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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 Brezovica. 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 Brezovica obsega 7 ciljev z številnimi ukrepi, ki na celovit način urejajo oziroma 
zagotavljajo kvaliteto varnosti v občini. OPV občine Brezovica 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 Brezovica  za zagotavljanje večje 
varnosti občanov izdelala: 
 

1.  občinski program varnosti, 
2.  oceno varnostnih razmer 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 Brezovica 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 skladno z veljavno zakonodajo (ZORed, ZJRM, 
ZVCP, 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 varnosti cestnega prometa, Uradni list RS, št. 83/2004 in št. 37/2008 

(ZVCP), 
- Zakonu o prekrških, Uradni list RS, št. 7/2003 in št. 17/2008 (ZP), 
- 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 Brezovica so pravno - 
sistemski in organizacijski ukrepi. 
 
Zato je občina Brezovica 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 Policijska postaja Ljubljana- 
Vič.   
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3 OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI (OPV) 
 
 
3.1 PRAVNA PODLAGA 
 
Zakon o občinskem redarstvu (ZORed, Ur.l. RS, štev. 139/2006) 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.  
 

3.2.1 Občina Brezovica 
 
Varnostna ocena zajema obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 ter primerjavo za leta 2003, 
2004, 2005 in 2006. Ocena zajema območje Občine Brezovica, v katero spadajo krajevne 
skupnosti Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice-Plešivica, Podpeč-Preserje in Rakitna. 
Pri izdelavi varnostne ocene je poudarek na hujših kaznivih dejanjih (vlomi v objekte, vozila, 
tatvine vozil, ropi, ipd), prometne nesreče in kršitve javnega reda in miru. Ocena zajema 
primerjavo med leti 2003 do 2005, podrobneje pa bom primerjal leti 2006 in 2007.  
 
Kriminaliteta:  
 
V letu 2007 so delavci policije na PO Brezovica obravnavali skupaj 239 kaznivih dejanj (v 
letu 2006 253). Od tega je bilo storjenih 69 velikih tatvin (76), 108 tatvin (114) in 62 drugih 
kaznivih dejanj (63). V letu 2007 so raziskali 58 kaznivih dejanj, kar predstavlja 24,3%, v letu 
2006 pa so obravnavali 253 kaznivih dejanj in jih raziskali 62, kar predstavlja 24,5 %: 
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Skupno število kaznivih dejanj je po letu 2005, ko je doseglo maksimum, že drugo leto v 
upadu, kar je razvidno tudi iz spodnje tabele in grafa: 
 
 
 
 

 
 
 
Uspešnost raziskave kaznivih dejanj glede na prejšnja leta je v obratnem sorazmerju s 
številom obravnavanih kaznivih dejanj, saj je bila skupna uspešnost raziskanosti kaznivih 
dejanj v letu 2003 28,7%, v letu 2004 je ta raziskanost 21,2%, leta 2005 pa 15,84%. V letih 
2006  in 2007 je v porastu in presega 24 %. 

2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2006/2007
Kazniva dejanja Skupaj razisk. nerazisk. % skupaj razisk. nerazisk. % %

tatvine 113 9 113 7,38% 109 8 101 7,34% -0,04%
velike tatvine 76 5 71 6,58% 69 5 64 7,25% 0,67%
rop 1 0 1 0,00% 1 1 0 100,00% 100,00%
ostala premoženjska KD* 10 9 1 90,00% 16 10 6 62,50% -27,50%
KD zoper življenje in telo 38 26 12 68,42% 26 25 1 96,15% 27,73%
ostalo KD** 15 13 2 86,67% 18 9 9 50,00% -36,67%

* goljufije, poslovne goljufije, zatajitve, ponarejanje denarja …
**izsiljevanje, prikrivanje, kršitev pravic, ,odvzem mladoletne osebe …

2003 2004 2005 2006 2007
število kaznivih dejanj 194 265 284 253 239
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Največ kaznivih dejanj je storjenih na območju KS Brezovica, sledijo pa KS Podpeč-Preserje, 
Vnanje in Notranje Gorice-Plešivica ter Rakitna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prometna varnost:   
 
V letu 2007 so policisti obravnavali skupaj 105 prometnih nesreč (v letu 2006 je bilo le-teh 
92). Najpogostejšim vzroki za prometne nesreče so neprilagojena hitrost, nepravilna stran in 
smer vožnje, varnostna razdalja in premiki z vozilom. Za leto 2007 ni točnih podatkov o 
številu in stopnji vinjenosti udeležencev v prometnih nesrečah, je pa alkohol nedvomno velik 
spremljevalni dejavnik vzrokov prometnih nesreč.  
 
Število prometnih nesreč se v zadnjih dveh letih močno zmanjšuje. Tako so leta 2003 
obravnavali 214 prometnih nesreč, leta 2004 se jih je pripetilo 228, leta 2005 pa 224. Pri 
posledicah prometnih nesreč pa ugotavljamo, da so glede na število le-teh posledice veliko 
hujše. Število nesreč je v povprečju upadlo za 100%, posledice pa so praktično enake, 
oziroma je število huje poškodovanih celo precej večje. 
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Število ukrepov policije zoper kršitelje cestno prometnih predpisov se povečuje, podatki so 
sicer samo za leti 2006  in 2007, ko je bilo izrečenih 1079 oziroma 1280 ukrepov. 
 
Največ prometnih nesreč se je pripetilo na najbolj obremenjenih cestah v občini in sicer na 
Tržaški, Podpeški in Črnovaški cesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007
Lahko telesno poškodovanih 90 88 79 72 79
Huje telesno poškodovanih 3 6 5 1 11
Mrtvih 1 1 0 1 0

Cesta 2006 2007
Skupaj 92 105
Podpeška cesta 26 22
AC LJ – Vrhnika 2 0
DC Škofljica – Vrhnika 5 7
DC Ig – Rakitna 6 5
Črnovaška cesta 13 34
Tržaška cesta 28 21
Ostale ceste/ulice 12 16
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Javni red in mir: 
 
Policisti PP Ljubljana Vič so v letu 2007 obravnavali skupaj 33 kršitev javnega red in miru, od 
tega 20 kršitev na javnih krajih in 13 kršitev javnega reda in miru v zasebnih prostorih. Leta 
2006 pa so skupno obravnavali 57 kršitev Javnega reda in miru, od tega 35 kršitev na javnih 
krajih in 22 v zasebnih prostorih. Pri kršitvah na javnih krajih prevladujejo spori med sosedi, v 
zasebnih prostorih pa gre največkrat za prepire med sorodniki, predvsem pa med zakonci. 
Kršitev v gostinskih lokalih je zelo malo in sicer v letu 2007 samo dve, leto prej pa tri. S 
področja orožja kršitev niso obravnavali, niti s področja prepovedanih drog, kar pa ne 
pomeni, da te problematike ni. Obravnavali so namreč dve kaznivi dejanji s področja 
prepovedane proizvodnje in prometa z mamili in tudi pri delu na terenu zaznavamo, da se 
preprodaja izvaja tudi na območju. Tu je potreben predvsem nadzor na območju Krimskega 
jezera ter v Notranjih Goricah. 
 
Pri opravljanju nalog policisti niso zaznali problematike s področja vandalizma ali 
mladoletniškega nasilja. 
 
V primerjavi s prejšnjimi leti je stanje s področja Javnega reda in miru zadovoljivo, saj so 
tovrstna dejanja močno v upadu. Leta 2003 so namreč obravnavali 62 kršitev, leta 2004 68 
kršitev, leta 2005 pa 59 kršitev. 
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3.3 NAMEN VZPOSTAVITVE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 
 
Namen vzpostavitve medobčinskega redarstva 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 Brezovica 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.  



 12          OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE BREZOVICA 

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 
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. 
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3.6 ORGANIZIRANOST IN KADROVSKA SESTAVA 
MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 

 

 
 
 
 
3.7 PRISTOJNOSTI MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 
 
Zakon o občinskem redarstvu (ZORed) je organizacijski predpis, ki ureja pogoje za 
izvajanje redarskih pooblastil, same pristojnosti pa določajo področni zakoni, ki jih ZORed ne 
navaja, saj dopušča možnost, da bodo redarji dobili pristojnosti še za druga področja. 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. 

 
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. 
 
V Zakonu o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006, ZJRM-1) je v določbi 
tretjega odstavka 27. člena generalno opredeljena pristojnost občinskega redarstva za 

Inšpektorat Pravna služba 
Kadrovske zadeve 
Sprejemna pisarna 

 
Vodja MIRED 

Vodja 
Medobčinskega 
redarstva 

Višji 
svetovalec 

Redar 

Občinsko 
Redarstvo 

Inšpektor 

Svetovalec Redar 
Redar 

Redar 
Redar 

Redar 

 
Inšpektor 



 14          OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE BREZOVICA 

nadzor nad izvajanjem določenih določb tega zakona oziroma pristojnost za odločanje o 
posameznih prekrških, ki so opredeljeni v ZJRM-1. 
 
Redarstvo lahko skladno z določbami ZJRM-1 (Ur. list RS, št. 70/2006) v prekrškovnem 
postopku odloča o naslednjih kršitvah: 

- nedostojno vedenje (7. člen); 
- beračenje na javnem kraju (9. člen); 
- uporaba nevarnih predmetov (prvi odstavek 11. člena); 
- poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe (12. člen); 
- pisanje po objektih (13. člen); 
- vandalizem (16. člen); 
- nedovoljeno kampiranje (18. člen) 
- uporaba živali (19. člen, (z namenom povzročiti občutek strahu ali ogroženosti)); 
- neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb (prvi in tretji odstavek 22. člena). 

 
V Zakonu o varnosti cestnega prometa – ZVCP-1E (Uradni list RS, št. 37/2008) so 
opredeljena pooblastila občinskega redarstva na področju cestnega prometa v občini, ki v 
14. členu določa, da občinski redarji zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega 
prometa:  

- urejajo in nadzirajo promet na cestah subjektov samoupravnih lokalnih skupnosti in 
državnih cestah v naselju, 

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

prometa in območju za pešce,  
- ugotavljajo kršitve določb 113. člena ZVCP (določbe se nanašajo na onesnaževanje 

ceste in okolja z vozili) v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja in 
- opravljajo nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, v 

katerih se prekrški slikovno dokumentirajo. 
 
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. 
 
Kot je določeno v določbi prvega odstavka 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 
3/2007) je občina Brezovica posamezne oziroma konkretne naloge občinskih redarjev že 
opredelila z občinskimi odloki. 
 
 
3.8 POGOJI ZA DELOVANJE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 
 
Redarska služba ima sedež in svoje prostore na Cankarjevem trgu 4 na Vrhniki. Trenutno 
razpolaga z enim osebnim vozilom, drugih  prevoznih sredstev za enkrat nima. Glede na 
zakonsko obvezo občin, ki izhaja iz 35. člena ZORed, da morajo imeti vse občine z dnem 
01.01.2009 sprejete programe varnosti in vzpostavljeno redarsko službo, bo redarska služba 
svoje pristojnosti in pooblastila izvajala v vseh sedmih občinah, ki so ustanoviteljice, kot sledi 
iz Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo« (Ur. list RS, št. 13/08) in na njegovi podlagi sprejete pristopne izjave.  
 
Redarji v prvem letu (2009) še ne bodo v celoti izvajali svojih pooblastil in pristojnosti na 
območjih občin ustanoviteljic, ampak bodo le-te izvajali v skladu s posameznim OPV-jem 
posamezne občine na njenem območju (v katerem so konkretne naloge opredeljene) in s 
trenutnimi potrebami na terenu.  
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Za izvajanje pristojnosti, ki trenutno izhajajo iz pooblastil in v skladu s posameznimi programi 
varnosti, bo  trenutno 6 zaposlenih opravljalo 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. V redarstvu je zaposlen še vodja Medobčinskega redarstva, ki je istočasno tudi 
prekrškovni organ redarstva (trenutno skupaj 7 zaposlenih). 
 
Delo redarjev se vodi, organizira in koordinira iz sedeža redarstva, 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, 
- opravlja nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, v 
katerih 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, 
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- 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. 126/03, 102/07 in 96/08 
– Odl. US) in Uredbo o obveznem organiziranju službe varovanja (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 
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. 



 17          OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE BREZOVICA 

 
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 …), 
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 
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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, 
     - ugotavljajo kršitve določb 113. člena ZVCP-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. 
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3.11 SISTEM DELA OBČINSKEGA REDARSTVA – RAZPOREJANJE 
REDARJEV NA DELO  

 
V skladu s tretjim odstavkom 5. člena ZORed vodja občinskega redarstva odloča o zadevah 
iz pristojnosti občinskega redarstva, organizira in koordinira delo pooblaščenih uradnih oseb 
ter v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovnost dela občinskega 
redarstva. 
 
Delo MR se načrtuje z mesečnim, tedenskim in dnevnim razporedom dela. Delo bo 
organizirano tako, da se naloge opravljajo med 7.00 in 22.00 uro.  
 
Delavnik se bo prilagajal skladno z varnostno problematiko in naloženimi nalogami ter 
odredbami županov občin. 
 
Redarji MR imajo 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. 
 
Redarji Medobčinskega redarstva občin Vrhnika, Logatec, Borovnica, Brezovica, Log - 
Dragomer, Dobrova - Polhov Gradec in Horjul bodo pri svojem delu sodelovali s policisti PP 
Vrhnika, PP Logatec in PP Ljubljana-Vič. 
 
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. 
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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. 
 
 
3.14 POVEZANOST MEDOBČINSKEGA REDARSTVA Z: 
 
3.14.1 OKC PU in z regijskim centrom za obveščanje (ReCO) 
Redarji Medobčinskega redarstva občin Vrhnika, Logatec, Borovnica, Brezovica, Log - 
Dragomer, Dobrova - Polhov Gradec in Horjul 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. 
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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 z 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. 
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 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. 
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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 Vrhnika, PP Logatec. Zato mora biti 
med obema organoma vzpostavljena ustrezna komunikacija. Tako mora komunikacija 
potekati na: 
 
• 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, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Ministrstvo za 
promet, 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. 
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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 redarjev 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). 
 
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 BREZOVICA 
 
 
4.1 ZBIR PODATKOV ZA ANALIZO 
 
 
Podatki za analizo so zbrani na podlagi statističnih raziskav ter s predlogi občanov, ki so jih 
preko predstavnikov v krajevnih skupnostih ter sveta za  preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu posredovali na Občino Brezovica. Upoštevali smo tudi načrte zaščite in reševanja 
ob poplavi, potresu, ob večjem požaru, ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter ob jedrski 
nesreči. 
 

4.1.1 Operativni ogled območja (demografske in geografske značilnosti) 
 
Občina obsega 91,09 km2. V petih krajevnih skupnostih je združenih 16 naselij: 

- KS Brezovica 
- KS Vnanje Gorice 
- KS Notranje Gorice-Plešivica (Plešivica, Žabnica, Podplešivica) 
- KS Podpeč-Preserje (Jezero, Podpeč, Kamnik pod Krimom, Preserje, Prevalje, 

Goričica, Gorenja in Dolenja Brezovica, Planinca) 
- KS Rakitna 

 
Leži v jugozahodnem delu ljubljanskega območja. Meji z občinami: Mestna Občina Ljubljana, 
Dobrova - Polhov Gradec, Log - Dragomer, Vrhnika, Borovnica, Cerknica in Ig.   
 
Preko občine potekajo: železnica Ljubljana - Postojna s tremi železniškimi postajami, 
avtocesta Ljubljana - Razdrto, magistralna cesta Ljubljana - Vrhnika, regionalni cesti: 
Borovnica - Ig in Preserje - Cerknica ter krajevne ceste. 
 
Pogosti so zračni preleti, tako civilni kot vojaški in policijski. Zaradi ugodnih klimatskih razmer 
so pogosti tudi preleti z baloni. 
 
Na skupni površini 91,09 km2 živi 9334 prebivalcev, kar znaša povprečno 102 na km2. Na 
področju občine je 3008 gospodinjstev s povprečno tremi člani. Število prebivalcev v občini 
se veča. Delovno aktivnih prebivalcev je 4044. Od skupnega števila aktivnih prebivalcev je 
1065 zaposlenih v občini Brezovica, 2979 pa v drugih občinah, od tega 2486 v Ljubljani 
(Popis 2002). Velik delež aktivnega prebivalstva in otrok je zdoma v času od 6. do 16. ure. 
 
Struktura tal je v ravninskem delu zamočvirjena s posameznimi z gozdovi in  poraščenimi 
osamelci. Po barju teče reka Ljubljanica, ki ob močnejšem deževnem obdobju tudi poplavlja. 
Zemlja je kisla. Nosilnost terena je majhna, prav tako tudi moduli stisljivosti in strižne trdnosti. 
Krimski gozdovi pokrivajo kraški svet, ki ima povsem drugačne značilnosti kot barje. 
Površinskih vodotoki so redki. Rakitniška planota z jezerom vsebuje elemente planinskega 
okolja.  
 
Podnebje je podobno kot v celotni Ljubljanski kotlini. Padavin je približno 1500 mm na 
kvadratni meter letno, v obliki dežja, snega, toče in značilne barjanske megle. Za Rakitno je 
pozimi značilna debelejša snežna odeja in nižje temperature. Močni vetrovi so redki. Najnižje 
zimske temperature so januarja in februarja, do –20°C, na Rakitni tudi nižje, najvišje poletne 
pa v juliju in avgustu, do 37 °C. Korozivni plini so izraziti ob železnici in cestah. 
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Slika 1: Območje  občine Brezovica 
 
 
Stanovanjski objekti so predvsem individualne nizko pritlične ali enonadstropne hiše. Razen 
v vaških središčih je do večine objektov možen dostop tudi z večjimi vozili. 
 
Kakovost gradnje: 
Število vseh stanovanjskih stavb (leta 2002): 2652. 
Število stanovanjskih stavb, zgrajenih pred letom 1945: 536. 
Število stanovanjskih stavb, zgrajenih od leta 1946 do 1970: 1149. 
Število stavb zgrajenih po letu 1971: 967. 
 
Komunalne naprave - kanalizacija (čistilne naprave): 
Del izgrajene kanalizacije ne obratuje. 
Čistilna naprava v Notranjih Goricah ne deluje. 
Ureditve kanalizacije po zaselkih še ni. 
 
Vodovodno omrežje: 
Vodovodno omrežje je mestno in lokalno, vodnjaki so opuščeni. Vodovodne napeljave so 
izvedene z alkatenskimi, kovinskimi in salonitnimi cevmi.   
Vodovodno omrežje je v nevarnosti zaradi izliva nevarnih snovi, transportiranih po železnici 
in cestah. Obstaja nevarnost okužbe pitne vode zaradi fekalnih voda in zaradi poplavljenosti 
področja zbiralnikov vode.  
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4.1.2 Pregled organiziranosti občine in posameznih služb znotraj občine 
 
Organi Občine Brezovica so: 

- občinski svet 
- župan ter dva podžupana 
- nadzorni odbor 
- občinska uprava 
- krajevne skupnosti 

 
Občinski svet  
 
Sestavljen je iz 18 članov, njegovo delovanje pa ureja Poslovnik Občinskega sveta. V okviru 
Občinskega sveta so ustanovljeni naslednji odbori in komisije: 

- Finančno premoženjski odbor                5  članov 
- Pravno - statutarni odbor      5 članov 
- Odbor za gospodarstvo,turizem in gostinstvo ter kmetijstvo in gozdarstvo 

                    5 članov 
- Odbor za komunalo, promet in zveze                7 članov 
- Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in urbanizem 5 članov 
- Odbor za vzgojo, izobraževanje, otroško varstvo, raziskovalno dejavnosti, kulturo 

in šport                            7 članov  
- Odbor za socialno in zdravstveno varstvo   3 člani 
- Odbor za splošno preventivo, osebno, požarno varstvo in zaščito 3 člani 
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 5 članov 

 
Župan 
 
Župan opravlja zlasti naslednje naloge: 

- predstavlja in zastopa občino 
- župan vodi in predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje 
- predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun in zaključni račun proračuna 
- predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz pristojnosti 

občinskega sveta 
- skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega sveta 
- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov 
- odloča o sredstvih v okviru sprejetih proračunskih postavk 
- določa sistemizacijo delovnih mest občinske uprave 
- določa in usmerja delo občinske uprave 
- odloča o imenovanjih oziroma sklenitvi delovnega razmerja delavcev občinske 

uprave 
- imenuje in razrešuje vodje posameznih projektov, svetovalce in druge sodelavce 

za izvedbo posameznih nalog 
- opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja 
- skrbi za izvajanje aktivnosti v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi 

nesrečami 
- imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine in sektorjev ter poverjenike za 

civilno zaščito 
- odloča o odtujitvi oziroma pridobitvi premičnega ter o pridobitvi nepremičnega 

premoženja 
- odloča o najemu oziroma zakupu delov občinskega premoženja 
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, statut, odloki in drugi predpisi 
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Župan lahko pooblasti podžupana za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti. 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in ga nadomešča v njegovi odsotnosti. 

Nadzorni odbor 
 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti 
nadzorni odbor: 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

 
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, 
organizacij porabnikov občinskega proračuna, pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi 
sredstvi, občinskim javnim premoženjem ter ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti 
porabe občinskih proračunskih sredstev. 
 
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne 
podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, 
drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih 
sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov. Nadzorni odbor 
sme javnost obvestiti o svojih ugotovitvah takrat, ko je njegovo poročilo dokončno. 
 
Naloge nadzornega odbora so: 

- preverjanje skladnosti proračuna občine z zakoni, drugimi predpisi s področja 
javnih financ, odloki, programi in drugimi sklepi občinskega sveta 

- preverjanje skladnosti zaključnega računa s proračunom in odločitvami 
občinskega sveta 

- preverjanje skladnosti finančnih načrtov ožjih delov občine ter uporabnikov 
proračunskih sredstev 

- redno preverjanje pravilnosti in gospodarnosti razpolaganja z občinskim 
premoženjem 

- proučevanje finančnih in obligacijskih listin, ki nastajajo ob porabi sredstev 
- ugotavljanje skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi in določenimi nameni 
- izdelava nadzorstvenega zapisnika in poročila 
- proučevanje pripomb strank v postopkih nadzora 
- obveščanje pristojnih organov občine in predlaganje ukrepov iz njihove 

pristojnosti 
- prijavljanje suma storitve prekrška ali suma storitve kaznivega dejanja. 

 
Nadzorni odbor preverjanja opravi v okviru rednega nadzora. Nadzorni odbor o svojih 
ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi, ki ga je v skladu s 
sprejetim programom in s statutom naložbenimi nalogami dolžan podati občinskemu svetu 
najmanj enkrat letno. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih 
sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila 
in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi. 
 
Občinski svet ali župan lahko od nadzornega odbora zahtevata, da o določeni zadevi izdela 
mnenje oziroma da opravi nadzor pri uporabniku proračunskih sredstev. 
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Občinska uprava 

 
Upravne in strokovne naloge v Občini Brezovica opravlja Občinska uprava Občine 
Brezovica. Predstojnik občinske uprave je župan, delo pa neposredno vodi direktor občinske 
uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov 
občinske uprave pooblasti direktor občinske uprave predstojnike teh organov, ki jih imenuje 
in razrešuje župan. 
 
Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izdajajo občinski svet 
in župan. Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar občinska uprava v 
skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti. Občinska uprava 
opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina 
ureja zadeve iz svoje pristojnosti.  
 
V Občini Brezovica je uprava razdeljena na področje komunale in infrastrukture, področje 
družbene dejavnosti, področje za okolje in prostor ter področje financ in računovodstva.  
 
Krajevne skupnosti 
 
V Občini Brezovica je ustanovljenih 5 krajevnih skupnosti in sicer KS Brezovica, KS Vnanje 
Gorice, KS Notranje Gorice-Plešivica, KS Podpeč–Preserje ter KS Rakitna.  
 
Svet krajevnih skupnosti predstavlja interese krajevnih skupnosti v občini. Svet sestavljajo 
predsedniki svetov krajevnih skupnosti. 
Svet daje mnenje občinskemu svetu, odborom, nadzornemu odboru in županu o vseh 
zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o 
zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun, na razvoj občine in prostorsko ureditev 
občine. 
 
Slika 2: Organizacijska shema Občine Brezovica 
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4.2 ANALIZA IN OCENA OGROŽENOSTI – UGOTOVITVE 
STOPENJ OGROŽENOSTI 

4.2.1 Ogroženost od naravnih nesreč 

 
Iz značilnosti občine ter državnih usmeritev je razvidno, da je območje Občine Brezovica 
ogroženo predvsem v primeru naslednjih nesreč: 

- potres  
- požar v naravi in na objektih 
- nesreče z nevarnimi snovmi 
- poplave 
- jedrska nesreča 
- vojaški napad na RS (vojna) 

 
 
Potres: Slovenija je država s srednjo potresno ogroženostjo. Čeprav potresi pri nas ne 
dosegajo prav velikih vrednosti magnitude, so lahko njihovi učinki dokaj hudi zaradi 
razmeroma plitvih žarišč. Pas večje potresne nevarnosti poteka po osrednjem delu Slovenije 
od severozahoda proti jugovzhodu države. Z oddaljevanjem od tega pasu proti 
severovzhodu in jugozahodu se potresna nevarnost vidno zmanjšuje. 
 
Potresa ni mogoče napovedati, ni mogoče vnaprej oceniti njegovega obsega, moči in škode, 
ki jo bo povzročil, predvidimo lahko le območja, kjer se lahko pojavi. 
 
Za območje Ljubljane in okolice (kamor sodi tudi Občina Brezovica) je značilno, da so 
šibkejši potresi razmeroma pogosti, pa tudi nekoliko močnejši potresi niso redkost. Največji 
znani potres na tem območju je bil veliki ljubljanski potres 1895. Znak večje potresne 
nevarnosti na tem območju (posebej na njegovem zahodnem delu) je tudi potres na idrijskem 
leta 1511. 
 
Ozemlje RS je zaradi geotektonskih razmer potresno ogroženo. Na razmeroma velikem delu 
ozemlja so možni rušilni potresni sunki, kar je razvidno iz spodnjih kart potresne nevarnosti 
RS (slika 3).  
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Slika 3:  Seizmološka karta RS s 500-letno povratno dobo potresov v stopnjah MSK (Ribarič, 
1987) 

 
Ozemlje Občine Brezovica se nahaja na potresnem območju VIII. stopnje po MSK po 
seizmološki karti Slovenije za povratno periodo 500 let (Ribarič, 1987). Za celotno občino je  
pripravljen načrt zaščite in reševanja za potres VIII. stopnje MSK, kar predstavlja rušilni 
potres.  
 
Potresi porušijo ali zelo poškodujejo predvsem starejše zgradbe, čeprav lahko utrpijo hude 
poškodbe tudi zgradbe, ki so stare le nekaj deset let in so bile zgrajene v skladu s predpisi o 
potresno varni gradnji. Najbolj pa so ogrožene stavbe, zgrajene pred letom 1967. V Občini 
Brezovica je takih zgradb več kot polovica – 63% ali 1685 zgradb v letu 2002. 
 
Od javnih zgradb sta starejšega nastanka predvsem podružnični šoli Jezero ter Notranje 
Gorice. Pred letom 1967 so bili zgrajeni tudi domovi krajevnih skupnosti z dvoranami, 
zdravstveni postaji, Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ter večji delež gasilskih domov. 
Ostale zgradbe šol in vrtcev so novejše izgradnje, vendar kljub temu niso povsem potresno 
varne. 
 
Posledice so odvisne tudi od ure potresa. Za Občino Brezovica so značilne dnevne migracije 
prebivalstva. Velik delež zaposlenih, dijakov in študentov se dnevno vozi v Ljubljano; v 
stanovanjih je največ ljudi ponoči. Dopoldne so šoloobvezni otroci v šolah. 
 
Občina Brezovica sodi med potresno bolj ogrožene slovenske občine. V primeru potresa 
lahko pričakujemo najbolj katastrofalne posledice v primerjavi z drugimi naravnimi 
nesrečami. Zato bo v primeru, da do potresa pride, medobčinsko redarstvo zagotavljalo vso 
potrebno pomoč sistemu za zaščito in reševanje Občine Brezovica.  
 
 
Požar v naravi in na objektih: V občini prevladuje drobna obrt in podjetništvo. V vseh 
naseljih so tudi kmetije ter kmetijska mehanizacija. Večji industrijski ali storitveni objekti so 
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Hoja Galanterija in Mineral v Podpeči, Prigo in Špan na Brezovici,  in  nekdanji Ipko v 
Kamniku pod Krimom. 
 
V občini so tri bencinske črpalke: dve na Brezovici in ena v Podpeči. Ogroženost občine s 
strani nevarnih in agresivnih snovi predstavljajo:  

- skladiščenje nevarnih, strupenih in vnetljivih snovi v zasebnih in družbenih objektih 
(na kmetijah, v delavnicah, bencinskih črpalkah, kurilnicah),  

- odlaganje nevarnih snovi v naravi, 
- transport nevarnih snovi po železnici in cestah. 
 

Varnostni in drugi ukrepi (izvedba pregledov in stanja - analiza zemlje, vode, zraka; 
morebitne nevarnosti zaradi prevoza nevarnih snovi po železnici in cesti in ob tem posebno 
pozornost nameniti predelom, kjer so stikališča različnih prehodnih geoloških plasti) se 
izvajajo v skladu z predpisi in zakonodajo. 
 
Glavni vzroki za nastanek požara so: 

- kurjenje na prostem 
- prometne nesreče 
- nesreče v proizvodnih in predelovalnih obratih 
- nesreče pri plinskih napeljavah 
- nesreče na elektroinstalacijah 
- zaviranje vlaka na progi Ljubljana – Koper. 

 
V celotni občini prevladuje odprt gradbeni sistem, ki je značilen za individualno gradnjo in 
vaška naselja ter je s stališča gašenja najbolj ugoden. Po višini objekti spadajo pretežno v 1. 
kategorijo (do 2 nadstropji). Glede na način gradnje (individualna gradnja) in organiziranost 
gasilske službe, v mirnodobnem času ni nevarnosti, da bi se požar razširil v katastrofalnega. 
 
Kraj Brezovica sestavljajo predvsem novejše enostanovanjske hiše. Naselje izrazito delita 
magistralna cesta in avtocesta. Vnanje Gorice so razloženo naselje v okolici nekaj 
osamelcev sredi Barja. Razen starega vaškega jedra prevladujejo novejše enostanovanjske 
hiše. Podobno zazidalno strukturo imajo Notranje Gorice, kjer je stari del naselja s kmetijami 
stisnjen ob pobočje Plešivice ali na njen vrh, na vzhodni strani železniške proge pa je gosta 
gradnja novejših individualnih hiš. Večji del Podpeči leži ob vznožju Sv. Ane in Sv. Jožefa, 
del vasi pa se dviga po pobočju obeh vzpetin. V okolici Podpeči so še vasi Jezero, Preserje, 
Kamnik pod Krimom, Prevalje pod Krimom, Goričica pod Krimom ter Dolnja in Gornja 
Brezovica. Naštete vasi so raztresene po vznožju Krima. Za večino je značilno starejše jedro, 
vendar se povsod povečuje delež novejših enostanovanjskih hiš, naselja postajajo vedno bolj 
spalnega značaja. Izstopa zaselek Planinca, ki sodi v požarno območje vasi Jezero, vendar 
je od vasi oddaljen več kilometrov. Najjužnejše naselje je Rakitna, ki se lahko zaradi 
oddaljenosti samo do določene mere zanaša na pomoč sosednjih gasilskih društev. Poleg 
starega vaškega jedra je še več zaselkov ter obsežno vikendaško naselje novejšega 
nastanka. 
 
Med bolj ogrožena območja sodijo proizvodni in predelovalni obrati, kjer se nahajajo večje 
količine vnetljivih snovi. V občini Brezovica je tovrstnih obratov relativno malo. Prevladujejo 
manjše obrtniške delavnice. Med večje industrijske obrate lahko štejemo: 

- Hoja galanterija Podpeč – v sklopu območja deluje več proizvodnih obratov, kjer 
hranijo večje količina lesa, kartona, lakov in drugih vnetljivih snovi. Gradnja objektov 
je strnjena, 70 % stavb je lesene konstrukcije. Požarna nevarnost je velika, vendar je 
za požarno varnost ustrezno poskrbljeno, iz zaposlenih je organizirana tudi gasilska 
desetina, ki se aktivira v primeru požara. 

- Mineral d.d. – ker je proizvodni program usmerjen v predelavo kamna, je nevarnost 
požara razmeroma majhna. 
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Med bolj ogrožene objekte lahko štejemo tudi bencinske črpalke, ki so v občini tri: Logo in 
OMV na Brezovici ter Petrol v Podpeči. Na zalogi imajo vsaka od 100.000 do 200.000 litrov 
tekočih goriv ter od 50 do 100 jeklenk gospodinjskega plina. 
 
Med javne in druge objekte v Občini Brezovica, kjer se zadržujejo ljudje v večjem številu, 
štejemo šole, vrtce, kulturne domove, cerkve ter gostinske obrate. Delno tudi gasilske 
domove ter večje trgovine. Ti objekti sami ne predstavljajo povečane nevarnosti za nastanek 
požara, saj v njih ni velike požarne obremenitve. Nevarnost pa predstavlja človek sam, ki 
lahko povzroči požar. Ključen problem je evakuacija ljudi.  
 
V Občini Brezovica sta dve osnovni šoli, tri podružnične osnovne šole ter pet vrtcev. Na 
splošno so vrtci manj problematični, saj so večinoma pritlični. V vrtcu so otroci od 6. do 16. 
ure, v šoli pa od 6:30 do 17. ure. V OŠ Brezovica je običajno približno 550 otrok, v OŠ 
Notranje Gorice 90, v Preserju 250, na Jezeru 25 in na Rakitni 24. Med vrtci je največ otrok v 
Vnanjih goricah – 120, na Brezovici jih je 40, v Notranjih Goricah 40, v Podpeči 90, na 
Rakitni 12. Požarne stopnice ima samo šola v Preserju. Šole na Brezovici, v Preserju in na 
Rakitni so novejše gradnje, v Notranjih Goricah in Jezeru pa so starejšega nastanka. Vrtci so 
vsi, razen v Notranjih Goricah, novejše gradnje.  
 
V vsakem kraju je kulturni dom ali vsaj večnamenska dvorana, kjer se ob različnih 
priložnostih zbirajo ljudje v večjem številu. Pomembnejši tovrstni objekti so naslednji: 

- Dom krajanov Vnanje Gorice – zgrajen je bil po 2. svetovni vojni, zidan je iz opeke, 
stropi in ostrešje so leseni. V njem so dvorana, zdravstvene ambulante, prostori 
krajevne skupnosti, fizioterapija, lekarna, frizerstvo in podobno.  

- Zadružni dom Notranje Gorice – zgrajen je bil leta 1948, zidan je iz opeke, stropniki 
so leseni, prav tako ostrešje. V njem so velika večnamenska dvorana, pošta, prostori 
krajevne skupnosti, matični urad, trgovina, knjižnica ter lokal oziroma diskoteka 
Berda. 

- Kulturni dom Podpeč – v letu 2003 obnovljen dom je bil zgrajen po 2. svet. vojni. 
Starejši del ima lesen strop, novejši prizidek pa ima armirano-betonski strop. V 
zgradbi so večnamenska dvorana s pomožnimi prostori, prostori krajevne skupnosti, 
knjižnica ter pisarna Gasilske zveze Brezovica. 

- Prosvetni dom Preserje, v katerem se nahajajo dvorana NTK Preserje, soba Društva 
upokojencev, soba Planinskega društva in trgovina z mešanim blagom. 

- Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, v katerem se nahaja do 180 otrok in osebja. 
 
 
SEZNAM GASILSKIH ENOT IN  POVELJNIKOV:  
 

 GASILSKA ENOTA IME IN PRIIMEK 
1 BREZOVICA PRI LJUBLJANI Jernej Novak 
2 VNANJE GORICE David Prezelj 
3 NOTRANJE GORICE -PLEŠIVICA Štefan Jeraj 
4 PODPEČ Srečko Nagode 
5 JEZERO Dane Halič 
6 KAMNIK POD KRIMOM Rafael Šuštaršič 
7 GORIČICA – PREVALJE Ciril Pristavec 
8 PRESERJE Anton Stražišar 
9 BREZOVICI POD KRIMOM Miha Suhadolnik 
10 RAKITNA Gregor Košir 
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Nesreče z nevarnimi snovmi: Do nesreč z nevarnimi snovmi prihaja v objektih podjetij, 
zavodov, organizacij in gospodinjstev, na infrastrukturnih komunikacijah (pri transportu) in v 
naravi (odlaganje nevarnih odpadkov v naravi). Lahko so posledica nehotenega, namernega 
ali malomarnega dejanja, opustitve ukrepov varstva pri delu ter terorističnega in vojaškega 
delovanja. 
 
V objektih gre za skladiščenje različnih količin in vrst nevarnih snovi, ki ob nesreči povzročajo 
nevarnost za zdravje in življenje ali kontaminacijo okolja. Praviloma je nevarna snov 
poznana. V podjetjih, kjer je nevarna snov udeležena v proizvodnji, lahko prihaja do večjih 
nesreč, ki imajo negativne vplive tudi na širše okolje, saj podjetja razpolagajo z večjimi 
količinami teh snovi. Točnih podatkov o vrstah in količinah teh snovi v podjetjih pa zaradi 
poslovnih tajnosti ni mogoče pridobiti ali pa so zavajajoči. 
 
Pri transportu sta v ospredju cestni in železniški transport nevarnih snovi. Pri tem so znani 
vrsta in količina ter lastnik nevarne snovi. Največkrat gre za cisterne velikosti 20 do 30 m3

 

snovi v cestnem prometu oz. večje količine v železniškem. 
 
Pri divjih odlagališčih gre za veliko malomarnost in zlonamerna dejanja praviloma neznanih 
storilcev in neznanih snovi (največkrat pa izrabljena motorna olja). Največkrat gre za majhne 
količine – nekaj 200 l sodov, ki lahko ogrožajo okolje zaradi neustreznega uskladiščenja ali 
dotrajanosti posod. 
 
V največ primerih nesreč gre za tekočine, ki se razlijejo zaradi različnih vzrokov. Pri požarih 
lahko vžig nevarne snovi povzroči strupen dim – kontaminacijo ozračja, razlitje tekočin pa 
kontaminacijo voda, zemljišč in tal. 
 
Pri terorističnih dejanjih gre praviloma za usmerjene napade z biološkimi agensi in kemičnimi 
snovmi. Zato je praviloma ogroženo majhno število znanih ljudi (politiki, znane osebnosti 
ipd.) in/ali živali (posamezne farme). Lahko pa gre tudi za splošni napad, ki ima za cilj čim 
večje število žrtev na določenem območju (zastrupitve vodnih zajetij in sistemov, napad na 
gosteje naseljenem ali interesnem območju ipd.). 
 
Vojaški napad z RKB orožjem (orožje za množično uničenje) lahko prizadene večje ali veliko 
število ljudi in živali na določenem območju, odvisno od vrste sredstev in količine uporabljene 
nevarne snovi ali orožja, od splošnih dejavnikov na območju RKB napada (vremenski pogoji, 
letni čas, relief, gostota poseljenosti, poslovne prireditve, čas šolanja ipd.) ter od cilja RKB 
napada (splošni ali omejeni).  
 
Glede na opisane vire nevarnosti, je v občini Brezovica največja verjetnost nesreče z 
nevarnimi snovmi med prevozom po magistralni cesti Ljubljana – Vrhnika, njej vzporedni 
avtocesti Ljubljana – Vrhnika, po cesti Brezovica – Podpeč ter regionalni cesti Borovnica – 
Ig.  
 
Regionalna cesta Borovnica – Ig preči tudi ožje vodovarstveno območje črpališča Virje, ki 
oskrbuje z vodo krajevne skupnosti Podpeč – Preserje, Notranje Gorice ter Vnanje Gorice 
oz. 6200 prebivalcev s 1900 odjemnimi mesti. Promet na tem območju je za cisterne 
prepovedan. 
 
Večjo verjetnost nesreče z nevarnimi snovmi bi na relaciji Borovnica – Ig lahko predstavljali 
prevozi nevarnih snovi do podjetja Fenolit d. d., ki predeluje sintetične smole in mase. 
Vendar podjetje oziroma zunanji prevozniki, s katerimi ima podjetje pogodbo, prevažajo 
snovi na relaciji Breg – Borovnica – Vrhnika, od koder nato prevoz poteka po avtocesti. 
Prevozi potekajo prek Podpeči proti Igu samo v primeru zaprtja cesta Borovnica – Vrhnika. V 
tem primeru je potrebno dovoljenje Inštituta za varovanje zdravja RS. 
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Med bolj ogrožene subjekte lahko štejemo tudi bencinske črpalke, ki so v občini tri: Logo in 
OMV na Brezovici ter Petrol v Podpeči. Na zalogi imajo vsaka od 100.000 do 200.000 litrov 
tekočih goriv ter od 50 do 100 jeklenk gospodinjskega plina. 
 
 
PREGLED OBJEKTOV ZA SKLADIŠČENJE, PROIZVODNJO IN UPORABO NEVARNIH 
SNOVI: 

 
 
 
Poplave: V Občini Brezovica se pojavlja predvsem kraški tip poplav, v manjši meri pa tudi 
hudourniški tip. 
 
Hudourniške poplave nastanejo takoj po intenzivnem dežju, zaradi katerega narastejo 
hudourniški vodotoki. Vode hitro narastejo, vendar tudi že po nekaj urah upadejo. Običajno 
imajo veliko rušilno moč, kar povzroča erozijo v hribovju ter močno nasipanje v ravnini. Na 
področju občine Brezovice ni večjih hudourniških vodotokov, zato so hudourniške poplave 
manjšega obsega in le redko povzročajo škodo. Razlog za to je tudi kraška podlaga na 
Krimskem hribovju. 
 
Običajne pa so poplave t.i. kraškega tipa, ki se pojavljajo na kraških poljih. Vode počasi 
naraščajo in nato stojijo po več dni ali celo tednov. Poplavna voda se komaj opazno premika, 
ne erodira in komaj opazno odlaga. Škodo povzroča predvsem z zalitjem prometnic, 
uničenjem korenin v vegetacijski dobi ter s poplavljanjem stavb. Tovrstne poplave so 
značilne tudi za Ljubljansko Barje, ki ga predvsem jeseni redno poplavlja kraška Ljubljanica. 
Takrat se na Barju pojavijo poplave; bregove prestopijo Ljubljanica ter nekateri pritoki.  
 
Vodotoki običajno prestopijo bregove po eno- ali dvodnevnem močnem deževju. Ker se 
poplave pojavljajo redno vsako leto, zaradi predvidljivosti ne povzročajo večje škode. 
Ljubljanica poplavi travnike, njive in nekaj kleti v hišah neposredno ob reki. Ob 
dolgotrajnejšem deževju se dvigne tudi nivo talne vode, ki poplavi del ceste Podpeč – Črna 
vas v dolžini 3 km. V takih primerih je cesta več dni neprevozna za vsa vozila. Naraščanje 
vode je počasno (10-30 cm/h, le redko več – npr. 43 cm/h leta 1980 na Vrhniki), kar 
omogoča priprave na morebitne reševalne akcije. Hitrost vodnega toka reke Ljubljanice je v 
normalnem vodostaju 0,5 do 0,8 m/s, ob poplavah pa tudi do 3 m/s (11 km/uro). Ob 
povišanem vodostaju reka nosi s seboj zlomljene veje in druge predmete, ki ovirajo plovbo 

Zap
št. 

Ime objekta Naslov objekta Vrsta nevarne snovi Količina 
(l,m3,kg) 

   trgovski naziv kemijsk
i naziv 

UN. Nr., 
ADR/RID 

klasifikacija 
nev. snovi 

 

1. OMV Istrabenz 
d.o.o, bencinski 
servis Brezovica 

Tržaška c. 565, 
Brezovica 

nafta D2 
bencin eurosuper 
bencin europlus 
kurilno olje 
butan propan 

    25.000 l 
50.000 l 
50.000 l 
50.000 l 

100 jeklenk po 
10 kg 

2. PETROL d.o.o., 
bencinski servis 
Jezero 

Jezero 103, 
Podpeč 

nafta D2 
bencin  
kurilno olje 
butan propan 

   50.000 l 
100.000 l 
50.000 l 

80 jeklenk  po 
10 kg 

3. LOGO d.o.o., 
bencinski servis 
Brezovica 

Tržaška 358 nafta D2 
bencin  
kurilno olje 
butan propan 

   20.000 l 
40.000 l 
30.000 l 

50 jeklenk  po 
10kg 
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po njej. V primeru velike količine padavin v okolici Horjula in Polhovega Gradca lahko Mali 
Graben, največji pritok Ljubljanice, z visokimi vodami povzroči zajezitev Ljubljanice. Še bolj 
pogosto pa visoke vode Ljubljanice zajezijo pritoke, ki posledično prestopijo bregove in se 
razlijejo po Barju. Ko padavine prenehajo, voda narašča še približno 24 ur, upade pa v nekaj 
dneh. 
 
V manjšem obsegu se poplave kraškega tipa pojavljajo tudi na Ponikvah pri Preserju, v 
neposredni okolici jezera v naselju Jezero ter na Rakitni.  
 
Iz poplavnih kart je razvidno, da je sicer poplavno ogrožen velik delež površin, vendar od 
tega le malo naseljenih. Poplavne površine so predvsem v krajevnih skupnostih Podpeč – 
Preserje, Notranje Gorice, Vnanje Gorice in Rakitna. Večino poplavnih površin predstavljajo 
kmetijske površine, voda lahko ob poplavah s povratno dobo 100 let ogroža naseljene 
zgradbe v Podpeči (ob Podpeškem potoku), Kamniku pod Krimom, Goričici, Notranjih 
Goricah, Podplešivici in na Rakitni. Večkrat so poplavljene ceste Podpeč – Črna vas, Cesta 
na Log (v Notranjih Goricah), delno tudi cesta Podpeč – Ig. Poplavljene so tudi poljske ceste. 
 
 
 

 
 

Slika 4:  Poplavna ogroženost Ljubljanskega barja s povratno dobo 100 let (Gis-ujme, 2006) 
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Slika 5:  Poplavna ogroženost Rakitne s povratno dobo 100 let (Gis-ujme, 2006) 
 
 

Jedrska nesreča: Vire nevarnosti lahko razdelimo v 5 skupin: 
- Jedrski objekti. 
- Objekti, kjer se uporabljajo radioaktivni viri. 
- Prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi. 
- Padec satelita na jedrski pogon ali satelita, ki ima na krovu radioaktivni material. 
- Teroristični napadi. 

 
Nuklearna elektrarna Krško leži približno 70 km jugovzhodno od Občine Brezovica. 
Nuklearna elektrarna ima lahkovodni tlačni reaktor tipa PWR s toplotno močjo 1876 MW, v 
katerem je 121 gorivnih elementov. Električna moč na sponkah generatorja je 664 MW, 
medtem ko je na pragu elektrarne 632 MW. Elektrarna je priključena na 400-kilovoltno 
električno omrežje. Za preprečevanje jedrskih nesreč in za zmanjšanje njihovih posledic so v 
elektrarni vgrajeni številni sistemi in naprave. Skupna naloga vseh varnostnih sistemov je 
preprečevanje nenadzorovanega uhajanja radioaktivnih snovi v okolico elektrarne. 
 
V svetu trenutno deluje 437 jedrskih energetskih reaktorjev. Na območju 1000 km od 
Slovenije deluje 50 jedrskih elektrarn s 109 energetskimi reaktorji, od tega jih je 32 v 500-
kilometrskem pasu. Elektrarne s tega območja imajo vgrajene v glavnem tlačnovodne 
reaktorje (PWR), vrelne (BWR) in lahkovodne reaktorje vzhodnega tipa (VVER). 
Pričakovana verjetnost poškodbe sredice za večino tlačnovodnih elektrarn (PWR), kakršna je 
tudi NE Krško, znaša med 1.0 10-6 in 1.0 10-4 na leto (enkrat na milijon let do enkrat na 
deset tisoč let). Pri vrelnih reaktorjih (BWR) je verjetnost za poškodbo sredice nekoliko nižja, 
kar je posledica tehničnih značilnosti tega tipa jedrskih elektrarn. Reaktorji vzhodnega tipa 
(VVER) imajo verjetnost za poškodbo sredice okoli 1.0 10-4. Sloveniji najbližje so elektrarne 
na Madžarskem, Slovaškem, Češkem in Nemčiji (na Bavarskem).  
 
Ogroženost zaradi jedrskih nesreč in vojne je relativno nizka.  
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4.2.2 Ogroženost cestnega prometa v naseljih  
 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 
številka 29/2007.   
 
Najpogostejši vzroki za prometne nesreče v naselju so prekomerna hitrost, izsiljevanje 
prednosti, nepravilni premiki z vozilom, ter vožnja v rdečo luč. Kot sekundarni vzrok pa 
izstopa alkoholiziranost udeležencev v prometu.  
 
Najbolj ogrožena kategorija udeležencev v naselju so pešci, kolesarji in vozniki koles z 
motorjem. Pešci so še posebej ogroženi na mestih, kjer ni pločnikov ali pa cestišče ni 
osvetljeno z javno razsvetljavo.  
 
Veliko nevarnost predstavljata železniška prehoda v Vnanjih in Notranjih Goricah, zato je na 
teh mestih potrebna še posebna previdnost vseh udeležencev v prometu.  
 
Glede na vedno večje število motornih vozil, prihaja do zastojev v jutranjih in popoldanskih 
konicah. Pojavljajo se problemi mirujočega prometa predvsem v okolici trgovin, gostinskih 
lokalov ter javnih ustanov, pogost pojav je, da so vozila nepravilno parkirana po pločnikih in 
ovirajo promet.  
 

4.2.3 Ogroženost cestnega prometa izven naselij 
 
Za vse ceste izven naselja lahko kot prevladujoči vzrok in največji dejavnik tveganja 
opredelimo preveliko hitrost ter nepravilno smer in stran vožnje. Vse našteto je mogoče 
zmanjšati predvsem z rednim oziroma pogostejšim nadzorom prometa. 
 

4.2.4 Ogroženost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin 
 
Prevladujoč dejavnik tveganja na teh površinah je neupoštevanje vožnje z motornimi vozili 
na poteh, ki so namenjene pešcem ali po rekreacijskih površinah in naravi. Gre predvsem za 
kolesa z motorjem, motorna kolesa ter štirikolesnike. Neupoštevanje teh predpisov negativno 
vpliva na občutek varnosti občanov.  
 
Za  območja rekreacijskih poti je značilno, da se na njih zbirajo ljudje v popoldanskih in 
večernih urah kot sprehajalci, športniki ali kot družbe, ki na teh območjih popivajo, si 
predvajajo glasbo ali kakorkoli drugače motijo druge s svojo dejavnostjo (predvsem v 
nočnem času in preko vikendov). Ob tem je potrebno poudariti, da posamezniki pod vplivom 
različnih substanc, kršijo  javni red, izvršujejo kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari (tako 
imenovani vandalizem), izvajajo medvrstniško nasilje in druga hujša kazniva dejanja (tatvine, 
ropi…). 
 
Prav tako je bilo večkrat ugotovljeno, da posamezniki na javnih poteh in rekreacijskih 
površinah ne zavarujejo primerno svojih psov, ne pobirajo pasjih iztrebkov ter psov nimajo na 
povodcih, kar posledično pomeni kršitev veljavne zakonodaje. 
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4.2.5 Ogroženost javnih zgradb in objektov javne in kulturne dediščine 
 
Pripadniki mlajše populacije zelo radi za kraj druženja in s tem zadrževanja izbirajo okolico 
javnih zgradb kot so igrišča pri osnovnih šolah, okolica vrtcev, domov krajanov itd. Ob tem pa 
posamezniki, ki so pod vplivom različnih substanc, izvršujejo kazniva dejanja vandalizma, 
medvrstniškega nasilja in tudi druga kazniva dejanja. 
 

4.2.6 Ogroženost javnega reda in miru  
 
Kršitve s področja javnega reda in miru z elementi nasilja je zaznati v lokalih, kjer se 
predvaja glasba in imajo obratovalni čas do poznih večernih ur oziroma ponoči. Dejavnost 
lokalov posledično pomeni obremenitev bližnje soseske s hrupom (odhodi gostov, nagla 
speljevanja na parkiriščih, vpitje opitih gostov, hrup iz letnih vrtov …). Do kršitev javnega 
reda in miru lahko pride tudi ob večjih javnih prireditvah. 
  
SEZNAM GOSTINSKIH LOKALOV - BAROV: 
Gostilna Kavčič Podpeška cesta 18, 1351 Brezovica 
Gostilna pr` Kopač Tržaška cesta 418, 1351 Brezovica 
Gostilna pri Mari Kamnik pod Krimom 96, 1352 Preserje 
Gostilna Amfora Podpeška cesta 150, 1351 Brezovica 
Picerija in špageterija kašča Mrlačnik Podpeška cesta 22a, 1351 Brezovica 
Gostišče pri Poku Podpeška cesta 3, 1351 Brezovica 
Brunarica Jezero Jezero 79 a, 1352 Preserje 
Pizzeria Pr' Pavlet Podpeška cesta 393, 1357 Notranje Gorice 
Pizzerija Balada Preserje 26, 1352 Preserje 
Gostilna zgornji Kirn  Kamnik pod Krimom 60, 1352 Preserje 
Gostilna Kirn Podpeč Jezero 19, 1352 Preserje 
Gostilna pri Koširju Kamnik pod Krimom 4, 1352 Preserje 
Kitajska restavracija Bei Jing Tržaška cesta 543, 1351 Brezovica 
Okrepčevalnica brunarica ob jezeru Rakitna Rakitna 150, 1352 Preserje 
Kakao bar Tržaška cesta 517, 1351 Brezovica 
Prigo bar Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica 
Špan Kavarna Tržaška cesta 547, 1351 Brezovica 
Bar Fižolček Podpeška cesta 152, 1351 Brezovica 
Bistro Vnanjčan  Požarnice 58, 1351 Brezovica 
Loparček bife Podpeška cesta 360, 1351 Brezovica 
Kavarna Mostiščar Podpeč 48, 1352 Preserje 
Bar Grebenčeva klet Podpeč 26, 1352 Preserje 
NHL pub Gmajna 39, 1357 Notranje Gorice 
Bar Nana Prevalje pod Krimom 16, 1352 Preserje 
Krimček Bar Rakitna 81a, 1352 Preserje 
 
Posebno pozornost je potrebno nameniti predvsem kršitvam, ki so v porastu, to pa so kršitve 
s področja uporabe prepovedanih drog in posledično ostali premoženjski prekrški. Gre 
predvsem za kršitve, ki jih je mogoče zmanjšati s preventivno dejavnostjo v obliki 
pogostejšega nadzora in prisotnosti organov pristojnih za nadzor. 
 
Med ogroženost javnega reda štejemo tudi uporabo nevarnih živali, predvsem psov, katere 
vodniki lahkomiselno vodijo brez ustreznih zaščitnih ukrepov (vrvica, nagobčnik), ki za večino 
oseb že samo po sebi povzroča strah in s tem občutek ogroženosti. Opažamo tudi 
nevestnost lastnikov psov, ki ne pobirajo pasjih iztrebkov in s tem onesnažujejo okolico. 
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4.2.7 Ogroženost na javnih shodih in prireditvah 
 
Posebne ogroženosti na javnih prireditvah in shodih ne zaznavamo, saj so vsi prijavljeni 
shodi na policijski postaji Vič ustrezno obravnavani in v sodelovanju s policijo tudi 
zagotovljeni zadostni varnostni ukrepi, ki zagotavljajo dobro stanje na tem področju. 
Organizatorji javnih prireditev v zadostni meri poskrbijo za varnost s sodelovanjem 
varnostnih služb. Večinoma so organizatorji prireditev društva (gasilska, turistična itd), ki 
poskrbijo za varnost in ureditev prometa s pomočjo svojih članov. 
 

4.2.8 Ogroženost okolja (onesnaževanje, industrijski, komunalni in drugi odpadki, 
uporaba živali) 

 
Največji problem predstavljajo manjša divja odlagališča, na manj obljudenih lokacijah po 
barju, ter odlaganje odpadkov v zbiralnice ločenih frakcij,  katere so namenjene za točno 
določene vrste surovin in ne za kosovne ali za posebno nevarne odpadke. Z rednimi nadzori 
in obhodi po kritičnih lokacijah se zmanjša možnost nedovoljenega oziroma nepravilnega 
odlaganja odpadkov. 
 

4.2.9 Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah 
 
V občinah Ljubljana in Vrhnika je zaradi gostejše poselitve zaznati več kaznivih dejanj, zato 
ocenjujemo, da so varnostne razmere v teh dveh občinah slabše. V ostalih sosednjih 
občinah so varnostne razmere podobne, kot v Občini Brezovica.  

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

 
Stalne pozornosti policistov in redarjev morajo biti deležni predvsem javni objekti kot so šole, 
vrtci ter zdravstveni domovi. Kontrola naj se izvaja tudi v okolici trgovin in gostinskih lokalov 
pa tudi sakralnih ustanov (cerkve, pokopališča).  
 
Čez dan je prisotnost potrebna zaradi umirjanja prometa v okolici šol, vrtcev in omogočanja 
varne poti za otroke. V okolici trgovin in lokalov se pojavljajo problemi mirujočega prometa, 
saj vozniki napačno parkirajo vozila, s tem ovirajo promet in povzročajo nevarnost za ostale 
udeležence v prometu.  
 
V večernem in nočnem času se v okolici šol in vrtcev zbirajo mladostniki, odvisniki od drog, ki 
kalijo javni red in mir, onesnažujejo okolico z odpadki ter z vandalizmom povzročajo škodo. 
Do kršenja javnega reda in miru prihaja v okolici gostinskih lokalov, zaradi glasnega 
predvajanja glasbe, kričanja gostov in divjanja z avtomobili.  
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4.3 IDENTIFICIRANJE IN OBVLADOVANJE VARNOSTNIH 
TVEGANJ 

 

4.3.1 Varnostna tveganja na področju varnosti v cestnem prometu 

 
Varnost v cestnem prometu še vedno ni zadovoljiva, zato 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 policistov in redarjev pri obvladovanju kršiteljev prometnih predpisov 
in temeljnih vzrokov prometnih nesreč (hitrost, alkohol). 
 
V tem sklopu so se kot bistvene pokazale potrebe po:  

- ukrepih za zmanjšanje hitrosti na cestah, 
- ukrepih zoper pešce, ki ne uporabljajo kresničke ali ne hodijo po levi, na vseh lokalnih 

cestah, kjer ni pločnikov in javne razsvetljave, 
- ukrepih zoper voznike, ki ne spoštujejo pravil parkiranja, predvsem tam, kjer je s 

prekrški promet onemogočen, ogrožen, oviran ali pa so zaparkirane intervencijske 
poti, 

- ukrepih zoper voznike, ki parkirajo po pločnikih in križiščih pri gostinskih lokalih, 
- odstranjevanju zapuščenih vozil, 
- odvozih nepravilno parkiranih vozil, ki prestavljajo nevarnost ali onemogočajo 

prevoznost cest ali dostopov do objektov, 
- prisotnosti redarjev na šolskih poteh v času prvih šolskih dni, pa tudi med letom, ko ni 

poostrenih policijskih aktivnosti, 
- rednem pregledovanju prometne signalizacije in obveščanje pristojnih za odpravo 

pomanjkljivosti, 
- pomoč rediteljem pri urejanju parkiranja ob večjih prireditvah v Občini Brezovica 
- aktivni udeležbi redarstva v vseh preventivnih akcijah, ki jih v skladu s programom 

dela organizira Policijska Uprava Ljubljana. 
 
Najbolj ogrožene so šolske poti ter okolica šol, vrtcev in javnih objektov. V Občini Brezovica 
so naslednje šole:  

- OŠ Brezovica 
- POŠ Notranje Gorice 
- OŠ Preserje 
- POŠ Jezero 
- POŠ Rakitna 

 
Vrtci Brezovica imajo naslednje enote: 

- Enota Brezovica 
- Enota Vnanje Gorice 
- Enota Notranje Gorice 
- Enota Podpeč 
- Enota Rakitna 

 
Poštne Enote v Občini Brezovica: 

- Brezovica 
- Notranje Gorice 
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- Preserje 
- Rakitna 

 
Drugi javni objekti: 

- Dom krajanov Vnanje Gorice 
- Dom krajanov Notranje Gorice 
- Dom krajanov Rakitna 
- Zdravstveni dom Podpeč 
- Kulturni dom Podpeč 
- Prosvetni dom Preserje 
- Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna 

 
Trgovine v Občini Brezovica: 

- Mercator Brezovica 
- Mercator Vnanje Gorice 
- Mercator Podpeč 

 
Nosilci za obvladovanje varnostnih tveganj: 

- Medobčinska redarska služba 
- Policijska postaja 
- Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
- Upravljavci in vzdrževalci ulic in občinskih cest 
- Izvajalci vzdrževalnih in gradbenih del na ulicah in cestah 

 

4.3.2 Varnostna tveganja na področju varnosti občinskih javnih poti ter rekreacijskih 
in drugih površin 

 
Javne poti, rekreacijske in druge javne površine, zlasti tiste v manj obljudenih in odmaknjenih 
krajih, predstavljajo določena varnostna tveganja za ljudi, prisotne na takih krajih. Tveganja 
so običajno kriminalne narave. Zaradi tega je priporočljivo, da se občinski redarji usposobijo 
za odzive na klice v sili in na ustrezno ukrepanje do prihoda policistov. 
 
V tem sklopu so se kot bistvene pokazale potrebe po ukrepih: 

- zoper vodnike psov, ki ne uporabljajo povodcev in nagobčnikov in ne pobirajo 
iztrebkov 

- zoper osebe, ki odlagajo odpadke (steklenice, pločevinke) v naravi in območjih, kjer 
se ob večerih zbira mladina (okolice šol, vrtcev, domov krajanov, trgovin) 

- zoper voznike, ki ne upoštevajo prepovedi vožnje z motornimi vozili po naravnem 
okolju oziroma rekreacijskih površinah 

 
Nosilci za obvladovanje varnostnih tveganj: 

- Medobčinska redarska služba 
- Policijska postaja 

 
 

4.3.3 Varnostna tveganja pretočnosti intervencijskih poti 

 
Intervencijske poti so namenjene lažji in hitrejši dostopnosti intervencijskih vozil (policija, 
gasilci, reševalci idr.) v primeru intervencijskih posegov. V primeru neprevoznosti oziroma 
neprehodnosti se povečujejo intervencijski časi, kar posledično vpliva na povečano stopnjo 
ogroženosti zdravja in življenja ljudi, varnosti premičnega in nepremičnega premoženja idr. 
Zaradi tega je priporočljivo, da občinski redarji poznajo območja na katerih se nahajajo 
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intervencijske poti in s svojim ukrepanjem zagotovijo optimalno prevoznost oziroma 
prehodnost intervencijskih poti. 
 
V celotni občini prevladuje odprt gradbeni sistem, ki je značilen za individualno gradnjo in 
vaška naselja ter je s stališča dostopa najbolj ugoden. Po višini objekti spadajo pretežno v 1. 
kategorijo (do 2 nadstropji). Glede na način gradnje (individualna gradnja) so težave z 
intervencijsko dostopnostjo le v ožjih starih vaških jedrih. V zadnjem času se pojavlja vedno 
več novo grajenih večstanovanjskih sosesk, kjer se zaradi velikega števila vozil in malo 
parkirnih mest lahko pojavijo težave pri dostopnosti intervencijskih poti.  
 
Varnostna tveganja se pojavljajo v okolici javnih objektov (šol, vrtcev, zdravstvenih domov), 
trgovin in lokalov ali v času javnih prireditev, saj zaradi velikega števila ljudi in vozil prihaja do 
zapiranja intervencijskih poti. Redarstvo bo ukrepalo zoper kršitelje in omogočilo pretočnost 
intervencijskih poti zaradi lažje evakuacije objektov v primeru nesreče ter zaradi dostopa 
gasilcev in reševalnih služb.  
 
 
Nosilci za obvladovanje varnostnih tveganj: 

- Medobčinska redarska služba 
- Policijska postaja 
- Koncesionar za odvoz vozil 

 

4.3.4 Varnostna tveganja na področju zagotavljanja javnega reda in miru 
 
Zakon o javnem redu in miru opredeljuje javni red in mir kot stanje, v katerem je zagotovljeno 
neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih. Namen zakona je zato 
neposredno uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva z varovanjem pred 
dejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost posameznika, ovirajo izvrševanje pravic 
in dolžnosti ljudi, državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev 
javnih pooblastil. Vzdrževanje javnega reda in miru je delovanje skupnosti, ki s predpisi in 
ukrepi državnih in drugih organov zagotavlja, da se prepreči ravnanja in nevarnosti, ki 
ogrožajo varnost ter javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti ali posamezniku. 
 
Javni red in mir  je dobrina, ki  izključuje vsa protipravna dejanja, s katerimi se kršijo splošna 
pravila vsakdanjega dela in življenja. Javni red in mir je stanje, v katerem je zagotovljeno 
varno in mirno počutje ljudi, njihovo neovirano gibanje na javnih krajih in drugih površinah, 
uporaba javnih objektov, stanovanj in drugih prostorov, nemoteno opravljanje uradnih opravil 
državnih in drugih organov, organizacij in skupnosti oziroma optimalno varnost znotraj 
družbene skupnosti. Javni red torej pomeni nek minimum socialnih pravil, ki jih velika večina 
prebivalstva razume kot nujno potrebne za svoje sožitje. 
 
Vzdrževanje javnega reda in miru je torej delovanje skupnosti (tudi lokalne skupnosti), ki s 
predpisi in ukrepi državnih in drugih organov zagotavlja, da se preprečijo in obvladujejo 
ravnanja in nevarnosti, ki ogrožajo varnost ter javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti in 
posamezniku. Gre torej za škodljiva ravnanja skupin ali posameznikov, ki se na javnem kraju 
nedostojno, drzno ali nasilno vedejo, ki ustvarjajo nered v gostinskih lokalih, na javnih shodih 
in na javnih prireditvah, ki uporabljajo nevarne predmete ali nevarne snovi, ki povzročajo 
hrup, ki beračijo, nedovoljeno kampirajo in prenočujejo na javnih krajih, ki ustvarjajo 
vandalizem, nehumano in v nasprotju s predpisi uporabljajo in vodijo živali, uničujejo državne 
simbole in pišejo po zgradbah. Vsa navedena škodljiva in kazniva ravnanja zmanjšujejo 
kakovost bivanja in gibanja na javnih površinah in v javnih prostorih. Občinske redarske 
službe in občinski redarji imajo pristojnosti, pooblastila in naloge, da se aktivno vključijo v 
proces kontinuiranega zagotavljanja javnega reda in miru na območju mesta/občine. 
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V tem sklopu so se kot bistvene pokazale potrebe po: 
- prisotnosti redarjev v bližini lokalov, kjer zaradi kadilskega zakona obiskovalci kršijo 

nočni red in mir 
- prisotnosti redarjev ponoči na območju šolskih in igrišč drugih VVZ, kjer prihaja do 

uničevanja igral, onesnaževanja, preprodaje drog in fizičnega nasilja  
- nadzoru javnih prireditev, kjer redarji preprečujejo kršitve in nadzirajo tudi ravnanja  

rediteljev 
- prisotnosti redarjev na mestih, kjer prihaja do vlomov v vozila (parkirišča pred 

trgovinami, lokali, vrtci, šolami, zdravstvenimi domovi) 
- ukrepanju zoper osebe, ki uporabljajo nevarne predmete (petarde in drugo 

pirotehniko) predvsem v času praznovanj 
- ukrepanju zoper osebe, ki se nedostojno vedejo na javnih krajih in do pooblaščenih 

uradnih oseb redarstva. 
 
 
Nosilci za obvladovanje varnostnih tveganj: 

- Medobčinska redarska služba 
- Policijska postaja 
- Lastniki, upravljavci, skrbniki, upravitelji in najemniki javnih površin in zgradb 
- Organizatorji shodov in prireditev na javnih in drugih površinah 
- Varnostna podjetja, ki pogodbeno varujejo javna zbiranja ter premoženje in osebje pri 

uporabnikih varnostnih storitev 
 

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

 
Varstvo kulturne dediščine je urejeno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 
7/1999). Po tem zakonu imajo določene pristojnosti tudi lokalne skupnosti. Na splošno pa 
velja, da je ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine ter preprečevanje 
ogroženosti zgradb, muzejev, arheoloških najdbišč, grobišč, spomenikov in drugih 
nepremičnih in premičnih objektov, ki imajo status kulturne dediščine, skrb vseh in vsakogar 
(4. člen zakona). Zato so mestni in občinski redarji kot pooblaščene uradne osebe tudi tisti 
subjekti, ki so dolžni skrbeti za preprečevanje ogroženosti in napadov na te objekte, kot tudi 
za zaščito sledov in ustrezno obveščanje policije ob morebitnem poškodovanju takega 
objekta. 
 
V tem sklopu so se kot bistvene potrebe pokazale potrebe po: 

- obhodih redarjev pokopališč in sakralnih objektov in  
- preventivnem nadzoru redarjev kulturnih spomenikov in objektov  zgodovinske in 

kulturne dediščine. 
 
Seznam objektov nepremične kulturne dediščine v občini Brezovica je v evidenci 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva (PRILOGA/BREZ/1). 
Vir: Register nepremične kulturne dediščine, http://rkd.situla.org/, Ministrstvo za kulturo 
(marec 2009). 
 
Nosilci za obvladovanje varnostnih tveganj: 

- Sodelovanje medobčinske redarske službe z organizacijsko enoto Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, ki deluje na območju občine 

- Medobčinska redarska služba si priskrbi seznam (evidenco) zgradb, spomenikov, 
muzejev in drugih objektov, ki imajo status naravne in/ali kulturne  

- Medobčinska redarska služba si  izdela načrt obhodov nepremičnih objektov naravne 
in kulturne dediščine 



 44          OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE BREZOVICA 

- Medobčinska redarska služba si priskrbi podatke o dosedanjih namernih poškodbah 
in napadih na objekte naravne in kulturne dediščine. 

 

4.3.6 Varnostna tveganja na področju varstva okolja 
 
Skrb za varstvo okolja je eno od bistvenih postavk v zagotavljanju kakovosti javnega prostora 
ter kakovosti življenja in dela občanov. Varstvo okolja urejajo številne evropske direktive, 
nacionalni predpisi, standardi in mednarodni sporazumi (denimo Kjotski protokol).  V 
Sloveniji je kar nekaj vladnih in nevladnih institucij, ki se ukvarjajo z razreševanjem okoljske 
problematike. S tega zornega kota so tudi občinske redarske službe pomemben subjekt 
varstva okolja na območju občine. Na lokalni ravni gre za skrb v tem smislu, da se občinska 
redarska služba aktivno vključi v proces implementacije Nacionalnega programa varstva 
okolja ter v proces uresničevanja občinske okoljske politike in občinskega programa varstva 
okolja. 
 
 
Kažejo se bistvene potrebe po: 

- dosledno ukrepanje zoper osebe, ki odlagajo odpadke v naravi, 
- kontrola črnih odlagališč odpadkov in ukrepanje zoper kršitelje, ki te odpadke 

odlagajo, 
- spremljanje pojavov, ki kažejo na nezakonito onesnaževanje (pogini rib, pranje 

avtomobilov ob vodotokih, sežiganje odpadkov). 
 
 
Nosilci za obvladovanje varnostnih tveganj: 

- Medobčinska redarska služba 
- Medobčinska inšpekcija 
- Javno komunalno podjetje 
- Civilne institucije za varstvo okolja 
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5 CILJI OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI 
 
Osnovni cilj OPV je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju občine 
Brezovica. 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  Brezovica. 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 promet glede varnosti v cestnem 
prometu, Ministrstva za notranje zadeve in Policije glede varnosti v cestnem prometu, 
varnosti javnega reda in miru, preprečevanja kriminalnih pojavov ter varovanja ljudi in 
premoženja, 
- izvajanje (spodaj navedenih) operativnih ciljev, 
- preprečevanje prekrškov, 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 MR 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 (tretji odstavek 22.člena ZVCP-
1), 
- 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 
Vrhnika in PP Logatec, 
- 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 občin Vrhnika, 
Logatec, Borovnica, Brezovica, Log - Dragomer, Dobrova - Polhov Gradec in Horjul, 
- 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 v občinah, 
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 
Vrhnika, PP Logatec. 

 

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 dežurno službo Medobčinskega redarstva in 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 Pretočnost intervencijskih poti 
 
V okviru varnostnega obvladovanja intervencijskih poti je cilj OPV, da na teh poteh zagotovi 
navzočnost redarjev. 
Intervencijske poti so namenjene lažji in hitrejši dostopnosti intervencijskih vozil (policija, 
gasilci, reševalci idr.) v primeru intervencijskih posegov. V primeru neprevoznosti oziroma 
neprehodnosti se povečujejo intervencijski časi, kar posledično vpliva na povečano stopnjo 
ogroženosti zdravja in življenja ljudi, varnosti premičnega in nepremičnega premoženja 
oziroma javne varnosti in javnega reda na območju občine nasploh. Zaradi tega je potrebno 
zagotoviti, da redarji poznajo območja, na katerih so urejene intervencijske poti, in da lahko s 
svojim ukrepanjem zagotovijo optimalno prevoznost oziroma prehodnost intervencijskih poti.  
 
Za uresničitev cilja, s katerim se zagotavlja varnostno obvladovanje intervencijskih poti v 
občinah,  so oziroma bodo pristojni organi posameznih občin v okviru svojih pristojnosti: 
- izdelali karto intervencijskih poti na območju posamezne občine, 
- sklenili pisni protokol o sodelovanju Medobčinskim redarstvom in PP Ljubljana Vič, PP 
Vrhnika, PP Logatec, 
- izdelali načrt obhodov intervencijskih poti, 
- redarjem v sodelovanju s policijo zagotoviti zanesljiva sredstva zvez za komuniciranje  
dežurno službo Medobčinskega redarstva in z Operativno komunikacijskim centrom (v 
nadaljevanju OKC) PU Ljubljana, 
- redarjem zagotoviti ustrezna vozila za varnostne obvoze intervencijskih poti. 
 

 

5.2.5 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; v nadaljevanju: ZVKD-1). 
ZVKD-1, v 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.  
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Ob tem velja poudariti, da so na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 102/07) in Uredbe o obveznem organiziranju službe 
varovanja (Uradni list RS, št. 43/08) 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 
(Uradni list RS, št. 126/03, 102/07 in 96/08 – Odl. US) 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. 
 
 

5.2.6 Varstvo okolja 
 
V okviru varstva okolja na območju občine Brezovica 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 
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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6 GRAFIČNI PRIKAZ DELOVANJA IN SODELOVANJA 
MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 
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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 Brezovica 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 sprejme občinski svet občine Brezovica. 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, 
ZVCP-1, 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. 
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8        PRILOGA 
 
    PRILOGA/BREZ/1 
    4.3.5 
    KULTURNA DEDIŠČINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#11402 Brezovica pri Ljubljani - Arheološko najdišče Radna  
#1673 Brezovica pri Ljubljani - Cerkev sv. Antona Puščavnika  
#11369 Brezovica pri Ljubljani - Domačija pri Poku  
#11481 Brezovica pri Ljubljani - Domačija Remškarjeva 27  
#11482 Brezovica pri Ljubljani - Domačija Tržaška 501  
#11761 Brezovica pri Ljubljani - Domačija Tržaška 585  
#11483 Brezovica pri Ljubljani - Domačija V Radno 15  
#11484 Brezovica pri Ljubljani - Gostilna Pri Kopaču  
#11763 Brezovica pri Ljubljani - Hiša Tržaška 591  
#11538 Brezovica pri Ljubljani - Kapelica ob Starovaški cesti  
#11537 Brezovica pri Ljubljani - Kapelica pri hiši Gornja pot 7  
#11764 Brezovica pri Ljubljani - Kašča pri hiši Brezoviška 31  
#11370 Brezovica pri Ljubljani - Kašča pri hiši Podpeška 22  
#11762 Brezovica pri Ljubljani - Mežnarija Starovaška 15  
#11839 Brezovica pri Ljubljani - Pokopališče  
#11403 Brezovica pri Ljubljani - Rimska cesta  
#11539 Brezovica pri Ljubljani - Skupni grob padlih v NOB  
#11540 Brezovica pri Ljubljani - Spomenik padlim v NOB  
#11541 Brezovica pri Ljubljani - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni  
#11542 Brezovica pri Ljubljani - Spomenik zamolčanim žrtvam  
#12465 Brezovica pri Ljubljani - Transformatorska postaja TP Brezovica 

82  
#12467 Brezovica pri Ljubljani - Železniška postaja  
#11543 Brezovica pri Ljubljani - Župnišče  
#11490 Dolenja Brezovica - Domačija Dolenja Brezovica 11  
#11782 Dolenja Brezovica - Kapelica  
#21364 Gorenja Brezovica - Domačija Gorenja Brezovica 8  
#11816 Gorenja Brezovica - Kapelica  
#11817 Gorenja Brezovica - Kapelica pri hiši Gorenja Brezovica 3  
#19095 Gorenja Brezovica - Kulturna krajina  
#21381 Gorenja Brezovica - Spomenik partizanoma  
#21380 Gorenja Brezovica - Spominska plošča ustanovitvi čete  
#11404 Goričica pod Krimom - Arheološko najdišče Bjetenca  
#11405 Goričica pod Krimom - Arheološko najdišče Grič  
#11491 Goričica pod Krimom - Domačija Goričica pod Krimom 22  
#21361 Goričica pod Krimom - Vas Na Griču  
#11449 Jezero - Arheološko najdišče sv. Lovrenc  
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#2178 Jezero - Cerkev sv. Lovrenca  
#11496 Jezero - Domačija Jezero 51  
#11492 Jezero - Domačija Jezero 52  
#11493 Jezero - Domačija Jezero 57  
#12673 Jezero - Domačija Jezero 67  
#11494 Jezero - Gospodarsko poslopje pri hiši Jezero 59  
#11497 Jezero - Hiša Jezero 60  
#11561 Jezero - Kapelica pri hiši Jezero 51  
#11562 Jezero - Spominski plošči padlim v NOB  
#11495 Jezero - Vaško jedro  
#11563 Jezero - Zidano znamenje  
#11155 Kamnik pod Krimom - Arheološko najdišče Žabji grad  
#2180 Kamnik pod Krimom - Cerkev sv. Florijana  
#11498 Kamnik pod Krimom - Domačija Kamnik pod Krimom 81  
#5728 Kamnik pod Krimom - Grobnica padlih v NOB na Sodnem vrhu  
#11499 Kamnik pod Krimom - Hiša Kamnik pod Krimom 55  
#11796 Kamnik pod Krimom - Kapelica nasproti hiše Kamnik pod Krimom 

30  
#11797 Kamnik pod Krimom - Kapelica nasproti hiše Kamnik pod Krimom 

80  
#11798 Kamnik pod Krimom - Kapelica ob poti na Žalostno goro  
#11500 Kamnik pod Krimom - Kašča pri hiši Kamnik pod Krimom 56  
#11411 Kamnik pod Krimom - Naselbina Založnica  
#5727 Kamnik pod Krimom - Spomenik padlim v NOB na Sodnem vrhu  
#11564 Kamnik pod Krimom - Spominska plošča talcem  
#12513 Kamnik pod Krimom - Železniška postaja Preserje  
#12512 Kamnik pod Krimom - Železniški most čez Ljubljanico  
#9368 Ljubljana - Arheološko območje Ljubljansko barje  
#11448 Notranje Gorice - Arheološko najdišče Kušljanov graben  
#1674 Notranje Gorice - Cerkev sv. Martina  
#12514 Notranje Gorice - Čuvajnica  
#11502 Notranje Gorice - Domačija Podpeška 400  
#11504 Notranje Gorice - Hiša Podpeška 402  
#12515 Notranje Gorice - Kamnolom  
#11581 Notranje Gorice - Kapelica  
#11505 Notranje Gorice - Kašča pri hiši Cesta na Log 7  
#11580 Notranje Gorice - Kip Lada Mavsarja-Ronka  



 55          OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE BREZOVICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#485 Notranje Gorice - Naselbina Gmajna  
#11851 Notranje Gorice - Pokopališče  
#11582 Notranje Gorice - Skupni grob padlim v NOB  
#11583 Notranje Gorice - Spomenik padlim v NOB  
#11584 Notranje Gorice - Spomenik zamolčanim žrtvam  
#11586 Notranje Gorice - Spominska plošča Janžetu Novaku  
#11585 Notranje Gorice - Spominska plošča Ladu Mavsarju  
#11587 Notranje Gorice - Spominsko znamenje talcem na Strženu  
#12485 Notranje Gorice - Transformatorska postaja TP Notranje Gorice 40  
#11588 Notranje Gorice - Zidano znamenje  
#12484 Notranje Gorice - Železniška proga Notranje Gorice-Preserje  
#12516 Notranje Gorice - Železniški most  
#12517 Notranje Gorice - Železniško postajališče  
#11156 Planinca - Arheološko območje Britof  
#2183 Planinca - Cerkev sv. Tomaža  
#11417 Plešivica na Barju - Gradišče  
#11589 Plešivica na Barju - Kapelica  
#11371 Plešivica na Barju - Kašča pri hiši Plešivica 56  
#11592 Plešivica na Barju - Razpelo pred Kušljanovim gradom  
#11593 Plešivica na Barju - Razpelo pri hiši Plešivica 46  
#11594 Plešivica na Barju - Spominska plošča aktivistom OF  
#11595 Plešivica na Barju - Znamenje sestanku aktivistov OF  
#12507 Podpeč - Apnenica I  
#12505 Podpeč - Apnenica II  
#12506 Podpeč - Apnenica III  
#11420 Podpeč - Arheološko najdišče Ljubljanica  
#11157 Podpeč - Arheološko najdišče sv. Ana  
#2182 Podpeč - Cerkev sv. Ane  
#12508 Podpeč - Cestni most čez Ljubljanico  
#11508 Podpeč - Domačija Podpeč 47  
#11509 Podpeč - Domačija Podpeč 50  
#11510 Podpeč - Domačija Podpeč 65  
#11511 Podpeč - Gostilna Grebenčeva klet  
#11512 Podpeč - Hiša Podpeč 41  
#12509 Podpeč - Kamnolom  
#11733 Podpeč - Kapelica pri hiši Podpeč 26  
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#11513 Podpeč - Kovačija Podpeč 43  
#11515 Podpeč - Mizarstvo Hoja  
#11734 Podpeč - Spominska plošča Deseti Ljubljanski brigadi  
#11514 Podpeč - Toplarji v jedru vasi  
#27969 Podpeč - Vila Kobi  
#529 Podplešivica - Arheološko najdišče Roje, Zamedvednica in Bluše  
#11806 Podplešivica - Kušljanov grad  
#11735 Podplešivica - Spominsko znamenje talcem  
#11516 Preserje pod Krimom - Ambient cerkve sv. Vida  
#2179 Preserje pod Krimom - Cerkev sv. Jožefa  
#2177 Preserje pod Krimom - Cerkev sv. Vida  
#11517 Preserje pod Krimom - Domačija Preserje 27  
#11807 Preserje pod Krimom - Kapelica pri hiši Preserje 28  
#11736 Preserje pod Krimom - Kip Jožeta Moleka-Puntarja  
#11853 Preserje pod Krimom - Pokopališče  
#11737 Preserje pod Krimom - Skupni grob padlim v NOB  
#11738 Preserje pod Krimom - Spominska kapelica na pokopališču  
#11739 Preserje pod Krimom - Spominska plošča Francu Debevcu  
#11518 Preserje pod Krimom - Župnijska kašča  
#11306 Prevalje pod Krimom - Ambient cerkve Žalostne Matere božje  
#11421 Prevalje pod Krimom - Arheološko najdišče Šivčev hrib in prekop  
#2181 Prevalje pod Krimom - Cerkev Žalostne Matere božje  
#11519 Prevalje pod Krimom - Domačija Prevalje pod Krimom 9  
#11158 Prevalje pod Krimom - Gradišče Žalostna gora  
#11808 Prevalje pod Krimom - Kapelica  
#11307 Prevalje pod Krimom - Kapelice Križevega pota  
#11740 Prevalje pod Krimom - Spominsko znamenje padlima partizanoma  
#13005 Prevalje pod Krimom - Vodnjak pri hiši Prevalje 24  
#2214 Rakitna - Cerkev sv. Križa  
#21390 Rakitna - Hiša Rakitna 48  
#21363 Rakitna - Hiša Rakitna 56  
#21362 Rakitna - Hiši Rakitna 57 in 58  
#21387 Rakitna - Kapelica Lurške Matere božje  
#21385 Rakitna - Kapelica Matere božje Na Klancu  
#21384 Rakitna - Kapelica Srca Jezusovega  
#21388 Rakitna - Kapelica sv. Antona Padovanskega  
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#21386 Rakitna - Skupni grob padlih borcev  
#21383 Rakitna - Spomenik bojem Levstikove in Ljubljanske brigade  
#21382 Rakitna - Spomenik partizanoma  
#604 Rakitna - Zaporni zid  
#21389 Rakitna - Župnišče  
#831 Vnanje Gorice - Arheološko najdišče Dobčenica  
#11428 Vnanje Gorice - Arheološko najdišče Hrib  
#11443 Vnanje Gorice - Arheološko najdišče Novi deli  
#11442 Vnanje Gorice - Arheološko najdišče Spodnji Mah  
#1675 Vnanje Gorice - Cerkev sv. Duha  
#11429 Vnanje Gorice - Domačija Na Gulč 4  
#11372 Vnanje Gorice - Domačija Pod Goricami 17  
#11373 Vnanje Gorice - Domačija Vnanje Gorice 47  
#11374 Vnanje Gorice - Domačija Vnanje Gorice 70  
#11375 Vnanje Gorice - Domačija Vnanje Gorice 77  
#11376 Vnanje Gorice - Domačija Vnanje Gorice 80  
#11430 Vnanje Gorice - Domačija Vnanje Gorice 87  
#11474 Vnanje Gorice - Gradišče Gulč  
#11431 Vnanje Gorice - Hiša Na Gulč 11  
#11432 Vnanje Gorice - Hiša Na Gulč 5  
#11377 Vnanje Gorice - Hiša Pod Goricami 3  
#11378 Vnanje Gorice - Hiša Vnanje Gorice 79  
#11439 Vnanje Gorice - Obcestna vas  
#11861 Vnanje Gorice - Pokopališče  
#11752 Vnanje Gorice - Razpelo Nova pot  
#11753 Vnanje Gorice - Skupni grob padlim v NOB  
#11754 Vnanje Gorice - Spomenik zamolčanim žrtvam  
#11755 Vnanje Gorice - Spominska plošča padlim v NOB  


