
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-
1 in 30/18) in 35. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13,
11/14, 86/15, 77/16 in 77/17)

Mestna občina Maribor, ki jo zastopa župan Aleksander Saša Arsenovič

in

Policijska uprava Maribor, ki jo zastopa direktor Danijel Lorbek

SKLEP

O SPREMEMBI USTANOVNE LISTINE VARNOSTNEGA SOSVETA

1.

Mestna občina Maribor in Policijska uprava Maribor, sta z ustanovno listino z dne 20. maj 1999,
ustanovili Varnostni sosvet, kot projekt partnerskega sodelovanja med ustanoviteljica ma.

II.

V ustanovni listini se spremeni druga točka tako, da se glasi:

»Varnostni sosvet je posvetovalno telo. Kot stalni člani ga sestavljajo:

župan oz. podžupan mestne občine Maribor,
direktor policijske uprave Maribor,
komandirja policijskih postaj Maribor I in Maribor II,
inšpektor na Sektorju uniformirane policije Policijske uprave Maribor, odgovoren za
preventivo,
predstavniki političnih strank in list zastopanih v mestnem svetu,
predstavnik občinske službe inšpekcijskega nadzorstva,
predstavnik službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje,
predstavnik službe občinskega redarstva,
predstavnik javnega zavoda - poklicne gasilske enote MO Maribor,
poveljnik Civilne zaščite Maribor.

Člani varnostnega sosveta aktivno sodelujejo pri delu posvetovalnega telesa, dajejo pobude
in predloge za reševanje varnostnih problemov, izvajajo naloge, ki so jih prostovoljno sprejeli,
delujejo v korist splošne varnosti in ne zlorabljajo članstva v svojo lastno korist organa oz.
institucije, ki jo zastopajo. «



III.

Sklep o spremembi ustanovne listine začne veljati z dnem podpisa ustanoviteljev.

Maribor, 09. april 2019

POLICIJSKA UPRAVA MARIBOR MESTNA OBČiNA MARIBOR

Aleksander



Na podli\)i '29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni lisL Q0 ~L.. 7)J93. 57/94. 14/97. 'Z6i0-:'.
70/97. 10/98 in 74/98) iII 21. člena Zakona o policiji (Uradni lisl Q0 št.. 49/98)

U&TANOVfTA

Hcstna občina rlaribor. ki jo zastopa župan Boris 00VIČ. unrv.dipl.inž ..
ul

Policijska uprava Maribor. ki jo zastopa direktor Milan ČU&. univ.di pl.iur.

I.

Varnostni sosvet je projekt partnerskega sodelovanja med Mestno občino Haribor in Policijsko
upravo Pfaribor.

II.

Varnostni sosvet je posvetovalno telo. Kot stalni člani ga sestavljajo:

• župan mestne občine Maribor.

• direktor policijske uprave fvlaribor.

• komandirja policijskih postaj Maribor 1 in Maribor II.
e inšpektor na inšpektoratu policije Naribor od&ovoren za preventivo.

• predstavniki političnih strank in Ust zastopanih v mestnem svetu.

• predstavniki podjetij za varovanje premoženja.

• predstavnik mestne&a inšpektorata,

~ predstavnik službe za zaščito in rcšcvanic.

Člani varoostnq)a sosvet.a aktivno sodelujejo pri delu posvctovalneza telesa. dajejo pobude ln
predloge za reševanje varnostnih problemov. izvajajo naloge. ki so jih prostovoljno sprejeli.
delujejo v korist splošne varnosti in.ne zlorabljajo članstva v svojo lastno korist ali korist ore-ana
oz. institucije. ki jo zastopajo.

m.

Varnostni sosvet vodi župan Ncstnc oh2inr". ~rRrihor.



IV.

Varnostni sosvet obravnava in analizira:

• varnostne razmere s področja klasične kriminalitete. javUec,8 reda in miru, \"8.f1losti v
cestnem prometu. zaščite in reševanja in dru.oe varnoslne problematike.

• predJ88a ukrepe za z~ota\~anje prijaznejše&a in vamejše&8 ži\~enjske8a in bi\'alnc&a
okolja,

• preci1B88 sporočila s preventivno vsebino.

V.

Varnostni sosvet lahko za obravnavo in amilizira.nje varnostnih razmer. oblikovanje
slrate8ije dela za odpra\~81ye vzrokov ter za i~anje projekto~: za z88ota~anje \'8.ffiosli
ustanovi stalna ali začasna posvelovalna delovna Iclesa.

)

VI.

Varnostni S05'.'cl se redno .ses~ja vsake lei mesece, po potrebi pa na pobudo enc8a
izmed <stalnih č·lano\,.

VIL

Varnostni sosvet vsaj enkrat letno seznanja javnost o svojem delu III pripravi letno
poročilo.

VIII.

• Administrativno delo za potrebe vamostne8a sosveta opravlja Mest.na uprava Neswe
občine Maribor.

plari.bor. dae 20. maj 1999

POLICIJ&KA UPRAVA MARIBOQ
DIREKTOR

Milan čuš. urriv.dipLiur ..

( {J)h'

ME6TNA OBČINA MAPIBOR
ŽUPAN

O VIČ. u.o.iv:.diP-linž ..
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