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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.
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2. člen
V 16. členu se za besedno zvezo »občinske inšpekcije«
doda besedilo »in občinskega redarstva«, tako da dopolnjeni
16. člen glasi:
16. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev
občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
3. člen
V 17. členu se na koncu prvega stavka pred piko doda še
naslednje besedilo: »in skupna redarska služba«, tako da dopolnjeni 17. člen glasi:
17. člen
Za območje več občin se lahko organizira skupna inšpekcija in skupna redarska služba. Organizacija, naloge in pooblastila se določijo s posebnim odlokom.
Prehodna in končna določba
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ilirska
Bistrica začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah občinskega glasila Bistriški odmevi.
Številka: 03100-1/01
Datum: 5.11.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.,l.r.

Na podlagi 24. člena Odloka o glasilu Občine Ilirska Bistrica (Ur. L. RS, št. 14/2008), 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 21. 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, sprejel naslednji

čine Ilirska Bistrica Bistriški odmevi, (v nadaljevanju: uredniški odbor).

2. člen
Za opravljanje dela v uredniškem odboru ima vsak član
uredniškega odbora, vključno z odgovornim urednikom, ki
skliče in vodi sejo uredniškega odbora, pravico do nagrade
v višini 40 eur bruto za udeležbo na posamezni seji uredniškega odbora.
Za izvedeno korespondenčno sejo uredniškemu odboru
in odgovornemu uredniku sejnina ne pripada.

3. člen
Člani uredniškega odbora in odgovorni urednik imajo pravico do povračila potnih stroškov zaradi udeležbe na seji.
4. člen
Sredstva za izplačilo nagrad in povračil se zagotovijo v
proračunu občine.
5. člen
Za rok izplačila nagrad in povračil ter za druga morebitna
izplačila in povračila, ki nastanejo v zvezi z delom uredniškega odbora, pa niso posebej urejena s tem pravilnikom, se
smiselno uporablja predpise, ki urejajo nagrade članov delovnih teles občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica in članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, v kolikor
niso v nasprotju z določbami tega pravilnika, pri čemer v nobenem primeru ne smejo preseči proračunsko zagotovljenih
sredstev za ta namen.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah glasila Občine Ilirska Bistrica Bistriški odmevi,
uporablja pa se od uveljavitve Odloka o glasilu Občine Ilirska
Bistrica (Ur. l. RS, št. 14/2008) dalje.
Številka: 007-9/2009
Datum: 5.11.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.,l.r.

Pravilnik o nagrajevanju
uredniškega odbora
glasila Občine Ilirska Bistrica
Bistriški odmevi
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določitve ter
izplačila nagrad za delovanje uredniškega odbora glasila Ob-
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