
Odlok o ustanovitvi sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov – NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO (1) 
(Uradne objave št. 3/2002 in UL RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011 )  

Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega občina ne jamči 
odškodninsko ali kako drugače (peti odstavek 8. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 76/2005)). 

 
Datum začetka veljavnosti: 14. 2. 2011 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 49/98, 66/98 in 23/01)

1
 in 9. člena Statuta Občine 

Šempeter-Vrtojba (Uradne objave št. 3/99) je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na 32. redni seji, 
dne 31. 1. 2002, sprejel  

 
 

Odlok o ustanovitvi Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 

S tem odlokom se v Občini Šempeter-Vrtojba ustanavlja Sosvet za zagotavljanje večje varnosti 
občanov (v nadaljnjem besedilu: sosvet), v katerem občinski svet samostojno in preko organov občinske 
uprave skupaj s Policijsko postajo Šempeter pri Gorici Policijskim oddelkom Šempeter

2 sprejema ukrepe in 
izvaja naloge, ki so usmerjene v zagotavljanje večje varnosti občanov in k spodbujanju ter vplivanju 
občanov na varnostno organiziranje. Sosvet nadalje aktivno spremlja, preprečuje in odpravlja različne 
asocialne pojavnosti. 
 

V sosvet so vključeni tudi predstavniki različnih organizacij in institucij, katerih dejavnost je povezana 
s cilji, zaradi katerih je sosvet ustanovljen. 
 

II. DELOVNO PODROČJE 
2. člen 

 
Sosvet skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter za izvajanje ukrepov, 

ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih:  
1. varnosti, preventivi in reševanju problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih 

pojavov, 
2. Preprečevanju uničevanja javne lastnine, 
3. Javnega reda in miru, 
4. Na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov. 

 
III. NALOGE 

 
3. člen 

 
V okviru svojih pristojnosti sosvet opravlja zlasti naslednje naloge: 

                                                 
1
 Zakon o organiziranosti in delu v policiji 

35. člen 
(partnersko sodelovanje za zagotavljanje večje varnosti) 
(1) Policijske uprave in območne policijske postaje v okviru svojih pristojnosti sodelujejo z organi samoupravnih lokalnih skupnosti 
na področjih, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti v samoupravni lokalni skupnosti. 
(2) Policijske uprave in območne policijske postaje sodelujejo tudi z drugimi organi, organizacijami in institucijami, civilno družbo 
in posamezniki, katerih dejavnost je usmerjena k zagotavljanju večje varnosti oziroma k spodbujanju varnostnega 
samoorganiziranja prebivalcev, ter jim v okviru svojih pristojnosti in možnosti nudijo pomoč. 
(3) Policijske uprave in območne policijske postaje ter organi, organizacije in institucije iz prvega in drugega odstavka tega člena 
sporazumno ustanavljajo svete, sosvete, komisije ali druge dogovorjene oblike partnerskega sodelovanja za zagotavljanje večje 
varnosti. V ustanovitvenem aktu se določijo področje, območje in način njihovega delovanja. 
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1. preučuje, spremlja, obravnava in analizira problematiko s področij naštetih v 2. členu ter 
druge varnostno-vzgojne pojave in dogodke, ki urejajo posamezna področja in morebitne 
rešitve nastalih težav v lokalni skupnosti; 

2. sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, katerih cilji so usmerjeni k 
zagotavljanju večje varnosti in strpnosti med občani;  

3. spodbuja k varnostnem samoorganiziranju občanov; 
4. sodeluje, spremlja in spodbuja delovanje in izvajanje različnih preventivnih programov, 

namenjenih vsem občanom, ki iščejo pomoč; 
5. organizira problemske konference, okrogle mize, posvete, predavanja in druge akcije, katerih 

namen je osvestiti, informirati ter spodbuditi občane k zdravemu, ustvarjalnemu in na 
različnih področjih dejavnemu življenju, ob upoštevanju varnostne kulture in strpnosti med 
ljudmi; 

6. opravlja druge zadeve s področja preventive na področju javnega reda, zatiranju kriminalitete 
in drugih oblik patoloških stanj; 

7. sprejema pobude občanov, krajevnih odborov in drugih ter daje občinskim strokovnim 
službam predloge za izboljšanje varnosti občanov. 

 
Sosvet navezuje stike s sosednjimi občinami ter deluje na način, da bi bili ukrepi usklajeni na 

celotnem območju občine. 
 

IV. SESTAVA IN DELOVANJE 
 

4. člen 
 
Sosvet ima 10 stalnih članov, ki so njegovi člani po funkciji. Mandat članov traja štiri leta.  

1. Župan, kot predsednik sosveta za varnost občanov, 
2. Komandir Policijskega oddelka Šempeter, 
3. Predstavnik, ki ga imenuje občinski svet, 
4. Tajnik občine, 
5. Predsednik Krajevnega odbora Šempeter pri Gorici, 
6. Predsednik Krajevnega odbora Vrtojba, 
7. Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
8. Ravnatelj Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, 
9. Predsednik Odbora za družbene dejavnosti, 
10. Poveljnik civilne zaščite. 

» Sosvet ima 8 stalnih članov, ki so njegovi člani po funkciji. Mandat članov traja štiri leta oziroma do 
izteka mandata občinskemu svetu. 
 
Sosvet sestavljajo: 

1. Župan – predsednik sosveta 
2. Predstavnik Policijske postaje Šempeter 
3. Neposredni vodja organa v katerem deluje redarska služba   
4. Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

5. Predstavnik, ki ga imenuje občinski svet 
6. Predstavnik Krajevnega odbora Šempeter pri Gorici 
7. Predstavnik Krajevnega odbora Vrtojba 
8. Predstavnik Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici.«3 

 
5. člen 

 
Delovanje je javno in se ureja s poslovnikom, ki ga sprejme sosvet. 
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6. člen 
 

Občinski svet določi na podlagi programa dela v vsakoletnem proračunu sredstva za izvajanje nalog 
sosveta. 
Sredstva, ki so določena v občinskem proračunu, uporablja sosvet na podlagi finančnega načrta. 
Sosvet o svojem delu poroča občinskemu svetu najmanj enkrat letno. 
 

7. člen 
 
Strokovno pripravo gradiv opravljajo strokovne službe posameznih javnih zavodov in drugih služb, 
administrativno-tehnične naloge za sosvet pa opravlja občinska uprava. 
 

V. KONČNA DOLOČBA 
 

8. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah. 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 015-03-20/01 
Šempeter pri Gorici, 31. januar 2002                                                                                  Župan 
                                                                                                                             mag. Milan Turk 
   
 
 
 

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odlok o ustanovitvi Sosveta za zagotavljanje večje varnosti 
občanov (UL RS št. 13/2011) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo::: 

 
3. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 


