in 
Junčjem ob RC     kotanja, osebni avto 

8 14458 1718 1081 B Pod Malo Slevico   X 
gozd, dostop terenski avto, 
avtom. Gume 

9 14445 1718 1094 A Pri Ludvetu tabla Mala Slevica     pobočje, dostop peš 

10 14553 1718 818 A Na košenini pri Veliki Slevici     
dostop terenski avto, 
gradbeni in kosovni odpadki 

11 14742 1719 506 B Petrovna     ravnina,osebni avto 

12 4870 1719 819/4 A 
Podkogelj za hišo, čez potok 
ob gozdu     ravnina, terenski avto 

13 14473 1719 761 B nad Krkovim     
kotanja, terenski avto, 
gume in salonitke v grabnu 

14 14471 1719 755 A pobočje nad Krkovim     dostop peš, mešani odpadki 

15 7116 1716 1350/1 B pobočje Vel. Slevica-Ulaka     
dostop osebni avto, 50% 
kosovni, 50% nevarni 

16 14515 1716 527 B Podulaka     
dostop terenski avto, 
pnevmatike, motorna vozila 

17 14482 1716 891 A Brankovo     dostop peš 

18 14483 1716 843 B Brankovo I     

dostop peš, nevarni, 
kosovni, komunalni, 
gradbeni odp. 

19 14496 1716 843 B Brankovo II     dostop peš, motorna vozila 

20 14511 1716 561 A Hrustovo, pobočje   X dostop peš 

         

      
očiščeno 

 
zap.št. ID k.o. parc. št. vrsta lokacija delno  v celoti opombe 

         
21 14549 1716 854/4 A pri bivšem ribniku     dostop osebni avto 

22 14536 1714 46/386 B Zgonče II   X 
pobočje, dostop peš, 
pnevmatike 
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23 14535 1714 46/418 A Zgonče I   X pobočje, dostop peš 

24 14550 1714 46/10 A ob cesti Logarji Zgonče     kotanja, dostop osebni avto 

25 14530 1714 46/10 B Zgonče   X pobočje, terenski avto 

26 14528 1714 715/2 B Naredi X   ravnina, terenski avto 

27 14554 1714 46/199 A Smrečni hrib   X 
ravnina, osebni avto, gradbeni 
odpadki 

28 14525 1714 474 A Boštetje - dolge njive   X ravnina, terenski avto 

29 14519 1714 307 B Rupe   X 
kotanja, terenski avto, 
pnevmatike, motorna vozila 

30 14523 1714 612/5 B Dednik   X 
ravnina, terenski avto, 
pnevmatike, motorna vozila 

31 14520 1714 616 A Dedniški hrib ob robu gozda   X pobočje, terenski avto 

32 14518 1714 46/9 B Vrtičje     
ravnina, osebni avto, gradbeni 
odpadki 

33 14500 1713 1051/10 B Mački     ravnina, osebni avto 

34 14509 1713 1051/5 B Martinčkov laz     ravnina, terenski avto 

35 14548 1713 839 B Centa I     kotanja, dostop peš 

36 14547 1713 830 B Centa I     vrtača, dostop peš 

37 14552 1713 577/23 A Osredek I     pobočje, dostop osebni avto 

38 14551 1713 751/29 B Osredek      
kotanja, dostop osebni avto, 
izolacija 

39 14539 1713 646/20 B Podhojni hrib     
ravnina, dostop osebni avto, 
pnevmatike, motorna vozila 

40 14542 1715 478/2 B Stara voda - Dolščaki     

ravnina,osebni avto, 
pnevmatije, traktorska kabina, 
cisterna 

         

         

      
očiščeno 

 
zap.št. ID k.o. parc. št. vrsta lokacija delno  v celoti opombe 

         

41 14544 1715 410/19 B Dolščaki - pobočje     
pobočje, terenski avto, 
pnevmatike, motorna vozila 

42 14809 1715 460/4 B Kurja vas - I     
ravnina, osebni avto, motorna 
vozila 

43 14808 1715 523/1 B Kurja vas      
na vrtu ob stanovanjski hiši - 
motorna vozila 

44 14682 1714 995 B Tomažini I     
pobočje, osebni avto, 
podvozja in motorna vozila 

45 14680 1714 977/1 B Tomažini      ravnina, osebni avto 

46 5829 1715 *186 A Granjevca     
ravnina, pri stari hiši in mlinu 
smeti in salonitke 

47 5351 1711 4059 A Granjevca     
ravnina, osebni avto, salonitke 
so pod lovsko prežo 

48 12107 1711 4002/4 A Ogrinški klanec     
ravnina, osebni avto, gradbeni 
odpadki 

49 14588 1711 3585/1 B Počivališče     
ravnina, osebni avto, 
pnevmatike 



 
55          OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE VELIKE LAŠČE  

50 14463 1711 3581/1 A Ob Seneni poti     ravnina, peš, kosovni odpadki 

51 14467 1711 3591/9 A Senene pot     ravnina, terenski avto 

52 14760 1711 3103 B Pod Malimi Laščami     
kotanja, peš, kosovni odpadki, 
pnevmatike 

53 14759 1711 3104/1 B Pod Zalarjem     kotanja, peš, pnevmatike 

54 14757 1711 3106/1 A Grič     kotanja, peš, kosovni odpadki 

55 14494 1717 371/2 A Velikolaško smetišče     

ravnina, terenski avto, 
nesanirano odlagališče izpred 
10 let 

56 14534 1717 711/55 A pri križišču s železniško progo     ravnina, osebni avto 

57 14537 1717 679/123 A v parceli Jordan     kotanja, osebni avto 

58 14531 1717 711/41 B ob gozdni cesti Dule     kotanja, osebni avto,  

59 14526 1717 711/21 A ob cesti v Dule     ravnina, osebni avto 

60 14522 1717 811/4 A ob gozdni cesti v Dule   X ravnina, osebni avto 

61 14541 1717 683/59 B Dule v ovinku v kotanji     ravnina, osebni avto 

         

         

      
očiščeno 

 
zap.št. ID k.o. parc. št. vrsta lokacija delno  v celoti opombe 

         

62 14534 1717 683/16 A 
ob meji z občino Dobrepolje, 
Dule     

ravnina, osebni avto, gradbeni 
odpadki 

63 14488 1719   A pri Nivčarju     
ravnina, osebni avto, gradbeni 
odpadki (salonitne cevi) 

64 14491 1719 1141 B pri Nivčarju     ravnina, peš, bela tehnika 

65 14484 1719 1170 A na logeh     
ravnina, terenski avto, 
gradbeni odpadki 

66 14478 1719 1161/1 B Podstrmec     Ravnina, osebni avto 

67 14546 1719 270/6 B v  Lužarje za kamnolomom     kotanja, osebni avto, salonitke 

         
vrsta A… divje odlagališče 

  
katastrske občine:  

 
B …divje odlagališče z nevarnimi odpadki 

 
1718 Dvorska vas 

       
1713 Krvava peč 

       
1719 Lužarji 

ID identifikacijska številka divjega odlagališča 
 

1715 Osolnik 

       
1716 Ulaka 

       
1717 Velike Lašče 

 
 
 


