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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o sprejemu ocene in poročila o izvajanju občinskega programa 
varnosti Občine Cirkulane v letu 2019 
 
Na podlagi 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) in 29. 
člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) predlagam 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev predloga Sklepa o sprejemu ocene in poročila o 
izvajanju občinskega programa varnosti Občine Cirkulane v letu 2019. 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

 predlog Sklepa o sprejemu ocene in poročila o izvajanju občinskega programa varnosti 
Občine Cirkulane v letu 2019, 

 Ocena in poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti Občine Cirkulane v letu 
2019 

 
 
 
 



Predlog 
 
Na podlagi 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) in 15. 
člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) ) in 70. člena 
Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) je občinski svet 
Občine Cirkulane na ____. redni seji dne ________2020 sprejel 
 

S K L E P : 
 

1. Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Oceno in poročilo o izvajanju občinskega 
programa varnosti Občine Cirkulane v letu 2019, z dne 25. 5. 2020. 
 

2. Sklep prične veljati z dnem sprejema. 
 
 
Številka: 007-39/2020 
Datum:   ___________ 
 
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 

V skladu s 3. odstavkom 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/06 in 9/17) v 

prilogi posredujemo v obravnavo Oceno izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2019. 

Navedeni akt namreč določa, da občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje 

občinskega programa varnosti. Ker je minilo obdobje enega leta od zadnje ocenitve izvajanja 

Občinskega programa varnosti, je potrebno v skladu z določili tretjega odstavka 6. člena ZORed-

a ponovno oceniti njegovo izvajanje. 

Ocenitev izvajanja Občinskega programa varnosti je pripravljena in usklajena z občinsko redarsko 

službo, policijo ter drugimi subjekti, ki pomembno vplivajo za zagotavljanje javne varnosti na 

območju občine. V skladu z ZORed-om in navodili Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko, štev. 540/09-030-1/2010-8 z dne 8. 1. 2010 mora oceno izvajanja občinskega 

programa varnosti na predlog župana sprejeti na svoji seji Občinski svet.  

Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 

v predloženi obliki. 

 
Antonija ŽUMBAR, 

županja Občine Cirkulane 
 


