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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža
Zadeva:

Predlog Občinskega programa varnosti Občine Straža - obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna podlaga:

Zakon o občinskem redarstvu (ZORed, Uradni list RS, št. 139/2006),
Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev (Ur.l. RS, št.
78/2007),
Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
(Ur.l. RS, št. 103/2007),
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotni uniformi,
označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Ur.l. RS, št. 64/2010),
Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih
redarjev (Ur.l. RS, št. 24/2011),
Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1, Uradni list RS, št. 56/2008UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009,
36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010ZVoz, 7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13),
Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1, Uradni list RS, št. 70/2006).

Predlagatelj:

Župan Alojz Knafelj

Poročevalec:

Dušan Krštinc – direktor občinske uprave
Brigita Kalčič – vodja skupne občinske uprave medobčinskega inšpektorata
in redarstva

Obrazložitev:
Med izvirne naloge Občin po Zakonu o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/2007)
sodi tudi skrb za red v občini in organiziranje ustrezne službe za delovanje na tem področju. S
1.1.2007 je stopil v veljavo Zakon o občinskem redarstvu (Ur. list RS, št. 139/2006), ki ureja
uresničevanje pristojnosti občine za ustanovitev, organizacijo in določitev delovnega področja in nalog
občinskega redarstva ter določa pogoje za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega
redarstva, pooblastila, uniformo, označbe in opremo občinskih redarjev ter vsebino in način vodenja
evidenc.
Organiziranost Medobčinskega redarstva je določena z Odlokom o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna
Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža« (Uradni list RS, št. 30/2011).

Skladno z določbo 6. člena Zakona o občinskem redarstvu sprejme občinski svet na predlog župana
občinski program varnosti, s katerim na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določi
vrsto in obseg nalog občinskega redarstva.
Zakon o občinskem redarstvu določa, da se sredstva za izvajanje OPV zagotovijo v proračunu občine.
Prav tako določa tudi, da se OPV pred sprejemom uskladi s predpisi, programskimi dokumenti
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in policije na področju javne varnosti ter s potrebami
varnosti v občini.
Občinski program varnosti občine je dokument, ki ima značaj strateškega in izhodiščnega dokumenta.
V njem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti, zaželeni cilji, ukrepi in
nosilci za doseganje ciljev, izhodišča za izdelavo ocene varnostnih razmer v lokalni skupnosti,
organizacijo in delovanje redarske službe in izvajanje nadzora nad izvajanjem občinskega programa
varnosti. Kot pripomoček pri izdelavi dokumenta so upoštevane Smernice Ministrstva za notranje
zadeve.
Namen OPV je določiti enotne kriterije za zagotavljanje javne varnosti v občini in opredeliti ukrepe, ki
zagotavljajo javno varnost na območju občine. Namen OPV je tudi opredelitev delovnega področja in
nalog občinskega redarstva v posamezni lokalni skupnosti ter vzpostaviti osnove oziroma podlage za
sodelovanje s Policijo. To pomeni, da oba organa, vsak skladno s svojimi pristojnostmi, ki so
opredeljene v posameznih zakonih, zagotavljata javno varnost ter varnost cestnega prometa v lokalni
skupnosti ter pri tem kar najtesneje sodelujeta.
Finančne posledice:

Sprejem ne bo povzročil finančnih posledic.

Predlog sklepa:
1.

Občinski svet Občine Straža sprejme Občinski program varnosti Občine Straža.

Župan Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Priloge:
− Občinski program varnosti s prilogami

