
PRILOGA št. 11 
 
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 

 
in 
  

2. Zasebno varnostno podjetje ________________________, ki ga zastopa direktor 
 
 
skleneta naslednji 
 

DOGOVOR 
O SODELOVANJU Z VARNOSTNIKI 
ZASEBNIH VARNOSTNIH PODJETIJ 

 
 

I. 
 
Sodelovanje med redarji Medobčinskega redarstva Občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška 
dolina in Bloke in varnostniki zasebnih varnostnih podjetij, ki delujejo na območju navedenih 
občin, bo pripomoglo k učinkovitejšemu izvajanju nalog občinskega redarstva.   
 
Učinkovito  obvladovanje  varnostnih  razmer  in  s  tem  varno  delovno in bivalno okolje je v 
interesu  tako  organov  lokalnih  skupnosti,  kot  policije  in  tudi zasebnih varnostnih podjetij. 
 

II. 
 

Varnostniki zasebnih varnostnih podjetij redarjem Medobčinskega redarstva nudijo pomoč 
predvsem pri opravljanju naslednjih nalog: 
- zagotavljanje varnosti na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, 
- varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine, 
- vzdrževanje javnega reda in mira v širšem smislu. 
 

III. 
 
Redar lahko kot pooblaščena uradna oseba, skladno z določbami Zakona o varstvu javnega 
reda in mira (Ur. list RS, štev. 70/2006), ukrepa ob zaznavi naslednjih prekrškov: 
- nedostojno vedenje na javnem kraju (7. člen), 
- beračenje na javnem kraju (9. člen), 
- uporaba nevarnih predmetov (prvi odstavek 11. člena), 
- poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe (12. člen), 
- pisanje in risanje po objektih (13. člen), 
- vandalizem (16. člen), 
- kampiranje (18. člen), 
- uporaba živali (19. člen). 
 
Na območjih občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke so dejanja vandalizma v 
porastu. V skladu z določili Zakona o varstvu javnega reda in miru, stori ta prekršek oseba, ki 
namenoma poškoduje, prevrne, odstrani ali kako drugače v nasprotju z namenom uporabe 
ravna s spominskimi obeležji in z objekti javne infrastrukture, kot so komunalna 



infrastruktura, javna razsvetljava, cestnoprometni znaki, priprave in naprave na rekreativnih 
površinah, igrala na otroških površinah in podobne javne naprave. 
 

IV. 

 
Varnostniki zasebno varnostnih služb v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (Ur. list RS 
126/2003 s spremembami in dopolnitvami), opravljajo naloge in uporabljajo pooblastila – 
ukrepe in dolžnosti varnostnikov na območju, ki ga varujejo v skladu z oblikovano pogodbo z 
naročnikom varnostne storitve.  
 
Zaradi narave svojega dela in interventnih patrulj, je vloga varnostnikov s preventivno 
varnostnega vidika zelo pomembna tudi izven njihovega varovanega območja. To se kaže 
predvsem kot 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.). 
 

V. 
 
Varnostniki lahko o zaznanih negativnostih, predvsem s področja javnega reda in miru in 
kriminalitete, obveščajo Medobčinsko redarstvo in policijo ter na drug način ukrepajo v 
skladu z zakonom. 

VI. 
 
Komunikacija oziroma obveščanje med občinskimi redarji in varnostnimi službami bo 
potekala preko javno objavljenih telefonskih številk oziroma neposredno prisotnemu redarju, 
ki bo evidentiral informacijo in izvedel potrebne ukrepe.  
 
Posamezna zasebno varnostna podjetja in Medobčinsko redarstvo se bodo o načinu 
komuniciranja (tel. številka, mesto zbiranja informacij, nudenje povratnih informacij, itd.) 
dogovorila po podpisu dogovora. 

VII. 
 

Zasebna  varnostna  podjetja  bodo  zgoraj  navedene  naloge opravljala vzporedno s svojimi  
nalogami  v  korist in zadovoljstvo vseh občanov in niso upravičena do plačila teh varnostnih 
storitev. 

VIII. 
 

Ta dogovor prične veljati z dnem, ko ga podpišejo vse pogodbene stranke. 
 
 
Številka: 
Datum: 
 
 
 
 
 
 
      Medobčinsko redarstvo                                                        Zasebno varnostno podjetje 
                                                                                                                    Direktor    
 


