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Na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina (Ur.l.RS, št. 
26/212, 27/2012, Uradno glasilo slov. občin, št. 11/2012) in 11. člena Sporazuma o 
medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih, vodja SOU Mirnska 
dolina sprejema 
 

KROVNI PROGRAM USPOSABLJANJA  
ZA POOBLAŠČENE URADNE OSEBE V SKUPNI OBČINSKI UPRAVI MIRNSKA DOLINA 

 
1. Predstavitev in opis programa 
 
Program usposabljanja je razvojni dokument. Vsako leto se sprejme glede na specifične 
potrebe v organu letni plan usposabljanja. Plan usposabljanja pripravi vodja SOU. 
 
Cilj usposabljanja pooblaščenih uradnih oseb je poznati postopkovne predpise, ki jih urejajo 
Zakon o inšp. nadzoru (ZIN), Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Zakon o 
prekrških (ZP) in Zakon o občinskem redarstvu (ZORED).  
Cilj usposabljanja je tudi seznanitev z materialnimi predpisi v smislu uporabe te pravne 
materije znotraj postopkov, ki jih vodijo pooblaščene uradne osebe. Poleg zakonodajnega 
dela je cilj usposabljanja usmerjen tudi k pridobitvi spretnosti, potrebnih za delo z ljudmi, in 
na pridobivanje konceptualnih znanj in reševanje problemov. 
 
1.1. Ime programa 
 
Program usposabljanja za inšpektorje in redarje, ki opravljajo delo v SOU Mirnska dolina. 
 
1.2. Ciljna skupina udeležencev 
 
Ciljna skupina so: 

-  inšpektorji, ki kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi izvajajo 
inšpekcijski nadzor po Zakonu o inšp. nadzoru (ZIN) in  

- redarji, ki kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi izvajajo naloge 
po Zakonu o občinskem redarstvu (ZORED) 
 

1.3. Cilji usposabljanja 
 
Cilji: 

- udeleženci poglobljeno spoznajo predpise, ki urejajo področje inšp. nadzora in 
področje dela občinskega redarstva 

- razvoj posebnih znanj, spretnostni, veščin komunikacije 
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1.4. Izvedba usposabljanja 
 
Usposabljanje bo potekalo preko: 

- učnih delavnic 
- - seminarjev 
- sestankov Regijske dolenjske koordinacije obč. inšpektorjev 
- medsebojnega sodelovanja s sosednjimi obč. redarstvi 
- internega usposabljanja, ki ga izvede glede na potrebe po letnem planu vodja SOU 

Mirnska dolina 
- izvedbe usposabljanja za redarje preko Policijske akademije v Tacnu  

 
2. Vsebina usposabljanja 

 
Vsebina usposabljanja se bo prilagajala na trenutne potrebe in glede na zahteve zakonodaje. 
Vsebina usposabljanja mora biti natančno opredeljena v letnem planu usposabljanja. 
 
Splošno je vsebina usposabljanja razdeljena na dva dela: 

1. Zakonodajni del 
- procesni predpisi: Zakon o inšp. nadzoru (ZIN), Zakon o splošnem upravnem 

postopku (ZUP), Zakon o prekrških (ZP) in Zakon o občinskem redarstvu (ZORED) 
- materialni predpisi na področju dela občinske inšpekcije in redarstva 
2. Posebna znanja, veščine in spretnosti 
- osebne spretnosti v medsebojnih odnosih 
- obvladovanje težavnih strank  
- učinkovito vodenje sodelavcev 
- informacije javnega značaja in zaščita osebnih podatkov 

 
3. Evidence usposabljanja 

 
O končanem usposabljanju je dolžan vsak udeleženec usposabljanja sestaviti Poročilo o 
usposabljanju in ga predložiti vodji SOU Mirnska dolina. Vodja SOU je dolžan voditi 
evidence usposabljanja. 
 
Številka: 007-0006/2013-2 (21) 
Datum: 20.6.2013 
 

Brigita Kalčič 
Vodja SOU Mirnska dolina 
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