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Zadeva:  Predlog Skupnega občinskega programa varnosti Občin Rogaška  
Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje 

 
Občine Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje so ustanovile 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri 
Jelšah in Kozje, in sicer na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri 
Jelšah in Kozje (Ur. list RS, št. 87/2015). Na podlagi 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. 
list RS, št. 139/2006, ZORed) predlagamo skupni Občinski program varnosti (v nadaljevanju 
SOPV).  

Občinski program varnosti ima glede na določbe Zakona o občinskem redarstvu značaj 
dokumenta trajne narave, vendar se mora glede na, spremenjeno zakonodajo, ocene varnostnih 
razmer in v sled drugih sprememb v občinah, dopolnjevati in spreminjati. Z letom 2016 je prišlo 
do sprememb v organizaciji in obsegu delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, saj 
sta k skupnemu organu občinske uprave pristopili še Občini Šmarje pri Jelšah in Kozje. Do takrat 
so v skupni občinski upravi bile le občine Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek.  

Zaradi navedenih sprememb je vseh pet občin pristopilo k izdelavi novega, Skupnega občinskega 
programa varnosti, kot to dopušča Zakon o občinskem redarstvu. Pri pripravi in izvajanju 
občinskih programov varnosti daje strokovno pomoč Ministrstvo za notranje zadeve in Policija. 
MNZ je za občine pripravilo smernice (december 2015), na podlagi katerih je izdelan predlog 
Skupnega občinskega programa varnosti, ki se daje v obravnavo občinskim svetom vseh petih 
občin, ustanoviteljicam Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 

SOPV je temeljni strateško - varnostni dokument, s katerim so opredeljena izhodišča in usmeritve 
za zagotavljanje javne varnosti ter varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev in obiskovalcev 
petih občin. Pri pripravi SOPV so sodelovali: strokovni delavci občin Rogaška Slatina, Rogatec, 
Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, Policijska postaja Rogaška Slatina in Policijska postaja 
Šmarje pri Jelšah ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Dokument mora biti na področju javne 
varnosti usklajen s programskimi dokumenti MNZ in Policije ter s predpisi in potrebami varnosti v 
vseh petih občinah. Pomembna strokovna podlaga za pripravo SOPV je bila Ocena varnostnih 
razmer na območju občin ter identificirana varnostna tveganja. 

Postopek obravnave in sprejemanja SOPV v enaki vsebini poteka tudi v Občinah Rogaška 
Slatina, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje. Občinski sveti na predlog županov občin 
sprejmejo Skupni občinski program varnosti, s katerim so na podlagi ocene varnostnih razmer v 
občinah podrobneje določene vrste in obseg nalog medobčinskega redarstva. Uresničevanje 
SOPV bo teklo v sodelovanju s Policijskima postajama Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah, z 
redarstvi sosednjih občin ter z zasebno varnostnimi službami, ki izvajajo dejavnost na območju 
občin ter naravo varstvenimi nadzorniki Javnega zavoda Kozjanski park. 



 

Organi občin najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje OPV, zato je tudi omogočeno obdobno 
ocenjevanje njegovega izvajanja oziroma merjenje rezultatov. Ocenjevanje izvajanja SOPV 
omogoča vrednotenje vsebinskih, operativnih, organizacijskih, finančnih in drugih ukrepov za 
zagotavljanje javne varnosti in javnega reda v občinah. Ocenjevanje izvajanja SOPV poteka tako, 
da se dosledno preverja izpolnjevanje ukrepov, ki so opredeljeni za dosego konkretnih ciljev. 
Ocenjevanje se zagotovi z izdelavo mesečnih in drugih obdobnih poročil o delu Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva. 

SOPV se bo glede na varnostne razmere v občinah, glede na spremembe v prometni, policijski in 
drugi zakonodaji sprotno dopolnjeval ter spreminjal. To pomeni, da odgovorna oseba, v primeru 
spremenjenih varnostnih razmer v kateri od občin, ustrezno spremeni in dopolni oceno varnostnih 
razmer, nato pa še SOPV, če je to potrebno. Ustrezna in temeljita ocena varnostnih razmer je 
podlaga za opredelitev obsega in vrste nalog medobčinskega redarstva. 

Občinskemu svetu predlagamo, da o predlogu Skupnega občinskega programa varnosti Občin 
Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje opravi razpravo ter ga sprejme. 
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