Lokalna samouprava
in

varnost v lokalni skupnosti
Ljubljana, 30.1.2019

21. Člen -Zakona o lokalni samoupravi
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena “(izvirne naloge)“, ki jih določi s splošnim
aktom občine ali so določene z zakonom
1. organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini;
2. gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu
z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva;
3. določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja
inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve
iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno;

4. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov
in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
5. opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
6. skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;
7. organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč;

Zakon o lokalni samoupravi
V. poglavje
OBČINSKA UPRAVA
50.a člen
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.
Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

.

V. POOBLASTILA INŠPEKTORJA
18. člen
(opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora)

Službeno izkaznico občinskega inšpektorja izda župan občine, v kateri deluje občinska inšpekcija. V primerih, ko
občinska inšpekcija deluje v okviru medobčinskega inšpektorata in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo za več občin,
izda izkaznico občinskega inšpektorja župan občine, v kateri ima sedež medobčinski inšpektorat.

Obseg nalog in pristojnosti na podlagi drugih zakonov??!!

Zakon o občinskem redarstvu – ZORed
3. člen
(delovno področje in naloge občinskega redarstva)
(1) Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan
občinski predpis.
(2) V okviru in v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka in z občinskim programom varnosti iz 6.
člena tega zakona skrbi občinsko redarstvo za javno varnost in javni red na območju občine in 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 dediščine,
vzdrževati javni red in mir.

Zakon o občinskem redarstvu – ZORed
II. PROGRAM VARNOSTI
6. člen
(občinski program varnosti)
(1) Občinski svet na predlog župana sprejme občinski program varnosti, s katerim na podlagi ocene
varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega redarstva.
(2) Dve ali več občin lahko sprejme skupen občinski program varnosti.
(3) Občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti.
(4) Sredstva za izvajanje občinskega programa varnosti se zagotovijo v proračunu občine.

Izdelava, uresničevanje in dejanska vrednost OPV??!!

Lokalna samouprava in
občinski programi varnosti v praksi


Poznavanje sestave lokalne samouprave in razmerje med občinskim
inšpektorjem, redarjem ter policijo



Seznanitev z medsebojnimi razmerji med organizacijskimi enotami v lokalni
samoupravi



Poznavanje pristojnosti lokalne skupnosti na področju varnosti cestnega
prometa, varstvu okolja, varstvu naravne in kulturne dediščine ter javnega reda
in miru



Sodelovanje s policisti, gasilci, reševalnimi službami, zasebno varnostnimi
službami ter inšpekcijskimi službami



Razumevanje strukture in pomena OPV ter opravljanje nalog, ki so opredeljene v
občinskem programu varnosti.

Organizacija medobčinskih
inšpektoratov in redarstev
Skupne občinske uprave
Zakon o lokalni samoupravi
6. Člen
Občine med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega
pomena. V ta namen ustanavljajo zveze, lahko združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne
organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in
ustanove.
49.a člen
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave, ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave
ustanovijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz drugega odstavka 49. člena tega zakona.

Organizacija medobčinskih
inšpektoratov in redarstev


SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

Skupne občinske uprave
Zakon o financiranju občin
26. Člen
(skupno opravljanje nalog občinske uprave)
(1) Občini se v tekočem letu za organizirano skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave v
skladu z zakonom zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v določenem odstotku v
prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav.
Sredstva se zagotavljajo za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih
občinskih upravah v višini, določeni v četrtem odstavku tega člena, povečani za 20 %.
(2) Za posamezne naloge iz prejšnjega odstavka se štejejo naloge:
občinskega inšpekcijskega nadzorstva;
občinskega redarstva;
pravne službe;
občinskega pravobranilstva;
notranje revizije;
proračunskega računovodstva;
varstva okolja;
urejanja prostora;
civilne zaščite;
požarnega varstva in
urejanja prometa.
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