
Priloga št. 3 
 
 
V zvezi z izvajanjem skupnega Občinskega programa varnosti občin Postojna, Cerknica, 
Pivka, Loška dolina in Bloke 
 

1. Medobčinsko redarstvo Občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, 
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, ki ga zastopa vodja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Neva Šibenik (v nadaljevanju Medobčinsko 
redarstvo), 

 
2. Policijska postaja Postojna, Kolodvorska 3b, 6230 Postojna, za območje občin 

Postojna in Pivka (območje PP), ki jo zastopa komandir Gorazd Cimprič in  
 

3. Policijska postaja Cerknica , Cesta v Dolenjo vas 3, 1380 Cerknica, za  območje 
občin Cerknica, Loška dolina in Bloke (območje PP), ki jo zastopa komandir 
Milan Jurkovič 

 
 

sklepajo  
 
 

PROTOKOL 

O SODELOVANJU  MEDOBČINSKEGA REDARSTVA S  

POLICIJSKIMA POSTAJAMA POSTOJNA IN CERKNICA 

 
 

I.  
 

S tem protokolom se ureja sodelovanje Medobčinskega redarstva s Policijskima postajama 
Postojna in Cerknica za svoji območji, pri izvrševanju nalog občinskega redarstva s področja 
javne varnosti in javnega reda na območju občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in 
Bloke. 
 
 

II. 
  
Medobčinsko redarstvo sodeluje s Policijskima postajama Postojna in Cerknica na področjih, 
za katera v skladu s predpisi in skupnim občinskim programom varnosti skrbi medobčinsko 
redarstvo, ki 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 in 
- vzdrževati javni red in mir. 

 
 

III. 
 

Namen in cilj učinkovitega sodelovanja občinskih redarjev Medobčinskega redarstva s 
policisti Policijskih postaj Postojna in Cerknica je zagotavljanje večje skrbi za varnost in 



kakovost življenja ter dela občanov in skrb za dvig stopnje varnosti javnega prostora v 
občinah Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke. 
 
Pri svojem delu vsak organ deluje v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi, ki so 
opredeljene v Zakonu o občinskem redarstvu (Ur. list RS št. 139/2006), v drugih zakonih in  
aktih ter pri tem najtesneje sodelujeta.  
 
    

IV. 
 
Sodelovanje Medobčinskega redarstva s Policijskima postajama Postojna in Cerknica poteka 
zlasti:  
 

- z medsebojnim obveščanjem, poročanjem in nudenjem pomoči pri izvajanju svojih 
pooblastil ter nalog;  

- z izmenjavo strokovnih mnenj in stališč;  
- s podajo pobud za izvedbo skupnih akcij na terenu in odzivanju na te pobude; 
- z analiziranjem skupne varnostne in druge problematike,  
- z izvajanje drugih oblik sodelovanja.  

 
 

V. 
 
Ta protokol je sklenjen za nedoločen čas.  
 
 

VI. 
 
Vse spremembe in dopolnitve tega protokola se sprejmejo v pisni obliki s soglasjem vseh 
treh organov. 
 
 

VII. 
 

Ta protokol začne veljati z dnem podpisa odgovornih oseb vseh treh organov.    
 
 
Postojna, dne ___________ 
 
 
      Medobčinsko redarstvo                                                  Policijska postaja  Postojna 
 
Vodja Medobčinskega inšpektorata                                                           
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            Neva ŠIBENIK                                                 KOMANDIR POLICIJSKE POSTAJE         
          Inšpektor-svetnik                                                      POLICIJSKI INŠPEKTOR II    
          
 
                                                                                             Policijska postaja Cerknica 
                                                                                         
                                                                                                      Milan JURKOVIČ 
                                                                                      KOMANDIR POLICIJSKE POSTAJE 
                                                                                             POLICIJSKI INŠPEKTOR I 


