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1. POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA REDARSTVA NA OBMOČJU 

MESTNE OBČINE PTUJ V LETU 2015 

 

V skladu s tretjim odstavkom 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 

139/06, v nadaljevanju: ZORed), podajamo oceno izvajanja Občinskega programa varnosti 

Mestne občine Ptuj v letu 2015. 

Poročilo in ocena izvajanja Občinskega programa varnosti (v nadaljevanju: OPV) sta izdelani 

na podlagi ugotovitev stanja na terenu, pobud in pripomb občanov in poročil organov 

zadolženih za splošno in prometno varnost na območju občine.  

 

V letu 2015 smo izvajali naloge, ki smo si jih zadali v Programu dela Medobčinskega 

redarstva za leto 2015. Poleg tega smo sledili osnovnim smernicam za delo na terenu sprejetih 

s strani mestne uprave, SPV in Varnostnega sosveta Mestne občine Ptuj, četrtnih skupnosti in 

drugih organov soodgovornih za varnost na območju občine.  

V programu so bili posebej poudarjeni naslednji cilji: 

- aktivno delovanje na področju prometne in splošne varnosti, vključevanje v vse 

preventivne akcije organizirane s strani države ali lokalne skupnosti, 

- izvajanje nalog občinskih redarjev na področju vzdrževanja javnega reda in miru na 

območju Mestne občine Ptuj, kar pomeni tudi občasno delo v nočnem času in ob dela 

prostih dnevih, 

- sodelovanje s policijo, inšpekcijskimi službami in občinskimi organi, ki so odgovorni 

za splošno in prometno varnost na območju Mestne občine Ptuj, (posebej okrepiti 

opazovalno službo na točkah, kjer se zbira mladina in posredovati čim bolj kvalitetne 

in uporabne podatke drugim organom),  

- stalni stik z občani, ki se izkazuje skozi: 

* stalno prisotnost na terenu ter dostopnost slehernemu občanu,  

* izvajanje ukrepov za izboljšanje stanja s spremebami prometnega režima, 

zamenjavo in obnavljanjem prometne signalizacije, 

* sprejem informacij s strani občanov, reševanje problemov ali posredovanje 

istim pristojnim službam, 

* podajanje pobud za izboljšanje splošne in prometne varnosti, 

* informiranje občanov iz zadev vezanih za delo organa in pomembnih za 

splošno in prometno varnost. 

 

V letu 2015 smo poleg nadzora nad mirujočim prometom intenzivno izvajali tudi 

naslednje aktivnosti: 

- občasno izvajanje nalog v skupnih mešanih patruljah skupaj s policisti Policijske 

postaje Ptuj, zaradi vzdrževanja javnega reda in miru; s takšnim načinom dela se 

zagotavlja prisotnost več patrulj na terenu in omogoča širšo stvarno pristojnost 

izvajanja ukrepov, 

- intenzivnejše, vsakodnevno izvajanje nalog v zvezi z nadzorom nad vsiljivim ali 

žaljivim beračenjem s strani tujcev predvsem iz vzhodnoevropskih držav in iz 

Hrvaške, 

- posebno pozornost smo namenili nadzoru nad vodniki psov na celotnem območju 

Mestne občine Ptuj tako v smislu operativnih nadzorov kot izvajanju ukrepov na 

področju osveščanja vodnikov psov, 

- sodelovanje v preventivnih akcijah usmerjenih v varstvo najšibkejših udeležencev v 

cestnem prometu, 
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- umirjanje hitrosti vožnje z našo preventivno prisotnostjo na kritičnih točkah in 

izvajanje meritev hitrosti s samodejno merilno napravo, ki prekrške slikovno 

dokumentira, 

- sodelovanje v preventivnih akcijah organiziranih na državni ravni, težišče na nadzoru 

vidnosti pešcev in prečkanje ceste preko prehodov za pešce, 

- zagotavljanje kvalitetnega pretoka informacij med organi, kakor tudi med redarstvom 

in občani, 

- izvajanje skupnih akcij in nalog z inšpekcijskimi službami, 

- sodelovanje v delu Sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, od katerega 

pogosto sprejemamo usmeritve na katerih točkah je potreba za našo prisotnostjo 

največja, 

- redno spremljanje dogajanj na terenu, seznanitev pristojnih občinskih organov s 

problematiko na terenu in hkrati podajanje pobud in predlogov za odpravo 

pomanjkljivosti, 

- sodelovanje v Varnostnem sosvetu Mestne občine Ptuj, 

- sodelovanje pri pripravi ali dopolnitvah občinskih predpisov, ki urejajo varnost 

cestnega prometa, 

- sodelovanje na javnih prireditvah, kjer izvajamo naloge v skladu z našimi 

pristojnostmi. 

 

 

a) Nadzor nad prometom v Mestni občini Ptuj 

 

Del svojega delovnega časa občinski redarji posvečamo nadzoru nad mirujočim prometom, ki 

pa se v večini izvaja v kombinaciji z drugimi nalogami, tako s področja vzdrževanja javnega 

reda in miru kakor tudi nadzorom nad udeleženci v dinamičnem cestnem prometu. Tudi sam 

nadzor nad mirujočim prometom ni več zgolj nadzor, izrekanje glob ali opozoril, temveč je to 

splet več aktivnosti povezanih v osnovni cilj, to je izboljšanje stanja.  

Na področju mirujočega prometa je v letu 2015 opazen porast števila ukrepov zaradi 

ugotovljenih kršitev, storilci pa so bili ravno za ta porast glede na prejšnje leto za prekršek 

pogosteje opozorjeni. V Mestni občini Ptuj redarska služba opravlja preventivne oglede in 

izvaja nadzor nad spoštovanjem cestno prometnih predpisov v zvezi s parkiranjem vozil in 

upoštevanjem prometne signalizacije.  

 

Naloga, ki je postala vse pogostejša je sprejem in posredovanje predlogov za reševanje 

pripomb in pobud občanov ali pravnih oseb za določene spremembe v zvezi z ureditvijo 

cestnega prometa. Vse več občanov neposredno, preko elektronske pošte ali preko spletne 

strani Izboljšajmo Ptuj, pošilja vprašanja in pobude za rešitev lastnih problemov v zvezi s 

parkiranjem ali predlaga izvedbo ukrepov za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Pobude 

in pripombe z našim mnenjem posredujemo Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju: SPV) in Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne 

občine Ptuj, sami pa se aktivno vključujemo v iskanje ugodnih rešitev v kolikor je to le 

mogoče.  

 

Občinski redarji so bili vključeni in so sodelovali tudi v preventivnih akcijah samostojno ali 

skupaj z drugimi organi. V mesecu septembru smo sodelovali pri zagotavljanju varnosti na 

šolskih poteh, skozi vse leto pa izvajamo naloge predvidene v preventivni akciji »Bodi 

preVIDEN«. Skupaj s SPV in medobčinsko inšpekcijo smo sodelovali pri izvedbi akcij 

»Evropski teden mobilnosti« in »Ulica otrokom«. 
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Aktivno sodelujemo v SPV Mestne občine Ptuj, ter v Varnostnem sosvetu. Vodja 

Medobčinskega redarstva je tudi član Komisije za občinsko redarstvo, ki je bila ustanovljena 

pri Skupnosti občin Slovenije. 

 

Del naših nalog izvajamo na površinah, ki jih zakon določa kot nekategorizirane prometne 

površine, kot so parkirišča na območju trgovskih centrov. Na teh točkah smo izrekali tako 

opozorila kot sankcije in ugotavljamo, da je bil nadzor na teh točkah pri občanih, ki so nas 

tam opazili, sprejet z velikim odobravanjem. 

Imamo tudi pooblastila Šolskega centra Ptuj, JZ Splošna bolnišnica Ptuj in JZ Zdravstveni 

dom Ptuj za izvajanje nadzora in ukrepanja po prijavah na območju teh subjektov, kateri so 

morali ali še morajo pred tem urediti prometno signalizacijo.  

Tudi v letu 2015 so se pogosto na nas obračali posamezniki ali pravne osebe zaradi ureditve 

parkiranja znotraj funkcionalnih zemljišč stavb. Takšni primeri so zaznani tako na območju 

mestnega jedra kakor tudi na območju blokov. V teh primerih poskušamo najti predlog za 

najustreznejšo rešitev, ki pa jo mora urediti upravljavec stavbe, saj za urejanje zadev na 

funkcionalnih zemljiščih stavbe nismo pristojni niti občinski redarji niti policija. 

   

Na področju varnosti cestnega prometa, ki ga urejata Zakon o pravilih cestnega prometa 

(ZPrCP-UPB2) in Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj (z 

dvema dopolnitvama) smo v letu 2015 ugotovili 2271 (v letu 2014 pa 1748) kršitev po 

mirujočem in dinamičnem prometu, nespoštovanju prometne signalizacije, izročitev listin na 

vpogled,… in 297 (v letu 2014-346) kršitev prekoračitev omejene hitrosti vožnje, skupaj 

2568 (v letu 2014-2094). Zapisane številke zajemajo kršitve, ki so elektronsko evidentirane v 

dlančniku in je bil posledično kršitelju izdan plačilni nalog ali drugi zapis potreben pred 

izdajo plačilnega naloga, oziroma je bil kršitelj na kraju prekrška pisno opozorjen.  

V to število niso všteti prekrški, ki so jih občinski redarji zaznali na terenu, podatkov o 

vozniku in vozilu pa niso vnesli v ročni terminal, temveč so kršitelja ob predstavitvi prekrška 

zgolj ustno opozorili ali mu odredili, da vozilo nemudoma umakne oziroma odredili, da 

preneha s kršitvijo.  

  

Preko aplikacije »prekrškovni organ« smo od skupnega števila ugotovljenih kršitev na kraju 

prekrška izdali 990 (leto 2014-486) tiskanih pisnih opozoril, ki so evidentirana v aplikaciji 

prekrškovni organ in več ustnih opozoril. O ustnih opozorilih ne vodimo evidenc.  

 

Lokacije na katerih  je bilo ugotovljeno večje število prekrškov: 

- Cafova ulica pri OŠ Olga Meglič – 145 (91 v letu 2014),  

- Cvetkov trg – 100 (71), 

- Dravska ulica – 117 (104), 

- Miklošičeva ulica – 238 (164), 

- Minoritski trg – 97 (33), 

- Osojnikova cesta – 122 (94), 

- Prešernova ulica – 302 (134), 

- Slomškova ulica – 77 (116), 

- Slovenski trg – 100 (79), 

- Trstenjakova ulica – 26 (38), 

- Ulica Heroja Lacka – 110 (61), 

- Vinarski trg – 70 (64), 

- Vodnikova – 97 (39), 

- Vošnjakova, Jadranska in Vrazov trg – 169 (175). 
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Občinski redarji so posredovali drugim pristojnim organom, koncesionarju ali posameznikom 

več zadev za odpravo pomanjkljivosti iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na prometno 

varnost, splošno varnost občanov in lepši videz okolice. 

Na terenu ugotavljamo pri približno istem obsegu dela porast števila obravnavanih prekrškov 

(2568-2094), vendar je tudi število izdanih pisnih obvestil bistveno večje kot lani (990-486).  

Pri takšni analizi je potrebno poudariti, da smo v letu 2014 veliki fond ur namenili nadzoru in 

ukrepom v zvezi s prečkanjem železniške proge na Osojnikovi cesti, sodelovanju pri 

zavarovanju gradbišč, izvajanju nadzora nad vodniki psov, sodelovanju na prireditvah, 

sodelovanju pri predlogih za izboljšanje stanja in podobno.  

 

                 Tabela 1: Pregled ugotovljenih prekrškov v obdobju 2012-2015 

 

  2012 2013 2014 2015 

Parkiran v modri coni brez listka  1735 1255 566 585 

V nasprotju s prometno signalizacijo 273 146 151 259 

Parkirna mesta za invalide 62 75 61 59 

Pločnik, kol. steza, pot za pešce  507 653 472 676 

Prekoračitev hitrosti 559 581 346 297 

Ostalo 465 642 498 692 

 

 

Slika 1: Prikaz ugotovljenih prekrškov v obdobju 2012-2015 
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Naloge s področja prometne varnosti v letu 2016 in reševanje problematike, ki v letu 

2015 ni bila urejena in jo želimo v letu 2016 urediti: 

- Problem zapuščenih vozil je zelo pogost pojav na območju blokovskega naselja, kakor 

tudi na ostalih območjih našega mesta. Po namestitvi odredbe za odstranitev 

zapuščenega vozila na vozilo ali vročitvi odredbe lastniku vozila je potrebno vozilo 

tudi odstraniti. Želimo sodelovati pri pripravi pravilnika, ki bo urejal to področje, 

določal način in kraj odvoza takšnih vozil ter nadaljnje postopke z zapuščenim 

vozilom. Sedaj postopke izvedemo do same operativne odstranitve zapuščenega vozila 

iz javne površine. 

- Intenzivno urejanje področja parkiranja v blokovskem naselju, predvsem Kraigherjeva 

ulica, Arbajterjeva ulica, Ulica 25. maja, Ulica 5. prekomorske, kjer je pereča 

problematika parkiranja, kljub temu pa so parkirišča na Volkmerjevi oddaljena nekaj 

100 metrov na pol prazna. S ČS Ljudski vrt je dogovorjeno sodelovanje v skupini, kjer 

bi se dogovorili o morebitnih predlogih za izboljšanje pogojev parkiranja in načinu 

izvajanja ukrepov redarske službe. Osnovni cilj je umik vozil s pločnikov in iz steze 

za pešce. 

- Sodelovanje pri ureditvi parkiranja upravičencev do vožnje v območju za pešce. V 

toplejših mesecih je Mestni trg poln obiskovalcev, tudi otrok, zato nekontrolirano 

parkiranje na križišču vpadnic na Mestni trg ni primerno, ni varno in kazi videz 

območja za pešce. Prav tako je potrebno urediti sam vstop v območje za pešce, kjer je 

prometna signalizacija precej dotrajana in potrebna zamenjave. 

- Urejanje zadev v parku izza Domino centra. Opravljen je ogled, sprejete rešitve skupaj 

z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in predstavnikom Podjetja za stanovanjske 

storitve, potrebno je izvesti kar je bilo dogovorjeno na terenu. Poleg vozil, ki preko 

pločnika ob Lekarni Ptuj (naknadno je celo urejena klančina!) peljejo proti parku je 

problem intervencijske poti mimo Sladkega butika, ki je pri Balkan žaru zaprta s 

cvetličnimi koriti. 

- Sodelovanje pri reševanju pobud stanovalcev kot je pobuda za plačljivi mesečni (letni) 

abonma za parkiranje v modri coni, sodelovanje in pomoč podjetnikom v modri coni 

in v območju za pešce v smislu neoviranega dela in hkrati spoštovanja predpisov, ki 

urejajo varnost v cestnem prometu, 

- Sodelovanje pri obnovi ali pripravi načrtov šolskih poti v skladu s smernicami 

Agencije za varnost prometa RS in SPV Mestne občine Ptuj. 

 

 

 

b) Nadzor hitrosti vožnje s samodejno merilno napravo, ki prekrške slikovno 

dokumentira 

 

Skozi vse leto 2015 smo izvajali nadzor hitrosti s samodejno merilno napravo, kjer se prekrški 

slikovno dokumentirajo. Hitrost smo nadzirali v okolici vrtcev, osnovnih in srednjih šol, na 

šolskih poteh, na cestah, kjer niso urejene površine za pešce ter na točkah, kjer prihaja do 

pogostih prekoračitev hitrosti po naših ugotovitvah ali pa so bile podane pobude s strani 

občanov.  

V letu 2015 smo sprejeli več pobud zaradi potrebe nadzora hitrosti vožnje podanih s strani 

posameznih občanov, skupine občanov ali organizacij od katerih smo večino realizirali. Na 

posameznih točkah smo opravili opazovanje prometa v zvezi z izpostavljeno problematiko. 

  

Točke, kjer smo nadzirali hitrost vožnje in pregledi ugotovljenih kršitev, so prikazani v 

tabeli 2, tabeli 2A in tabeli 2B. 
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Tabela 2: Tabelarni pregled prekrškov v zvezi s prekoračitvijo hitrosti, ugotovljenih s 

samodejno merilno  napravo v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 

Kraj prekrška 
Št. ugotov. 

prekoračitev 

2015 

Št. opravlj. ur 

meritev 2015 

(h) 

Koeficient št. 

prekrškov/uro 

2015 (2014) 

Št.  KT 

točk na 

lok. 2015  

Čarmanova 4/a 2 4 0,50 (/) 6 

Cesta 8. avgusta 5 1,25  4,00  (1,38) 12 

Osojnikova cesta 2 3 1,25 2,40  (/) 3 

Maistrova ulica 11 4 1,25 3,25 (2,55) 9 

Podvinci 40 11 4  2,75 (0,33) 26 

Potrčeva cesta 52 13 6,5  2,00 (2,63) 24 

Šercerjeve brigade 0 1  0,00 (3,11) 0 

Rogaška cesta 69 16 5 3,20 (3,2) 36 

Selska cesta 40 21 5,5  3,82 (2,36) 50 

Ob železnici 5 27 7  3,86 (3,4) 74 

Volkmerjeva c. 24 in 75 12 11,75 1,02 (1,66) 27 

Žnidaričevo nabrežje 4  0 2 0,00 (2,0) 0 

Župančičeva ulica 8 1 1  1,00(0,29) 3 

Svržnjakova ulica 18 10  1,80 (1,6) 56 

Krčevina pri Vurberku 21 6 3,50 (/) 54 

Orešje 83 26 13,25 1,96 (/) 75 

Orešje 158 8 8,75 0,91 (/) 21 

Vičava 121 10 7,25  1,38 (1,6) 23 

Vičava 49 8 4,5  1,78 (3,56) 21 

Mariborska cesta 33 12 4,25 2,67 (/) 30 

Zagrebška cesta 78 38 8,5 4,47 (/) 85 

Zagrebška cesta 39 5 3,5  1,43 (1,6) 14 

Rabelčja vas18d 36 3,5 10,28 (/) 104 

SKUPAJ 297 (leto 2014-

346) –  kar 

znaša 85,84% 

glede na 2014 

121,0 (151,75) 

kar znaša 

79,74% glede 

na 2014 

 2,45 (2,28)        

porast za 7,45% 
OPOMBA: V letu 

2014 smo zabeležili 

upad za 40,2 % 

 750 (862)  

Ugotavljamo, da smo opravili 20,26 % ur meritev manj kot leta 2014, medtem, ko je 

število ugotovljenih kršitev manjše za 14,16 %, iz koeficienta število prekrškov na uro 

meritve je opaženo rahlo povečanje prekrškov za koeficient 0,17, kar znaša 7,45 %. 

V letu 2014 je bilo ugotovljeno upadanje koeficienta glede na leto 2013, za 40,2 %. 

 
Opomba: Za prekrške za katere je zoper plačilni nalog vložena zahteva za sodno varstvo niso obračunane 

kazenske točke saj plačilni nalog še ni pravnomočen, je pa prekršek evidentiran v koloni št. ugotovljenih 

prekoračitev. 

 

Glede na koeficient števila ugotovljenih prekrškov ugotavljamo minimalni porast iz 2,28 na 

2,45 prekrška na uro. Ne glede na minimalni porast ocenjujemo stanje na področju hitrosti 

vožnje ugodno, glede na to, da so bili koeficienti v prejšnjih letih bistveno večji. V letu 2013 

je bil 3,81, v letu 2012 pa 4,6. Prav tako smo v letu 2015 izvajali nadzor na več območjih, kjer 

je hitrost vožnje omejena na 30 km/h in je pričakovati večje število kršiteljev.  
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Prav tako je pozitiven podatek, da noben voznik v naselju že drugo leto zapored ni prekoračil 

hitrost vožnje za več kot 50 km/h, dva kršitelja sta dovoljeno hitrost vožnje v naselju 

prekoračila za 30 km/h, kar pomeni, da sta peljala skozi naselje s hitrostjo najmanj 86 km/h. 

 

Ocenjujemo, da so vzroki za ugodno stanje naslednji: 

- Preventivno obveščanje v cilju osveščanja občanov o nevarnosti prehitre vožnje, 

predvsem posredovanja podatkov o dejstvu, da je prehitra vožnja najpogostejši vzrok 

prometnih nesreč, ki imajo za posledico smrtne žrtve ali so udeleženci v prometni 

nesreči hudo telesno poškodovani. 

- Obveščanje občanov o preventivno represivnih akcijah nadzora hitrosti vožnje preko 

medijev.  
 

 
Tabela 2A 

Prekoračitev 
Št. ugotovljenih 

prekrškov 
Ukrep Delež (%) 

Prekoračitev 5 do 10 km/h 62 (leto 2014-85) Globa 80 EUR  
20,88 % (leto 

2014 -24,57 %) 

Prekoračitev od 10 - 20 km/h 215 (227) Globa 250 EUR in 3KT 
72,39 % 

(65,61 %) 

Prekoračitev od 20 - 30 km/h 18 (29) Globa 500 EUR in 5 KT 
6,06 % 

(8,38 %) 

Prekoračitev od 30 – 50 km/h 2 (5) Globa 1000 EUR in 9 KT  
0,67 % 

(1,45 %) 

Prekoračitev nad 50 km/h 0 (0) Globa 1200 EUR in 18 KT 
0 % 

(0 %) 

 
 
Tabela 2B 

Omejitev hitrosti vožnje v km/h Povprečna izmerjena hitrost kršiteljev v km/h 

30 km/h 45,15 km/h (leto 2014 je bila 44,27 km/h) 

40 km/h         54,19 km/h (leto 2014 je bila 55,74 km/h) 

50 km/h 63,45 km/h (leto 2014 je bila 63,64 km/h) 

 

 

 

c) Naloge občinskih redarjev na vzdrževanju javnega reda in miru 

 

Mestni svet Mestne občine Ptuj je v letu 2010 sprejel Odlok o javnem redu in miru na 

območju Mestne občine Ptuj. Odlok konkretizira problematiko v naši občini in določa 

posamezna, večini občanov nesprejemljiva dejanja, kot prekršek. Pristojnost za nadzor določb 

odloka  je na občinskih redarjih in občinskih inšpektoricah.  

 

Poleg nadzora nad mirujočim in dinamičnim prometom del svojega delovnega časa 

namenimo nadzoru točk, kjer se zbira mladina zaradi uživanja alkohola, uživanja ali 

preprodaje drog. Ob petkih ali ob dnevih pred prazniki v zgodnjih popoldanskih urah redno 

sami in občasno skupaj s policijo izvajamo nadzor nad spoštovanjem določb Odloka o JRM 

na območju Mestne občine Ptuj (2-3 občinski redarji/ke). Točke, ki jih občinski redarji sami 

ali skupaj s policijo redno nadzirajo so: 
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- mestna tržnica med Miklošičevo in Slomškovo ulico (ob petkih in sobotah zvečer), 

- mestni park, Sončni park in park Ljudski vrt, 

- podhod pod Osojnikovo cesto in pod železniško postajo, 

- lesene stopnice, ki vodijo na grad, 

- okolica OŠ Mladika, 

- prostor med cerkvijo Sv. Jurija, Mestnim gledališčem Ptuj in Karitas, 

- točke v okolici garaž na Kraigherjevi ulici in Ulici 5. Prekomorske, 

- parkirišče in širše območje za avtobusno postajo, 

- širše območje Železniške postaje Ptuj, 

- gramozirano parkirišče na Potrčevi cesti, 

- sprehajalna pot po kroni nasipa reke Drave od Term Ptuj do BD Rance, 

- športna igrišča, predvsem okolica mestnega stadiona. 

 

Kot v večini drugih primerljivih mest se tudi na območju Mestne občine Ptuj srečujemo s 

prekrški s področja varstva javnega reda in miru, kot so vandalizem, beračenje, pisanje in 

risanje po objektih, ki pa so bili v letu 2015 razen beračenja zelo redki, čemu je pripomoglo 

tudi skupno in usklajeno delo policije in občinskega redarstva, ter drugih organov pristojnih 

za varnost na območju lokalne skupnosti. Pri takšnem pozitivnem trendu v letu 2015 bi želeli 

ponovno izpostaviti tudi naše lokalne medije, ki so ob večjih dogodkih posredovali naše 

informacije občanom, oziroma pripravili oddajo v kateri se je predstavil ugotovljeni problem, 

njegove škodne posledice in predstavila zakonodaja in pristojnosti za reševanje problemov.  

Izstopajoči problem v letu 2014 je bilo beračenje tujcev, kjer je povečini šlo za organizirano 

beračenje tujcev iz vzhodnoevropskih držav članic EU (Slovaška), kateremu so sledili odvoz 

(kraja) posameznih odpadkov iz deponij. V letu 2015 se je njihova prisotnost na območju 

Mestne občine Ptuj zmanjšala, v prvem trimesečju leta 2016 pa teh pojavov še nismo zaznali. 

Ostajajo redni pojavi beračenja tujcev iz Hrvaške, gre za pripadnike romskih skupnosti iz 

obmejnih hrvaških vasi, ki poleg beračenja pogosto brskajo po posodah za odpadke.  

Predvsem v toplejših mesecih pogosto vidimo na ulicah posameznike iz raznih društev, kateri 

zbirajo sredstva za »bolne otroke«.  

 

V tekočem letu 2016 nam ostajajo problemi kot so: 

- ozaveščanje vodnikov psov za čiščenje pasjih iztrebkov je bilo v prejšnjih letih intenzivno in 

vodniki psov poznajo svoje obveznosti. (Čeprav imajo vodniki psov s seboj vrečke, ko jih 

nihče ne opazuje, vrečk za pobiranje iztrebkov ne uporabljajo. Nadzor opravljamo skupaj z 

inšpekcijskimi službami. Pristojni službi MO Ptuj smo podali pobudo za nakup in namestitev 

opozorilnih tabel za vodnike psov, ki so nameščene na točkah, kjer se pogosto nahajajo 

vodniki psov s svojimi psi.),  

- intenzivni nadzor točk, kjer se zbirajo mladostniki zaradi uživanja alkoholnih pijač, s čem se 

kršijo določbe Odloka o javnem redu in miru na območju Mestne občine Ptuj, kar posledično 

vodi v druge kršitve določb Zakona o javnem redu in miru, predvsem v razne oblike 

vandalizma zoper infrastrukturne objekte v mestu, 

- z opazovanjem redno nadzirati berače iz tujine in takoj po nastanku dogodka se intenzivno 

vključiti v nadzor nad vsiljivim ali žaljivim beračenjem z ustreznimi ukrepi preprečiti tovrstne 

prekrške, 

- v času poletnih dopustov izvajati intenzivnejšo opazovalno službo na območju individualnih 

gradenj, kjer so v poletnih mesecih pogosto same doma starejše osebe, ki bi lahko bile tarča 

kaznivih dejanj tatvin, kraj ali goljufij. 
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Naslednje področje našega delovanja, je sodelovanje pri izvedbi javnih prireditev, ki jih 

organizirajo občine. Na prireditvah se aktivno vključujemo v urejanje prometa, kjer izvajamo 

nadzor nad spoštovanjem cestnih zapor in začasnih omejitev prometa. Sodelovali smo na vseh 

javnih prireditvah, ki jih je v letu 2015 organizirala Mestna občina Ptuj. Največ dela je bilo 

opravljeno v okviru projekta Kurentovanje, kjer so redarji z izvajanjem svojih nalog v skladu 

s svojimi pooblastili in pristojnostmi dali svoj prispevek.  

V letu 2015 in 2016 nismo sprejeli nobene pripombe vezane na izvajanje naših operativnih 

nalog v času kurentovanja. Ocenjujemo, da smo tudi letos z pogosto prisotnostjo in 

postavitvijo trakov ob pločniku, zagotovili prehodnost pločnika in prevoznost ceste na 

Vičavo, vse dneve ob večernih prireditvah v karnevalski dvorani, pri tem pa smo bili v letu 

2015 prisiljeni izvesti samo dva ukrepa, ki nista bila ustno opozorilo, v letu 2016 pa 

nobenega.  

Javna prireditev »Polimaraton«, je bila tretjo leto zapored izvedena s startom in ciljem v 

mestnem jedru Ptuja in je bila zaradi relativno malega prostora na štartu in cilju zahteven 

projekt, vendar ga je organizator uspešno izpeljal. Medobčinsko redarstvo je aktivno 

sodelovalo pri pripravi in izvedbi te množične prireditve predvsem skozi zagotavljanje 

varnosti na mestnih ulicah in trgih. 

Izpostavili bi še prireditev »Unescov tek«, ki jo je prav tako tretjič uspešno organizirala in 

izvedla Gimnazija Ptuj, medobčinski redarji pa smo sodelovali pri pripravah in izvedbi 

prireditve v smislu varovanja udeležencev prireditve tako na zaporah lokalnih cest kot pri 

spremstvu tekačev s kolesi. V teku so že priprave na sodelovanju pri izvedbi 4. Unescovega 

teka. 

 

 

d) Cilji, ki jih načrtujemo doseči v letu 2016 so: 

- Z rednimi redarskimi obhodi (peš, s kolesom ali z vozilom) zagotoviti prisotnost v 

vseh delih naše krajevne pristojnosti. Želimo intenzivirati mešane patrulje na kolesu 

skupaj s policisti PP Ptuj. 

- Nadaljevati intenzivno sodelovanje s policisti Policijske postaje Ptuj na področju 

prometa in predvsem na področju nadzora točk, kjer prihaja do zbiranja oseb zaradi 

uživanja alkohola in posledično kršitev določb Odloka o JRM na območju Mestne 

občine Ptuj. 

- Preko svetov četrtnih skupnosti, SPV in podobno sodelovati v izboljšanju stanja 

splošne varnosti. Redno se odzvati njihovim povabilom, slišati njihove pobude in 

predloge, ter po potrebi nuditi odgovore ali potrebno pomoč. 

- Sodelovali bomo pri potrebnih spremembah na področju mirujočega prometa, tako s 

predlogi s terena, kakor tudi pri pripravi sprememb odloka in odredbe, ki ureja 

področje prometa na območju Mestne občine Ptuj, 

- Izvajati stalno plansko merjenje hitrosti z najetim stacionarnim radarjem.  

Izkušnje prejšnjega obdobja kažejo, da se je promet na točkah, kjer smo nadzirali 

hitrost vožnje, bistveno umiril. Ocenjujemo, da je bil pristop k meritvam pravilen, 

strokovno in transparentno izveden in je z veliko pomočjo medijev prinesel dobre 

rezultate, kar se tiče zmanjšanje hitrosti vožnje v naselju.  

- Nadaljevali bomo s sodelovanjem v akcijah, ki se bodo izvajale na območju Mestne 

občine Ptuj,  kot so »Varna šolska pot«, »Bodi preVIDEN« in druge. 

- Vključili se bomo v pripravo in sodelovali pri izvedbah kulturnih in športnih 

prireditev, katerih organizator ali soorganizator je Mestna občina Ptuj (Kurentovanje, 

Ptujska poletna noč, Polimaraton, 4. Unescov tek,...). 
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2. ORGANIZIRANOST, KADROVSKA SESTAVA IN VODENJE          

MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 

 
Kadrovska sestava v Medobčinskem redarstvu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju se ni spreminjala in imamo zaposlenih skupaj enajst javnih uslužbencev: 

 

- vodja medobčinskih redarjev, izvaja del nalog prekrškovnega organa VII. stopnje, 

- devet občinskih redarjev/redark, 

- prekrškovni organ VII. stopnje.  

 

Ena občinska redarka je bila v letu 2015 dlje časa odsotna zaradi bolniške, trenutno pa 

nadaljuje z odsotnostjo zaradi porodniškega dopusta, ena občinska redarka dela v skladu z 

zakonom, ki ureja starševsko varstvo samo v prvi izmeni, en občinski redar pa ima status 

starejšega delavca in ne dela v nočnem času in ne opravlja nadurnega dela. 

 

Medobčinsko redarstvo mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in 

nalogah direktorja/direktorice občinske uprave oziroma druge s strani župana pooblaščene 

osebe občinske uprave tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, skladno s 

predpisi, ki urejajo občinsko redarstvo, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja 

uprave pa po skupnih usmeritvah županov občin. Vodja redarstva odgovarja za izvrševanje 

upravnih nalog, ki sodijo v krajevno pristojnost posamezne občine, županu in direktorju 

oziroma drugi s strani župana pooblaščeni osebi občinske uprave te občine, za delo 

Medobčinskega redarstva v celoti, pa skupaj vsem županom občin. 

 

Delo redarjev je bilo v preteklem letu usmerjano preko mesečnih in tedenskih načrtov dela. V 

načrtih so bile upoštevane  tudi sugestije in predlogi za učinkovito delo s strani  predstavnikov 

policije, pripombe in pobude občanov ter pobude SPV Mestne občine Ptuj. 

 
 

3. POGOJI ZA DELOVANJE  MEDOBČINSKEGA REDARSTVA (PROSTORI,         

OPREMA, VOZILA, SREDSTVA ZVEZ) 

 

Med materialne in druge pogoje za delovanje redarstva in redarjev uvrščamo prostore 

redarske službe, opremo, ki jo uporabljajo redarji, uniformo, simbole in oznake redarstva ter 

službeno izkaznico redarjev.  

Opremo redarjev določa Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev 

(Uradni list RS, št. 78/07), uniformo, simbole in oznake ter službeno izkaznico pa določa 

Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradni list 

RS, št. 103/07 in 64/10), ki ga je izdal minister za notranje zadeve. 

Občinski redarji imajo pripadajočo osebno in kolektivno opremo (v skladu s pravilniki, ki 

urejajo to področje).  

Sredstva zveze z občinskimi redarji na terenu so mobilni telefoni. 

 

Lastne samodejne merilne naprave za nadzor hitrosti vožnje (radar) nimamo in je v letu 2016 

ne načrtujemo kupiti. Samodejno merilno napravo imamo v najemu. Podatke izmerjene na 

terenu obdelujemo z lastnim usposobljenim kadrom, kupili smo aplikacijo, ki preprečuje 

zlorabo podatkov s samodejne merilne naprave in zagotavlja obdelavo podatkov in prenos 

podatkov iz naprave na prenosljivi medij in nato na računalnik. 
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Za izvajanje svojih nalog imamo na razpolago dva označena avtomobila medobčinskega 

redarstva in tri kolesa, ki jih uporablja pet opremljenih občinskih redarjev /redark - kolesarjev. 

V bližnji prihodnosti bo potrebno nadomestiti vsaj eno vozilo, saj je Toyota Yaris letnik 2009 

in ima prevoženih 250.000 kilometrov. 

 

Od delovnih sredstev imamo tudi službeni telefon (dežurni telefon), ki ga ima pri sebi 

službujoča patrulja ali občinski redar posameznik na terenu, ter pametni telefon, ki smo ga 

leta 2016 sprejeli od Javnih služb Ptuj d.o.o., na katerem je nameščena aplikacija preko katere 

nadziramo plačevanje parkirnine preko SMS sporočil.  

 
 

4. OBVEŠČANJE O ZADRŽANJU IN UPORABI PRISILNIH SREDSTEV 

 

O izvedbi pooblastila zadržanja osebe do prihoda policije in uporabi prisilnih sredstev mora 

občinski redar napisati poročilo in ga predložiti v pregled vodji redarstva oziroma svojemu 

nadrejenemu ali osebi, ki jo ta pooblasti.  

 

Poročilo občinskega redarja o zadržanju in uporabi fizične sile vsebuje predvsem sledeče:  

- datum, čas in kraj uporabe prisilnega sredstva oziroma odreditve zadržanja, 

- vrsto uporabljenega prisilnega sredstva,  

- podatke o osebi proti kateri je bilo sredstvo uporabljeno,  

- pooblastilo, ki ga je izvajal pred uporabo prisilnega sredstva oziroma zadržanja, 

- vzrok in način uporabe prisilnega sredstva oziroma zadržanja, 

- posledice uporabe prisilnega sredstva in 

- druge okoliščine, ki so pomembne za oceno zakonitosti in strokovnosti uporabe 

prisilnega sredstva oziroma zadržanja.  

 

V primeru, da je osebi med postopkom izvajanja zgoraj omenjenih pooblastil povzročena 

telesna poškodba ali smrt, je vodja  redarstva dolžan nemudoma, oziroma takoj obvestiti 

župana občine oz. osebo, ki jo ta pooblasti. 

V obvestilu županu mora vodja redarske službe navesti podatke o osebi, razlogu, času in kraju 

zadržanja, o uporabi prisilnega sredstva, vrste uporabljenega prisilnega sredstva ter podatke o 

drugih okoliščinah in dejstvih, ki so pomembna za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja 

občinskega redarja.  

 

V letu 2015 na območju, ki ga pokriva Medobčinski redarstvo Skupne občinske uprave občin 

v  Spodnjem Podravju niso bila uporabljena prisilna sredstva. 

 

Za nadzor nad zakonitostjo in strokovnostjo dela občinskih redarjev je ustanovljena Komisija 

za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskih redarjev za območje celotnega 

Spodnjega Podravja, katere predsednica je direktorica Občinske uprave Mestne občine Ptuj. 

Komisija se v letu 2015 ni sestajala.  
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5. ZAKLJUČEK 

 

Ocena izvajanja občinskega programa varnosti je pokazala zadovoljivo stanje na tem 

področju, predvsem pa potrebo po nadaljnji krepitvi in širitvi obsega dela občinskih redarjev v 

skladu s svojimi stvarnimi pristojnostmi. Za dosego ciljev, zadanih ob sprejemu Občinskega 

programa varnosti Mestne občine Ptuj, ki je bil sprejet na seji Mestnega sveta, dne 29. 9. 2008 

in do sedaj dvakrat noveliran, je potrebna še večja angažiranost in učinkovitost predvsem na 

zagotavljanju nadzora nad določbami zakonodaje, ki ureja javni red in mir. 

 

V letu 2016 ni načrtovanih dodatnih kadrovskih okrepitev medobčinskega redarstva.  

V skladu z zgoraj prikazano oceno varnostnih razmer, je utemeljen predlog po angažiranju 

občinskih redarjev na območju Mestne občine Ptuj in njihovem usklajenem delovanju s 

predstavniki Policijske postaje Ptuj, Medobčinsko inšpekcijo SOU SP, Svetom za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu in Varnostnim sosvetom Mestne občine Ptuj ter drugimi subjekti 

v občini, ki lahko na tem področju dajo svoj prispevek. 

 
 
 
Pripravil : 

Robert Brkič, 

vodja medobčinskih redarjev 
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