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Številka: 07-14/2017-2 
Datum: 24.5.2017 
 

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

 
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti  

v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2016 

 

 

Gradivo za obravnavo na seji 27. redni seji 

Točka dnevnega reda 9. 

Predlagatelj Župan  

Pripravljalec gradiva Občinska uprava 

Poročevalec/ka Občinska uprava 

Pristojno delovno telo 
 

 

 

         Župan 
             Mauricij Humar 
 
 
Priloga: 

- Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v Občini Miren-Kostanjevica za leto 

2016 
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Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 

62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 27. redni seji, dne 31.5.2017 

sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

 

 

I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Oceno izvajanja občinskega programa 

varnosti za leto 2016. 

 

 

II. 

Ta sklep začne veljati takoj. 
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OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V OBČINI 

 MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2016 

                

 

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 Miren-Kostanjevica 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 2016 in podatki iz Poročila o delu medobčinske uprave za leto 2016. 

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 Miren-Kostanjevica na dobrem 

nivoju. 

 

3. PREDLOG SKLEPA 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Oceno izvajanja občinskega programa 

varnosti za leto 2016. 

 

Priloge:  

- Poročilo o delu medobčinske uprave za leto 2016 

- Varnostna problematika v Občini Miren–Kostanjevica, Poročilo za leto 2016 

 

                                                                                                               ŽUPAN                                                                   

                                                                                                         Mauricij Humar                       

 


