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Na podlagi 21. člena Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 107/2006, 14/2007 ZVS) ter 7. in 63. člena
Statuta občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/2007) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na
svoji …. redni seji, dne …. sprejel naslednji
S K L E P
o ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine Selnica ob Dravi
1. člen
S tem sklepom se ustanovi Varnostni sosvet Občine Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: sosvet) za
območje Občine Selnica ob Dravi.
2. člen
Sosvet se ustanavlja z namenom, da opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje
varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu
spremljanju, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter da skrbi za razvijanje,
uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem izvajanje ukrepov, ki
prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih
področjih:
1. varnosti, preventive in reševanja problematike na področju kriminalitete in drugih
odklonskih pojavov,
2. javnega reda in miru,
3. varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu,
4. na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.
3.člen
V okviru svojih pristojnosti sosvet opravlja zlasti naslednje naloge:
1. preučuje, spremlja, obravnava, analizira obstoječo problematiko iz področij naštetih v 2.
členu ter druge varnostno vzgojne pojave in dogodke in predlaga organom, ki urejajo
posamezna področja, navodila, ukrepe oziroma morebitne rešitve nastalih težav v lokalni
skupnosti;
2. sodeluje z organi in organizacijami, katerih cilji so usmerjeni k zagotavljanju večje varnosti
in strpnosti med občani;
3. oblikuje načrte dela za odpravljanje vzrokov, ki pogojujejo razraščanje kriminala v družbi;
4. oblikuje prioritetne liste reševanja varnostnih problemov;
5. načrtuje projekte, v katerih lahko sodelujejo različne organizacije ali posamezniki, ki se
ukvarjajo z aktivnostmi, ki posredno ali neposredno vplivajo na odpravljanje vzrokov
asocialnih dejanj v določenem okolju;
6. sodeluje, spremlja in spodbuja delovanje in izvajanje različnih preventivnih programov,
namenjenih vsem občanom, ki iščejo pomoč;
7. organizira problemske konference, okrogle mize, posvete, predavanja, debatne večere,
radijske in televizijske oddaje in druge akcije, katerih namen je osveščanje in informiranje
javnosti o zadevah iz pristojnosti sosveta;
8. opravlja druge zadeve s področja preventive na področju javnega reda, zatiranju
kriminalitete in drugih oblik patoloških stanj.
Podrobneje so naloge in način njihovega izvajanja opredeljene v poslovniku sosveta.
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4.člen
Sosvet po svojih funkcija sestavljajo: župan občine, komandir Policijske postaje Ruše, policist
zadolžen za območje Občine Selnica ob Dravi, ravnatelj Osnovne šole Selnica ob Dravi,
predstavnik Občinskega gasilskega poveljstva, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu in predstavnik občinske uprave.
V delovanje sosveta se lahko vključujejo tudi drugi organi, organizacije in društva, ki lahko
neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.
5. člen
Člane imenuje župan na predlog navedenih institucij iz 4. člena. Predsednika sosveta izmed
predlaganih članov imenuje župna. Mandat članov traja štiri leta.
6.člen
Delovanje sosveta je javno in se ureja s poslovnikom, ki ga sprejme sosvet.
7. člen
Strokovno pripravo gradiva opravljajo strokovne službe posameznih institucij, administrativno
tehnične naloge za sosvet opravlja imenovani predstavnik občinske uprave.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku
Številka: 024-00010/2008
Datum:
ŽUPAN
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.

3

VARNOSTNI SOSVET OBČINE SELNICA OB DRAVI
Varnostni sosvet je potrebno ustanoviti z namenom, da Občina Selnica ob Dravi skupaj s Policijsko
postajo Ruše preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov in s tem zagotovi večjo varnost
občanov.
1. NAMEN, DELOVANJE, CILJI
NAMEN:
Varnostni sosvet je potrebno ustanoviti z namenom, da Občina Selnica ob Dravi skupaj s Policijsko
postajo Ruše preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov in s tem zagotovi večjo varnost
občanov. Varnostni sosvet je posvetovalno telo, ki ga sestavljajo:
− stalni člani po svojih funkcijah,
− za posamezne primere tudi posamezniki in
− nestalni člani kot predstavniki organov in organizacij, ki delujejo na področju varnosti.
TEMELJNA FUNKCIJA:
Varnostni sosvet povezuje, koordinira in usmerja delo organov, organizacij in drugih strokovnih
dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko, kot tudi drugih subjektov, ki lahko kadarkoli
vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v lokalni skupnosti.
Varnostni sosvet deluje na podlagi enakopravnosti njegovih članov pri doseganju skupnih ciljev.
DELOVANJE:
Člani varnostnega sosveta aktivno sodelujejo pri delu posvetovalnega telesa:
− dajejo pobude in predloge za reševanje varnostnih problemov,
− izvajajo naloge, ki so jih prostovoljno sprejeli,
− obravnavajo in analizirajo letno poročilo o varnostnih razmerah v lokalni skupnosti,
− oblikujejo strategijo dela za odpravljanje vzrokov za naraščanje negativnih pojavov v lokalni
skupnosti,
− organizirajo okrogle mize o preventivnem delovanju,
− sodelujejo na razstavah, sejmih in podobnih prireditvah, kjer lahko vzpodbujajo preventivno
delovanje,
− pripravljajo letno poročilo in analizo rezultatov dela posvetovalnega telesa,
− delujejo v korist splošne varnosti in ne zlorabljajo članstva v svojo lastno korist ali korist
organa oziroma institucije, ki jo zastopajo,
− seznanjajo javnost o svojem delu.
CILJI:
Varnostni sosvet teži k doseganju naslednjih ciljev:
− zmanjšanje števila varnostnih problemov v lokalni skupnosti,
− povečanje občutka varnosti,
− partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti med policijo, organi lokalne skupnosti,
gospodarstvom, zdravstvom, podjetniki, izobraževalnimi zavodi, socialnimi službami,
občani in drugimi formalnimi in neformalnimi organizacijami,
− medsebojna obveščenost partnerjev o varnostnih razmerah,
− soodgovornost in porazdelitev nalog za zagotavljanje varnosti med partnerji.
PROGRAM DELA ZA LETO 2009
PREDLOGI S STRANI POLICIJSKE POSTAJE:
− postavitev oglasne deske (vitrine) na primernem mestu v centru naselja Selnica ob Dravi,
− priprava in organizacija okrogle mize na temo »Družinsko nasilje«,
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−
−
−

posvet varnostnega sosveta o problematiki hrupnega obratovanja gostinskih lokalov,
predstavitev varnostnega sosveta in aktivnosti na spletnih straneh Občine Selnica ob Dravi,
obravnava varnosti na prireditvah ob občinskem prazniku in spominskem dnevu občine.

PREDLOGI S STRANI OBČINE SELNICA OB DRAVI:
Aktivno sodelovanje s šolo in vrtcem v smislu informiranja o varovanju in potencialnih nevarnostih
v cestnem prometu (cesta).
Zagotavljanje večje prometne varnosti:
− odpravljanje kritičnih točk v cestnem prometu,
− izboljšanje (preplastitev) občinskih cest za večjo varnost,
− vzpostavljanje kolesarskih stez in njihova povezava, odpravljanje ovir, postavitev stojal za
kolesa (na javnih mestih),
− urejanje varnih šolskih poti,
− ureditev varnih prehodov čez cesto,
− ureditev steze za rolkanje.
Preprečevanja vandalizma predvsem pri:
− uničevanju, snemanju, preobračanju, zvijanju, lomljenju prometnih znakov,
− razbijanju uličnih luči,
− pitju alkohola in razgrajanju v večernih urah v okolici šole, vrtca in drugih javnih mestih,
− prevračanju smetnjakov,
− uničevanju klopi ob sprehajalnih poteh in avtobusnih postajah,
− uničevanju cvetličnih nasadov v sodelovanju s krajani, šolo, društvi, podjetji, starši, policijo,
občino.
ČLANI
Člani varnostnega sosveta so:
− Jurij LEP – župan Občine Selnica ob Dravi,
− Anton POLAK – komandir Policijske postaje Ruše,
− Marko VIRTNIK – predstavnik Policijske postaje Ruše,
− Darko FLAK – predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
− Jožica OZMEC – predstavnica OŠ. Selnica ob Dravi,
− Damijan ŠTEGER – predstavnik občinskega gasilskega poveljstva,
− Predstavnik občinske uprave – sekretar VS.
SODELOVANJE OBČANOV
Pripombe, predlogi in vprašanja občanov so dobrodošla na elektronski naslov info@selnica.si ali
na običajen poštni naslov Občine Selnica ob Dravi.
Pripravil:
Slobodan TATALOVIČ, dipl. ekon.
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