Številka: 032-1/2017-5
Datum: 30.3.2017
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina
Reška cesta 14
6240 KOZINA
Zadeva: Ocena o izvajanju Občinskega programa varnosti občine Hrpelje-Kozina
v letu 2016
V skladu s tretjim odstavkom 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št.
139/2006) občinski organ najmanj enkrat letno oceni izvajanje občinskega programa
varnosti.
V ta namen je priloženo Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin
Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana za občino Hrpelje-Kozina ter Ocene stanja
varnosti na območju občine Hrpelje-Kozina za leto 2016 št. 010-1/2017-7 z dne
14.03.2017 in Statistični podatki Policijske postaje Kozina o varnostnih razmerah za
območje Kozina za leto 2016 št. 0070-17/2017/2 (3B693-03) z dne 08.03.2017.
Občinskemu svetu predlagam, da obravnava predloženo gradivo in oceni izvajanje
občinskega programa varnosti. Gradivo bo predhodno posredovano v obravnavo Svetu za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Odboru za gospodarske dejavnosti in
premoženjske zadeve.

Saša Likavec Svetelšek
županja
Priloge:
 Poročilo o delu MIR-a ter ocena glede stanja varnosti na območju občine
Hrpelje-Kozina za leto 2016
 Statistični podatki Policijske postaje Kozina o varnostnih razmerah za območje
Kozina za leto 2016
 Predlog sklepa
Vložiti:
 v zadevo

Predlog sklepa
Številka: 032-1/2017-5
Datum: 30.3.2017
Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št.
139/2006) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015) je
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na svoji 17. Redni seji dne 30.3.2017 sprejel
naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet se je seznanil s:
- »Poročilom o delu MIR-a za občino Hrpelje-Kozina ter oceno stanja varnosti
na območju občine za leto 2016« in
- Poročilom o varnostnih razmerah na območju PP Kozina za leto 2016.
2.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na podlagi Poročila o delu Medobčinskega
inšpektorata in redarstva Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana za
občino Hrpelje- Kozina ter ocene stanja varnosti na območju občine Hrpelje Kozina za leto 2016« št. 010-1/2017-7 z dne 14.03.2017 in na podlagi Ocene
Policijske postaje Kozina o stanju varnosti v letu 2016 na območju občine Hrpelje Kozina št. 0070-17/2017/2 (3B693-03) z dne 08.03.2017 ocenjuje, da je izvajanje
Občinskega programa varnosti potekalo v skladu s programskimi izhodišči in
smernicami.
3.
Ta sklep velja takoj.
Saša Likavec Svetelšek
županja
Priloga sklepa:
- Poročili iz 1. točke sklepa
Poslano:
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
- Policijska uprava Koper, PP Kozina
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Vložiti:
- v zbirko dokumentarnega gradiva.

