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X. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
48. člen
Občina Ilirska Bistrica organizira izobraževanje kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno
zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov. Za pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Civilne
zaščite organizira izobraževanje in usposabljanje skladno s
predpisanimi programi usposabljanja.
49. člen
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi
upravljavci javnih služb na področju zaščite, reševanja in
pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske združbe
ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Ilirska
Bistrica.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM
50. člen
Nadzorstvo nad delovanjem lokalne skupnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči opravlja na podlagi zakonov
in predpisov pristojni inšpektorat za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
51. člen
Fizična ali pravna oseba oziroma mladoletna oseba, za katero odgovarjajo starši oziroma rejniki, ki je namenoma ali iz
velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica
je ukrepanje in v zvezi s tem nastali stroški, mora pokriti:
• Stroške zaščitnih in reševalnih intervencij;
• Stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje;
• Stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti oziroma nesreče in ni mogoče ugotoviti deleža posameznega
povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.

52. člen
Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali fizične osebe v
skladu z veljavno zakonodajo in po veljavnih občinskih predpisih.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
Župan in občinska uprava morata v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka, pripraviti dokumente in sprejeti ukrepe, določene s tem odlokom.

54. člen
Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po njegovi
uveljavitvi.
55. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ilirska Bistrica.
Številka: 840-4/2009
Datum: 5.11.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.
Na podlagi 21. in 50a. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008- Odl.US:
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008- Odl.US:
U-I-427/06-972/93), 45. člena Zakona o prekrških ( Uradni
list RS, št. 3/2007-UPB4, 29/2007 Odl.US: U-I-56/06-31,
58/2007 Odl.US: U-I-34/05-9, 16/2008 Odl.US: U-I-414/067, 17/2008 (21/2008 popr.), 76/2008-ZIKS-1C) 14.,15 in
16.člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I295/05-38, 58/2009), 2.člena Zakona o občinskem redarstvu
( Uradni list RS, št.139/2006) in 16.člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97,30/98,4/08,
Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik,
št. 4, 30.6.2006) ter 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni list RS, št. 12/2001,
Uradne objave Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi, št.10/09) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica, na28.
seji dne 5.11.2009 sprejel

ODLOK O USTANOVITVI
OBČINSKEGA REDARSTVA
V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
1. člen
S tem odlokom se določajo organizacija, pristojnosti in
naloge občinskega redarstva Občine Ilirska Bistrica.
2. člen
Občinsko redarstvo se organizira ter deluje v okviru občinske uprave Občine Ilirska Bistrica, v skladu z Odlokom o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Ilirska Bistrica.

3. člen
Občinski redarji izkazujejo pooblastila za opravljanje nadzora s službeno izkaznico, ki jo izda župan Občine Ilirska Bistrica.
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4. člen
Oblika službene izkaznice, uniforme ter označbe občinskega redarja je določena s Pravilnikom o enotni uniformi,
označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev.
5. člen
Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa
zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis, ki mora
biti v skladu z zakonom, ki ureja področje dela občinskega
redarstva.

•
•
•
•
•

6. člen
Občinsko redarstvo opravlja naloge, ki se nanašajo na:
nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v
naseljih,
varovanje cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah
zunaj naselij,
skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in
drugih javnih površinah,
varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine,
vzdrževanje javnega reda in miru.

7. člen
Pri opravljanju nadzora občinski redarji izvajajo ukrepe, ki
so z zakoni in občinskimi predpisi prenesene nanje.
Pri tem imajo pravico in dolžnost :
• opozoriti na kršitev predpisov ter odrejati odpravo pomanjkljivosti,
• izrekati mandatne kazni v skladu z zakonom o prekrških,
• izdajati plačilne naloge,
• ugotoviti istovetnost oseb v zvezi z opravljanjem nadzora,
• varnostni pregled osebe,
• zaseg predmetov,
• zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
• uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje, ter
plinskega razpršilca.
• obveščati pristojne organe, če menijo, da so potrebni
ukrepi, za katere sami niso pristojni
• odrediti druge ukrep v skladu z zakoni in občinskimi predpisi
• opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za katere so
pooblaščeni ali za katera so dobili nalog nadrejenega.
8. člen
Pravne in fizične osebe so dolžne občinskemu redarju
omogočiti nemoteno opravljanje redarskega nadzora, in dajati vsa potrebna pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzora.

9. člen
Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravljanja dejavnost, če:
1. na zahtevo občinskega redarja ne pove osebnih podatkov
oziroma mu da napačne podatke,
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2. se nedostojno vede do občinskega redarja ali oseb, ki so
udeležene v postopku,
3. prepreči občinskemu redarju nemoteno opravljanje nadzora ali ga pri tem ovira,
4. odklanja posredovanje podatkov, pojasnil občinskemu redarju v zvezi z opravljanjem nadzora
Z globo 250 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo 125 evrov se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

10. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih
objavah občinskega glasila Bistriški odmevi.
Številka: 0610-2/2009
Ilirska Bistrica, dne 05.11.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.,l.r.

Na podlagi 16. člena Statuta Občne Ilirska Bistrica (Ur.
objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Ur. list RS, št. 31/99 in
Uradne objave časopisa Snežnik št. 4, 30.6.2006) in 49. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, Ur. l. RS, št. 76/08 in 79/09 ), je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 28. seji dne 5.11.2009,
na predlog župana sprejel naslednji

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine
Ilirska Bistrica (Ur. L. RS, št. 12/2001)
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Ilirska Bistrica (Ur. L. RS, št. 12/2001) se doda
nov 15. a člen, ki glasi:

15. a
Naloge občinskega redarstva se opravljajo v okviru občinske uprave.
Občinsko redarstvo opravlja naloge v skladu z zakoni,
podzakonskimi predpisi in občinskimi predpisi, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

