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ZADEVA:

GRADIVO PREDLAGA:

Občinski program varnosti Občine Vipava

mag. Ivan Princes, župan

GRADIVO PRIPRAVIL:

Stanislav Mlakar, univ. dipl. prav.,
zunanji sodelavec

POROČEVALEC NA SEJI:

Stanislav Mlakar, univ. dipl. prav.,
zunanji sodelavec

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št.
139/2006) in Statuta Občine Vipava (Ur. list RS, štev. 54/02), Občinski svet Občine Vipava
sprejme Občinski program varnosti občine Vipava.
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OBRAZLOŽITEV:
Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006), ki je pričel veljati 1.1.2007, je
v določilih 6. člena predpisal, da mora občinski svet na predlog župana sprejeti občinski
program varnosti, s katerim na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določi
vrsto in obseg nalog občinskega redarstva.
Občinski program varnosti Občine Vipava, ki je predstavljen v prilogi vsebuje temeljna
izhodišča za izvajanje operativnih nalog redarjev na terenu. Podlaga za izvajanje nalog je
ocena varnostnih razmer in varnostne potrebe, ki obstajajo na tem območju. Program obsega
šest ciljev, ki na celovit način urejajo kvaliteto varnosti v občini. Zasnovan je razvojno in
ima naravo priporočil ter programskih smernic, ki se bodo lahko realizirala skozi letne načrte
dela občinskih redarjev in razpoložljivih finančnih sredstev, ki jih občina namenja za to
področje dela.
Ob upoštevanju novih, bistveno večjih pooblastil, ki so jih s tem zakonom pridobili občinski
redarji, bo tudi njihovo delo lahko učinkovito, kvalitetno in usmerjeno k razreševanju potreb
prebivalcev naše občine.
Delo občinskega redarstva se bo zagotavljala v okviru občinske uprave Občine Vipava.
Glede na bodoče varnostne potrebe se bo v občini število redarjev povečevalo. Okvir
kadrovske krepitve občinske redarske službe bodo materialne in finančne zmožnosti občine.
Občinski program varnosti je bil usklajen s predpisi in programskimi dokumenti ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve ter Policijsko postajo Ajdovščina.
Najmanj enkrat na leto je potrebno, da občinski svet obravnava in oceni izvajanje občinskega
programa varnosti, sprejme novo oceno varnostnih razmer in dopolni naloge njegovih
izvajalcev.

Priloga:
- Občinski program varnosti Občine Vipava
OBČINA VIPAVA
ŽUPAN
Mag. Ivan PRINCES
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