
Na podlagi smernic Ministrstva za notranje zadeve za izdelavo Občinskega programa 
varnosti - februar 2007, se izdaja  
 

NAVODILO ZA UKREPANJE OBČINSKIH REDARJEV OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
 

Z Navodilom za ukrepanja občinskega redarstva ob naravnih in drugih nesrečah v 
občinah, vključenih v SOU Mirnska dolina, se zagotavlja izvajanje dejavnosti za primer 
potresov, poplav in jedrske nesreče. 
 
Navodilo je priloga k Občinskim načrtom zaščite in reševanja vseh občin, ki so vključene 
v SOU Mirnska dolina. 
 
Navodilo za ukrepanje občinskih redarjev ob naravnih in drugih nesrečah se prične 
uporabljati: 
 
• v primeru naravnih in drugih nesreč, katera so prizadela območje občine, kjer deluje 

redarstvo SOU Mirnska dolina in je redarstvo obveščeno preko Centra za obveščanje, 
s strani prizadete občine ali kakorkoli drugače, 

• po obvestilu župana ali štaba civilne zaščite prizadete občine. 
 
S pričetkom uporabe tega navodila mora vodja SOU Mirnska dolina takoj do preklica 
zagotoviti stalno prisotnost občinskih redarjev na območju prizadete občine. 
Občinski redarji se takoj javijo županu, oz. štabu civilne zaščite prizadete občine. 
 
Naloge občinskega redarja v primeru potresa: 

 

Na ogroženem območju skrbi za javno varnost in javni red s tem, da: 
- varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, 
- vzdržuje javni red in mir, 
- v naseljih ureja promet in omogoča interveniranje silam za zaščito, reševanje in 

pomoč, 
- po možnosti izvaja samopomoč oz. prvo pomoč poškodovanim, 
- sodeluje s štabom civilne zaščite, ter po usmeritvah poveljnika civilne zaščite v 

kolikor ta ne more drugače zavarovati življenja ljudi in premoženja nudi pomoč 
pri izvajanju prepovedi dostopa nepooblaščenim osebam na potresno območje, 

- s sredstvi zvez vzpostavlja komunikacijsko-informacijsko povezavo s sedežem 
organa, občino, zlasti še s centri za obveščanje, 

- usmerja prebivalce na začasni nastanitveni center, 
- izvaja druge naloge iz svoje pristojnosti. 

 
Naloge občinskega redarja v primeru poplav: 

 
Na ogroženem območju skrbi za javno varnost in javni red s tem, da: 

- varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, 
- vzdržuje javni red in mir, 



- v naseljih ureja promet in omogoča interveniranje silam za zaščito, reševanje in 
pomoč, 

- po možnosti izvaja samopomoč oz. prvo pomoč poškodovanim, 
- pri varovanju cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselja 

ugotavlja primere poškodb ter o teh seznanja štab civilne zaščite, 
- pozoren je na nove pojave kot npr. zamašitev vodotokov, sprožitev plazov, ter o 

tem seznanja štab civilne zaščite, 
- sodeluje s štabom civilne zaščite, ter po usmeritvah poveljnika civilne zaščite v 

kolikor ta ne more drugače zavarovati življenja ljudi in premoženja, nudi pomoč 
pri izvajanju prepovedi dostopa nepooblaščenim osebam na poplavljeno 
območje,  

- s sredstvi zvez vzpostavlja komunikacijsko-informacijsko povezavo s sedežem 
organa, občino, zlasti še s centri za obveščanje, 

- izvaja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 

Naloge občinskega redarja v primeru jedrske nesreče (uporaba vseh osebnih in kolektivnih 

zaščitnih sredstev, opredeljenih v »Načrtu za zaščito in reševanje«): 

- vzdržuje javni red in mir na območju, ki ga je prizadela jedrska nesreča, 
- v naseljih ureja promet in omogoča interveniranje silam za zaščito, reševanje in 

pomoč, 
- po možnosti izvaja samopomoč oz. prvo pomoč poškodovanim, 
- pri varovanju cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselja 

ugotavlja primere poškodb ter o teh seznanja štab civilne zaščite, 
- sodeluje s štabom civilne zaščite ter po usmeritvah poveljnika civilne zaščite v 

kolikor ta ne more drugače zavarovati življenja ljudi in premoženja, nudi pomoč 
pri izvajanju prepovedi dostopa nepooblaščenim osebam na kraj nesreče, 

- s sredstvi zvez vzpostavlja komunikacijsko-informacijsko povezavo s sedežem 
organa, občino, zlasti še s centri za obveščanje, 

- pozoren je na  znake onesnaženja vodotokov, podtalnice, zastrupitev ter o tem 
obvešča štab civilne zaščite, 

- izvaja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 

V primeru lastne osebne zaznave izrednega dogodka: 

• po zaznavi izrednega dogodka, čim hitreje obvesti pristojen organ in vodjo SOU 
Mirnska dolina 
• po svoji zmožnosti zaščiti okolico oz. prepreči oz. odstrani dodaten pojav, ki bi 
ogrožalo okolico. 
 
Navodilo za ukrepanje občinskih redarjev ob naravnih in drugih nesrečah se hrani v 
pisni obliki v občinah, vključenih v SOU Mirnska dolina kot priloga k Občinskim načrtom 
zaščite in reševanja  in na sedežu SOU Mirnska dolina. 
 
Številka: 0072-0001/2013 
Datum:  20.6.2013                                                                          
 

Vodja SOU Mirnska dolina 
Brigita Kalčič   

  



 
 
 
 
                                                            


