
PRILOGA št. 8 
 
V zvezi z izvajanjem skupnega Občinskega programa varnosti občin Postojna, Cerknica, Pivka, 
Loška dolina in Bloke izdaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Ljubljanska cesta 4, 6230 
Postojna, ki ga zastopa vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Neva Šibenik naslednje  
 
 

N A V O D I L O 
ZA UKREPANJE OBČINSKIH REDARJEV OB NARAVNIH 

IN DRUGIH NESREČAH 
 
 

I. 
 

S tem navodilom se načrtuje ukrepanje občinskih redarjev Medobčinskega redarstva občin 
Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke ob naravnih in drugih nesrečah – izrednih 
dogodkih in se zagotavlja izvajanje dejavnosti v primeru poplav, plazov, požarov, potresov, 
nesreč z nevarnimi snovmi, pomanjkanja pitne vode, primeru jedrske nesreče, množičnih pojavih 
kužnih bolezni, velikih prometnih nesrečah in drugih pojavih in izrednih dogodkih. 
 
 

II. 
 

Navodilo za ukrepanje redarjev Medobčinskega redarstva ob naravnih in drugih nesrečah v 
Občinah Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke ob izrednih dogodkih se prične 
uporabljati: 
 
- v primeru naravnih in drugih nesreč, ki prizadenejo območja občin Postojna, Cerknica, Pivka, 
Loška dolina in Bloke in je Medobčinsko redarstvo o tem obveščeno preko Centra za 
obveščanje Republike Slovenije, Izpostava Postojna, s strani občin ali kakorkoli drugače, 
- po obvestilu župana ali štaba civilne zaščite posamezne občine. 
 
 

III. 
 
V  navedenih  primerih  mora  predstojnik  Medobčinskega  inšpektorata  in  redarstva  takoj   do 
preklica zagotoviti stalno prisotnost vsaj enega redarja na prizadetem območju. 
 
Redar se mora javiti na Štabu civilne zaščite posamezne občine oziroma na posamezni občini.  
 
 

IV. 
 
Na ogroženem  območju  redar  predvsem  skrbi  za  javno varnost in javni red, njegove naloge 
pa so:  
 
1. v primeru poplav in plazov: 
 
- 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 oziroma 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   kraj   nesreče   in   prometa  mimo  tega    kraja     ter   
  varovanje  umika ljudi, živali in premoženja  iz ogroženih objektov in območij,  
- izvaja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 
2. v primeru požarov: 
 
- 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 oziroma prvo pomoč poškodovanim, 
- ugotavlja primere nastanka začetnih požarov ter o tem obvešča štab civilne zaščite, sam pa le                 
  tega poskuša pogasiti, 
- ob  razglašeni  veliki  požarni  ogroženosti, s ciljem varovanja  javnega premoženja, naravne in               
  kulturne   dediščine,  ugotavlja   primere  kršitev odredbe  in o  tem  obvešča  policijo  in     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  in  prometa  mimo tega kraja   
  ter varovanje umika ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij, 
- s sredstvi zvez vzpostavlja komunikacijsko-informacijsko povezavo s  sedežem organa, občino,   
  zlasti še s centri za obveščanje, 
- izvaja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
- 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 in   prometa mimo tega kraja ter 
 
 3. v primeru potresa: 
 
- 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  kraj  nesreče  in  prometa mimo tega kraja ter varovanje   
  umika ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij, 
- s sredstvi zvez vzpostavlja komunikacijsko-informacijsko povezavo z sedežem organa, občino,   
  zlasti še s centri za obveščanje, 
- izvaja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 
4. v primeru tehnoloških in ekoloških nesreč ter jedrske nesreče: 
 
- 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, 
- varovanje  umika ljudi, živali in premoženja iz   ogroženih objektov in območij, 
- s sredstvi zvez vzpostavlja komunikacijsko-informacijsko povezavo z sedežem  organa, občino,  
  zlasti še s centri za obveščanje, 
- v primeru   ekološke   nesreče   je   pozoren   na   morebitne   znake onesnaženja   vodotokov,   
   podtalnice, zastrupitev ter o tem obvešča štab civilne zaščite, 
- izvaja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 
5. ob pojavu kužnih bolezni: 
 
- vzdržuje javni red in mir, 
- v naseljih ureja promet in omogoča interveniranje veterinarski službi pri preprečevanju   bolezni   
  ter pri odvozu kadavrov, 
- 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  in prometa mimo tega kraja ter varovanje   
  umika ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij, 
- v  kolikor  ugotovi,  da  je  opravljen  premik  živali, ki nimajo veterinarskega spričevala ali pa,da   
  prihajajo  iz  okuženega  območja,  mora  o  tem  obvestiti  štab  civilne  zaščite,  kateri  obvesti   
  veterinarja, 
- s   sredstvi   zvez   vzpostavlja   komunikacijsko-informacijsko  povezavo  s  sedežem   organa,   
  občino, zlasti še s centri za obveščanje, 
- izvaja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 
Redar,  ki  pomaga  ob  množičnem  pojavu  kužnih   bolezni  pri  živalih,  po   potrebi   uporablja  
naslednja  zaščitna sredstva: zaščitne maske, zaščitne  respiratorje, zaščitne rokavice  in  druga 
potrebna  zaščitna sredstva, za dezinfekcijo pa ustrezna dezinfekcijska sredstva, ki jih predvidijo 
pristojne strokovne službe. 
 
Drugi  zaščitni  ukrepi se  izvajajo v skladu z  ukrepi, ki jih odredi Veterinarska uprava Republike 
Slovenije in druge pristojne službe. 
 
 

V. 
 

Redar je dolžan o vseh pomembnih ukrepih in odločitvah pri opravljanju svojih nalog sproti 
obveščati vodjo Medobčinskega redarstva, po opravljenem delu pa mora napisati poročilo. 
 
 
Številka: 
Datum: 
 
 
 
                                                                                                        Medobčinsko redarstvo                                                        
                                                                                             Vodja Medobčinskega inšpektorata                                                          
                                                                                                                in redarstva 


