
 
P O S L O V N I K 

VARNOSTNEGA SOSVETA V MESTNI OBČINI MARIBOR 
-ČISTOPIS- 

 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela varnostnega sosveta, ki je ustanovljen 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) in sklepa 3. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Maribor, z dne 8. marca 1999. 
 

2. člen 
 

Varnostni sosvet je ustanovljen z namenom, da Mestna občina Maribor skupaj s 
Policijsko upravo Maribor preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov in s tem 
zagotovi večjo varnost občanov. 
 

3. člen 
 
Temeljna funkcija varnostnega sosveta je povezovanje, koordiniranje in usmerjanje 
organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno 
problematiko, kot tudi drugih subjektov, ki lahko kakorkoli vplivajo na kvaliteto 
varnostne kulture v lokalni skupnosti. 
Varnostni sosvet deluje na podlagi enakopravnosti njegovih članov pri doseganju 
skupnih ciljev. 
 

4. člen 
 
Varnostni sosvet sta sporazumno ustanovila Mestna občina Maribor, s soglasjem 
Mestnega sveta Mestne občine Maribor, in Policijska uprava Maribor.  
 
 

5. člen 
 
Varnostni sosvet je posvetovalno telo, ki ga sestavljajo: 

▪ stalni člani  
▪ nestalni člani predstavniki organov in organizacij, ki delujejo na področju 

varnosti,  
▪ posamezniki.  

 
 
 
 
 



 2 

6. člen 
 
Stalni člani varnostnega sosveta so:  

▪ 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. 

 
 

7. člen 
 
Nestalni člani varnostnega sosveta so lahko predstavniki društev in organizacij, katerih 
dejavnost je pomoč otrokom in mladostnikom, predstavniki Zveze prijateljev mladine, 
drugih mladinskih organizacij, organizacije Rdečega križa in Karitasa, gasilskih in 
drugih društev ter predstavniki drugih organizacij, ki s svojim delom lahko pripomorejo 
k delu varnostnega sosveta. 

 
8. člen 

 
Kot posamezniki lahko pri delu varnostnega sosveta sodelujejo osebe s kulturnega, 
umetnostnega, gospodarskega in znanstvenega področja ter vsi tisti, ki želijo aktivno 
sodelovati pri izvajanju posameznih projektov varnostnega sosveta. 
 
 

9. člen 
 

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 ali korist organa oz. institucije, ki jo zastopajo.  
 
 
II. OBLIKE IN VSEBINA DELA VARNOSTNEGA SOSVETA 
 

10. člen 
 
Varnostni sosvet razpravlja in sprejema odločitve o varnostnih problemih na sejah 
varnostnega sosveta. Za dosego ciljev, za katere je ustanovljen varnostni sosvet: 

▪ obravnava varnostne razmere v lokalni skupnosti,  
▪ obravnava vzroke in aktivnosti za odpravo pomembnejših varnostnih problemov 

(droge, vlomi, tatvine, vandalizem, varnost v prometu, mladoletniška 
problematika, nasilje v šolah, varnost v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih 
in drugi varnostni problemi),  
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▪ obravnava strategijo dela za odpravljanje vzrokov za razraščanje negativnih 
pojavov v lokalni skupnosti,  

▪ obravnava prioritetno listo reševanja varnostnih problemov,  
▪ obravnava problematiko varstva okolja,  
▪ obravnava problematiko na področju mirujočega prometa,  
▪ obravnava problematiko varstva pred hrupom,  
▪ obravnava problematiko odpiralnega časa gostinskih in drugih javnih lokalov,  
▪ obravnava organiziranje in zagotavljanje javnega reda na prireditvah,  
▪ obravnava problematiko požarne varnosti,  
▪ izvaja projekte,  
▪ pridobiva finančna sredstva in strokovne sodelavce za izvajanje projektov,  
▪ ustanavlja varnostne komisije v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,  
▪ pripravlja reklamne spote,  
▪ izdaja zloženke in druge pisne materiale o varnostni problematiki.  

 
 

11. člen 
 

Varnostni sosvet sprejema odločitve in sklepe na podlagi soglasja večine prisotnih 
stalnih članov varnostnega sosveta. 
 

12. člen 
 
Pisne akte in druga obvestila varnostnega sosveta podpisujeta župan oz. podžupan 
Mestne občine Maribor in direktor Policijske uprave Maribor. 
 

13. člen 
 

Varnostni sosvet sklicuje tiskovne konference, na katerih obvešča javnost o delovanju 
in sprejetih odločitvah varnostnega sosveta. 
 
 
III. ORGANI VARNOSTNEGA SOSVETA 
 

14. člen 
 

Varnostni sosvet ima predsednika in sekretarja. 
 

15. člen 
 

Po določilu akta o ustanovitvi je predsednik varnostnega sosveta župan Mestne občine 
Maribor, ki oblikuje predlog za imenovanje sekretarja varnostnega sosveta. 
Imenovanje potrdijo stalni člani varnostnega sosveta z večino glasov. 
Župan lahko za vodenje varnostnega sosveta pooblasti podžupana. 
 
 

16. člen 
 

Predsednik skrbi za nemoteno delovanje varnostnega sosveta, sklicuje in vodi seje, 
predlaga dnevni red, koordinira delo med člani, skrbi za izvajanje načrtovanih 
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aktivnosti, skrbi za ugled varnostnega sosveta, sklicuje in vodi tiskovne konference, 
predlaga stalna in začasna posvetovalna delovna telesa. 
 

17. člen 
 

Sekretar varnostnega sosveta vodi vse administrativne naloge in arhiv varnostnega 
sosveta. 
 

18. člen 
 

Stalni člani varnostnega sosveta dajejo pobude in predloge za reševanje varnostnih 
problemov, izvajajo naloge in izpolnjujejo dolžnosti, ki so jih prostovoljno sprejeli, 
delujejo v korist splošne varnosti in skrbijo za ugled varnostnega sosveta. 
 

19. člen 
 

Funkcija predsednika in sekretarja preneha z razrešitvijo ali z odstopom. Razrešitev 
obeh funkcij se sprejme z večino glasov stalnih članov varnostnega sosveta. 
 

20. člen 
 

Stalno članstvo v varnostnem sosvetu preneha z odstopom ali razrešitvijo. 
Član lahko odstopi na lastno željo ali pa je razrešen na zahtevo članov varnostnega 
sosveta, če so mnenja, da član grobo krši sprejet poslovnik delovanja, ali kako drugače 
škoduje delu in ugledu varnostnega sosveta. 
 
Razrešitev lahko predlaga vsak član varnostnega sosveta, odločitev pa je sprejeta, če 
zanjo glasuje 2/3 prisotnih članov varnostnega sosveta. 
 
 
IV. MATERIALNA IN FINANČNA SREDSTVA 
 

21. člen 
 

Materialna in finančna sredstva varnostnega sosveta se pridobivajo na podlagi 
dogovora med stalnimi člani. 
Viri sredstev so lahko: 

▪ sredstva proračuna Mestne občine Maribor,  
▪ sredstva proračuna Policijske uprave Maribor,  
▪ sponzorska sredstva organizacij in institucij,  
▪ donacije,  
▪ prostovoljni prispevki posameznikov.  

 
 
V. KONČNE DOLOČBE 

22. člen 
 

Poslovnik varnostnega sosveta (čistopis) začne veljati takoj po sprejemu na seji 
varnostnega sosveta in vsebuje določila poslovnika sprejetega na seji dne 20. maja 
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1999; s spremembami in dopolnitvami le - tega, sprejetimi na seji dne 29. novembra 
2007; na seji dne 12. maja 2014 ter na seji dne 10. aprila 2019. 
 
 
 
 

   
   
   

 
 
 
 


