POSVETOVALNO TELO
SOSVET
MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC
OBČINE MISLINJE
POLICIJSKE POSTAJE SLOVENJ GRADEC
Številka: 8/2014
Datum: 4. 2. 2015
ZAPISNIK
7. sestanka Posvetovalnega telesa – sosveta, Mestne občine Slovenj Gradec, Občine
Mislinje in Policijske postaje Slovenj Gradec, ki je bil 4. 2. 2015 med 10.00 in 11.00 v
prostorih sejne sobe Mestne občine Slovenj Gradcu na Šolski ulici 5 v Slovenj Gradcu.
PRISOTNI:
-

g. Peter Pungartnik, mag., predsednik, član občinskega sveta Mestne občine
Slovenj Gradec
g. Zlatko Godec, podpredsednik občinskega sveta Občine Mislinje
g. Dimitrij Gaberšek, komandir Policijske postaje Slovenj Gradec
g. Emil Vogrin, mag., sekretar, pomočnik komandirja Policijske postaje Slovenj
Gradec
g. Jernej Mrak, član občinskega sveta Občine Mislinje
g. mag. Aljoša Krivec, predstavnik Mestne občine Slovenj Gradec
g. Andrej Čas, Župan Mestne občine Slovenj Gradec

Na sestanku je bil sprejet in obravnavan naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka varnostnega sosveta.
2. Obravnava aktualne varnostne problematike.
3. Pregled dosedanjega dela in sprejem smernic za delo v naprej.
4. Razno.
Predsednik, g. Peter Pungartnik, mag., je pozdravil prisotne. G. župan Andrej Čas je
pozdravil prisotne, zaželel dobrodošlico, dobro počutje in konstroktivno delo. Zahvalil se je
za dobro dosedanje delo.
Ad 1)
Predsednik, g. Peter Pungartnik, mag., je pozdravil prisotne in predstavil zapisnik zadnjega
sestanka,ki je bil sprejet. Ugotovljeno je bilo, da so bile vse naloge in sklepi realizirani razen
izvedbe razširjenega sosveta v Mestni občini Slovenj Gradec zaradi občinskih volitev.
Predlaga, da se izvede v jeseni 2015, zaradi dobre izkušnje v Mislinji.
Ad 2)
Komandir, g. Dimitrij Gaberšek, je podal informacijo – poročilo o stanju varnosti v letu 2014 in
se zahvalil za delo v sosvetu in dobro sodelovanje z vsemi v lokalnih skupnostih in za
podane pobude županov za načrt dela policijske postaje v letu 2015.
G. predsednik, je poudaril, da je res pomembno povezovanje lokalne skupnosti in policije,
da je policija brez ljudi in informacij iz okolja nemočna oz. skupaj smo uspešnejši in
učinkovitejši pri zagotavljanju varnosti, in da se to odraža v zelo dobrem stanju varnosti.

Člani niso izpostavili konkretnih varnostnih problemov, razen problematike psov, da bi
izdelali novo preventivno zloženko in skupaj naredili preventino vsebine in jih predstavili
občanom in medijem – pobuda Aljoše Krivca.
Člani so poudarili, da še naprej ostaja varnostna problematika (prometna varnost glede na
slabo stanje cest in zamaknitve rekonstrukcij kritičnih mest, vožnja v naravnem okolju,
vandalizma in kršitev javnega reda in miru, tatvine in vlomi v stanovanjske hiše..), in da od
policistov pričakujejo še naprej tako dobre delo, da nadaljujejo s preventivnimi akcijami in
sprotno reagirajo na zaznane varnostne probleme ter v reševanje vključijo lokalno skupnost
in vse, ki lahko pomagajo reševati probleme.
Predsednik, g. Peter Pungartnik, mag., je poudaril, da bo seznanil občinska sveta občin
glede problema kadrovske zasedenosti policijske postaje – vedno man je policistov in tudi
pogojev v katerih delajo policisti (zgradba policijske postaje je stara in potrebna obnove).
Ad 3)
Opravili smo pregled dela varnostnega sosveta v mandatu 2011-2015 in bo objavljen na
spletnih straneh.
Sprejeli smo predlog za delo varnostnega sosveta za naprej, in sicer da bi se sestava stalnih
članov sosveta razširila iz sedanjih 6 članov na 9 članov (še več informacij o varnostnih
problemih bi se iz okolja posredovalo policiji in občinama…).
Sestavljali bi ga:
- 4 člani Mestne občine Slovenj Gradec (od tega eden iz občinske uprave).
- 3 člani Občine Mislinje (od tega eden iz občinske uprave) in
- 2 člana Policijske postaje Slovenj Gradec.
Tako bi se še bolj utrjeval partnerski odnos, ker bi bila zastopanost članov večja in iz
konkretnih ožjih delov občin, pridobilo bi se več konkretnih varnostnih informacij iz okolja in
tudi ni zadržkov glede finančnih sredstev za delo, ker sosvet ni vezan na finančna sredstva.

Predsednik, g. Peter Pungartnik, mag., je povedal, da spremenjena policijska zakonodaja
omogoča občinam, da s pobudami vplivajo na letni načrt policijskih postaj, in da se z njo
policija vrača k lokalnim skupnostim.
4.
Za objavo dela in prispevkov sosveta na Občini Mislinja se prispevki poiščejo tajnici župana,
ki bo vsebine objavila na spletni strani občine.
Podana je bila pobuda, da bi se spletna stran sosveta osvežila in dopolnila z aplikacijo, da bi
lahko občani sosvetu posredovali informacije in pobude in da bi lahko postavljali vprašanja.
Predsednik, g. Pete Pungartnik, mag., se je zahvalil za sodelovanje v tem mandatu in
predlagal, da bo naslednji sestanek sosveta ob zaznanih varnostnih problemih in da se bo
takrat izvedel razširjen varnostni sosvet za območje Mestne občine Slovenj Gradec – v
jesenskem delu in da se bo na novo konstituiral po nadomestnih volitvah župana v Milslinji.
Sestanek sosveta je bil zaključen ob 11.00.

Sekretar:
Emil Vogrin, mag. prav.

Predsednik:
Peter Pungartnik, mag.

