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OBČINA RENČE-VOGRSKO
OBČINSKI SVET

6. točka

PREDLOG

NASLOV:

OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V
OBČINI RENČE-VOGRSKO ZA LETO 2015
PRAVNA PODLAGA:



6. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06),
18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo in 88/15)

PREDLAGATELJ:
Aleš Bucik, Župan

PRIPRAVLJALEC:
Občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
Vse občine morajo na podlagi 35. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št.
139/06) pripraviti Občinski program varnosti (v nadaljevanju OPV), ki je strateški dokument
občine, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja
prebivalcev občine Renče-Vogrsko ter je pomemben izhodiščni dokument za področje
delovanja medobčinske redarske in inšpekcijske službe. Nato pa morajo občinski organi
najmanj enkrat letno oceniti izvajanje občinskega programa varnosti (tretji odstavek 6. člena
Zakona o občinskem redarstvu).
Podlaga za izdelavo zadevnega dokumenta so podatki iz Poročila policijske postaje Nova
Gorica za leto 2015 in podatki iz Poročila o delu medobčinske uprave za leto 2015.
Iz navedenih poročil izhaja, da je sodelovanje med policijsko postajo, lokalno skupnostjo,
medobčinsko upravo, drugimi državnimi organi, občankami in občani ter civilno zaščito zelo
dobro, kar predstavlja temelj za uspešno prepoznavanje in ustrezno odzivanje na odklonska
ravnanja, ki na območju občine povzročajo nelagodje med občankami in občani.
RAZLOGI ZA SPREJETJE:
Tretji odstavek 6. člena Zakona o občinskem redarstvu nalaga občinskim organom, da
morajo najmanj enkrat letno oceniti izvajanje občinskega programa varnosti.
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OCENA STANJA, CILJI IN NAČELA:
Ocenili smo izvajanje OPV-ja ter ugotovili, da se izvaja v skladu s pričakovanji, oz. da se v
praksi izvajajo ukrepi, ki so opredeljeni za doseganje konkretnega cilja oz. ciljev.

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Finančnih posledic ni.
Pripravili:
Beti Čufer, Direktorica občinske uprave
Predlog akta:

OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V OBČINI
RENČE-VOGRSKO ZA LETO 2015
1. UVOD IN OBRAZLOŽITEV
Zakon o občinskem redarstvu nalaga občinam, da sprejmejo Občinski program varnosti.
Določena je tudi obveznost sprejemanja ocene izvajanja le-tega.
Občinski program varnosti Občine Renče-Vogrsko obsega poleg splošnih in organizacijskih
vsebin še opredelitev varnostnih potreb občine:
a) nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih in varovanje cest
in okolja v naseljih in na občinskih cestah,
b) skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
c) varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine,
d) vzdrževati javni red in mir.
Podlaga za izdelavo zadevnega dokumenta so podatki iz Poročila policijske postaje Nova
Gorica za leto 2015 in podatki iz Poročila o delu medobčinske uprave za leto 2015. Iz
navedenih poročil izhaja, da je sodelovanje med policijsko postajo, lokalno skupnostjo,
medobčinsko upravo, drugimi državnimi organi, občankami in občani ter civilno zaščito zelo
dobro, kar predstavlja temelj za uspešno prepoznavanje in ustrezno odzivanje na odklonska
ravnanja, ki na območju občine povzročajo nelagodje med občankami in občani.
2. OCENA IZVAJANJA
Ocenili smo izvajanje OPV-ja ter ugotovili, da se izvaja v skladu s pričakovanji, oz. da se v
praksi izvajajo ukrepi, ki so opredeljeni za doseganje konkretnega cilja oz. ciljev.
Ocenjujemo tudi, da je kvaliteta življenja in bivanja v Občini Renče-Vogrsko na dobrem
nivoju.

Bukovica, ________________
Številka:

Aleš Bucik
Župan
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