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OBČINSKI SVET  
OBČINE MOKRONOG-TREBELNO 
 
 
ZADEVA: Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Mokronog-

Trebelno v letu 2017 
 

 
Občinskemu svetu na podlagi 75. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Mokronog-
Trebelno (Uradni list RS, št. 83/07 in 33/10) posredujem v sprejem Sklep o oceni 
izvajanja občinskega programa varnosti Občine Mokronog-Trebelno v letu 2017 
 
I. NASLOV 
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Mokronog-Trebelno v 
letu 2017 
 
II. UVOD 
 

1. Razlogi za sprejem 
 
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je Občinski program varnosti v Občini Mokronog-
Trebelno (v nadaljevanju: OPV) sprejel v letu 2013. Skladno z določili 3. odstavka 6. člena 
Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006, 9/2017) je enkrat letno 
potrebno oceniti njegovo izvajanje. Skladno z navodilom Službe RS za lokalno samoupravo, 
št. 540/09-030-1/2010-8 z dne 8.1.2010, mora oceno izvajanja OPV na predlog župana 
sprejeti občinski svet. 

2.  Ocena stanja 
 
Ocena izvajanja OPV je pripravljena na podlagi poročila PP Trebnje o varnostni 
problematiki za preteklo leto in našega dela na področju občinskega redarstva, ki je 
predstavljeno po področjih OPV v Letnem poročilu Mirnske in Temeniške doline- 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2017.  

Glede na opis delovanja občinskega redarstva v tem poročilu, je ugotoviti, da je občinsko 
redarstvo vse naloge izvajalo skladno z načrtovanimi usmeritvami OPV glede na svoje 
kadrovske zmožnosti in po principu prioritet posameznih občin ustanoviteljic skupne 
uprave.  

Končna ocena izvajanja varnosti občinskega programa varnosti glede na zgoraj 
predstavljeno skupno in posamično poročilo je, da potrebe po novelaciji OPV ni in da se 
ocenjuje izvajanje OPV za uspešno. 
 
3. Pravna podlaga 

- 3. odstavek 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006, 9/2017) 
- navodilo Službe RS za lokalno samoupravo, št. 540/09-030-1/2010-8 z dne 8.1.2010 
 



 
 
 
4. Cilji in načela 
 
Cilj je pregled stanja varnostne problematike na območju občine in ocena izvajanja OPV 
glede na varnostno problematiko. 
 
5. Obrazložitev 
 
Skladno z določili 3. odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 
139/2006, 9/2017) je enkrat letno potrebno oceniti njegovo izvajanje. Skladno z navodilom 
Službe RS za lokalno samoupravo, št. 540/09-030-1/2010-8 z dne 8.1.2010, mora oceno 
izvajanja OPV na predlog župana sprejeti občinski svet. 

Pregled stanja po posameznih področjih OPV je podan v letnem poročilu skupne uprave. 
 
6. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Sprejem sklepa ne bo imela vpliva na občinski proračun. 
 
 
Na podlagi 76. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno župan Občine 
Mokronog-Trebelno določa kot predstavnico, ki bo sodelovala v obravnavah na sejah sveta, 
Brigito Železnik.  
 
Občinskemu svetu predlagam, da priložen Sklep o oceni izvajanja občinskega programa 
varnosti Občine Mokronog-Trebelno v letu 2017 obravnava in sprejme naslednji 
 
 
SKLEP: 
 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme Sklep o oceni izvajanja 
občinskega programa varnosti Občine Mokronog-Trebelno v letu 2017 v 
predloženi obliki. 
                                                                                                  
 
 

                                  župan  
                                                                                                                                   Anton MAVER 
 
 
  



Na podlagi 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006, 9/2017) in 

19. člena Statuta Občine Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 66/2010-UPB) je Občinski 

svet Občine Mokronog-Trebelno na ___.seji, dne______, sprejel  

 

SKLEP 

o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Mokronog-Trebelno za leto 

2017 

 

1. člen 

Sprejme se Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Mokronog-Trebelno za 

leto 2017. 

 

2. člen 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. 
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