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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA:
OBRAZLOŽITEV: OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V OBČINI
ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2020
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 Šempeter-Vrtojba obsega poleg splošnih in
organizacijskih vsebin tudi 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) vzdrževanje javnega reda in mira.
Podlaga za oceno izvajanja Občinskega programa varnosti so podatki iz Poročila o delu
medobčinske uprave za leto 2020 in Poročila o varnostni problematiki v Občini Šempeter Vrtojba v letu 2020. Iz navedenih poročil izhaja, da občina aktivno sodeluje s policijo,
Civilno zaščito, Medobčinsko upravo in drugimi inšpekcijskimi službami, šolami, vrtci,
bolnišnico in gasilci.
Prav tako je iz poročila razvidno, da medobčinska uprava aktivno sodeluje tudi z občino in
občani na različnih področjih. Cilj delovanja medobčinske uprave je vzpostaviti partnerski
odnos tako z občani, kakor z institucijami s katerimi medobčinska uprava sodeluje.
2. OCENA IZVAJANJA
Ocenili smo izvajanje Občinskega programa varnosti ter ugotovili, da se izvajajo aktivnosti
in ukrepi, ki so v Občinskem programu varnosti Občine Šempeter-Vrtojba opredeljeni za
doseganje konkretnih ciljev.
3. PREDLOG SKLEPA
Občinski svet sprejme Oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2020.
Prilogi:
- Poročilo o delu medobčinske uprave za leto 2020 (gradivo za 6. točko DN 25. redne
seje 20.5.2021)
- Poročila o varnostni problematiki v Občini Šempeter -Vrtojba v letu 2020 (gradivo
za 5. točko DN 25. redne seje 20.5.2021)
- Občinski program varnosti (http://www.sempeter-vrtojba.si/obcinskipredpisi/obcinska-ureditev/varnost/ )
mag. Milan Turk
župan

Gradivo za 25. sejo občinskega sveta, ki bo dne 20. 5. 2021

Stran 2 od 3

Na podlagi 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) in 15.
člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine
Šempeter–Vrtojba na _________ seji dne ______________ sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa
varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2020.

Številka______________
Šempeter pri Gorici, ________________
ŽUPAN
mag. Milan Turk
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