MESTNA OBČINA PTUJ
VARNOSTNI SOSVET
Mestni trg 1
2250 PTUJ
Številka : 220-1/01
Datum : 13.11.2003

ZAPISNIK
3. seje Varnostnega sosveta,
ki je potekala dne 13.11.2003 ob 10.00 uri v sejni sobi mestne hiše, Mestni trg 1/I, Ptuj.
Prisotni :
Slavica Pičerko Peklar ( VEČER ), Fistravec Janko ( PP Ptuj ), Jurij Šarman ( CID ), Erika
Šafranko ( MČ Center ), Aleksander Solovjev ( MČ Panorama ), Ljubo Jurič ( MČ Jezero ),
Stojan Žižek ( MČ Ljudski vrt ), Edi Kozel ( MO Ptuj ), Janez Merc ( MO Ptuj ), dr. Štefan
Čelan ( MO Ptuj ), Franc Kozel ( SPVCP MO Ptuj ), Janez Rožmarin ( MČ Breg ).
Opravičeno odsotna : Miran Kerin, Andrej Rebernišek.
Sejo Varnostnega sosveta ( v nadaljevanju : VS ) je začel župan MO Ptuj, se opravičil za
zamudo, pozdravil prisotne in predlagal naslednji dnevni red :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika prejšnje seje.
Aktivnosti CID in LAS ( brošura o nasilju in predavanja po šolah ).
Usmeritve za delo sosveta.
Predlogi za aktivnosti in delo sosveta v letu 2004.
Aktualna problematika ( vandalizem, pobude iz Mestnega sveta, MČ in PMČ ).
Razno.

Dnevni red so prisotni soglasno potrdili.
Ad 1.)
Zapisnik prejšnje seje je bil članom posredovan z vabilom in nanj ni bilo pripomb.
Ad 2.)
G. Šarman predstavi aktivnosti CID in obvesti prisotne, da bo brošura na temo nasilja izšla
konec decembra. Gre za nadaljevanje projekta iz 2001 ( zloženka ). Brošura bo izdana v 5000
izvodih.
G. Solovjev poda informacijo okrog organizacij preventivnih predavanj na šolah in posebej
poudari velik odziv.
SKLEP :
za potrebe izdaje brošure na temo nasilja VS iz lastnih sredstev zagotovi 371.000 Sit.

Ad 3.)
G. Merc omeni aktivnosti v smislu prihajajočih praznikov in s tem povezane uporabo
pirotehničnih sredstev in predlaga ustrezen preventivni članek v glasilu Ptujčan.
G. Fistravec omeni možnost objave že pripravljenega članka. PP Ptuj bo opravljala nadzor
nad prodajo pirotehničnih sredstev v skladu s svojimi pristojnostmi.
G. Solovjev poda pobudo še za intervju na Radiu Ptuj na to temo.
G. Merc predlaga vključitev zdravstvene preventive.
SKLEP :
V smislu osveščanja in informiranja o uporabi pirotehničnih sredstev med prihajajočimi
prazniki se v glasilu Ptujčan objavi prispevek PP Ptuj, na Radiu Ptuj pa se organizira intervju
na isto temo, kjer sodelujeta predstavnik zdravstva dr. Kolarič in predstavnik PP Ptuj.
Ad 4.)
G. Šarman omeni vlogo in pomen informiranja prebivalstva glede zlorabe drog ( možne
predstavitve v Ptujčanu ).
G. Solovjev pove, da zloženka na temo predstavitve drog že obstaja in bo akcija delitve
ponovljena.
G. Merc izrazi potrebo po sestavi programa aktivnosti VS za leto 2004. V zvezi s tem obstaja
že več pobud. Ena izmed njih prihaja z Oddelka za gospodarstvo MO Ptuj in se nanaša na
problematiko odpiralnih časov lokalov.
G. F. Kozel omeni pripravo lokalnega programa varnosti v cestnem prometu in predlaga, da
se člani VS s tem seznanijo.
G. Čelan predlaga, da kot osnova za sestavo programa aktivnosti služi letošnji program, ki pa
naj bo na podlagi dodatnih pobud dopolnjen in ga VS sprejme na prvi seji naslednje leto.
SKLEP :
Člani VS do prihodnje seje, ki bo predvidoma naslednje leto pripravijo predloge za plan dela
v letu 2004.
Ad 5.)
G. Čelan poda lastno videnje varnostne situacije v ožjem okolju mesta. Opozori na vlogo in
pomen vodij različnih skupin oz. na pridobivanje le teh na stran pozitivnega delovanja in
hkrati poudari nujnost nenasilnega načina urejanja razmer. Prav tako omeni konflikte v
odnosih mesto – okolica.
G. Solovjev opozori na naraščajoče razlike v odnosu mesto – okolica in na posledice, ki se
zaradi tega pojavljajo pri ljudeh in v okolju samem.
G. Čelan omeni možnost porabe proračunskih sredstev za izdelavo strokovnih podlag za
analizo socialnega okolja ( diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo ). Potrebno bi bilo
pregledati seznam štipendistov in izbrati ustreznega mentorja.
Ga. Šafranko opozori na več kritičnih lokacij v MČ Center, kjer se dela škoda. Še vedno je
najbolj na udaru dom krajanov na Potrčevi. Predstavnike PP Ptuj povabi na naslednjo sejo
sveta MČ Center.
G. Žižek omeni podobno problematiko v vseh četrtih MO Ptuj in poudari pomen in kvaliteto
nadzora policije na kritičnih lokacijah. Ponovno predlaga povečan nadzor nad točenjem
alkohola v določenih lokalih, predvsem v bližini srednješolskega centra.

G. Fistravec poda informacijo o prisotnosti policije na kritičnih lokacijah, vendar se
aktivnosti izvajajo v skladu s kadrovskimi, tehničnimi in zakonskimi možnostmi.
G. Čelan se strinja z dejstvom, da so možnosti policije omejene.
Ga. Šafranko opozori tudi na neupoštevanje zakona o prodaji alkoholnih pijač v trgovskih
lokalih.
G. F. Kozel seznani prisotne z izkušnjami o uvedbi varnostnih služb za potrebe izvajanja
zakona in zagotavljanje varnosti.
SKLEP :
Sprožijo se aktivnosti za pridobitev strokovnih podlag za analizo socialnega okolja. Pri tem se
raziščejo možnosti izdelave diplomske, magistrske naloge ali doktorata na to temo.
Ad 6.)
G. F. Kozel predstavi aktivnosti pri delu na projektu izdelave lokalnega programa varnosti v
cestnem prometu.
G. Solovjev predlaga, da se angažira urednica glasila Ptujčan in pripravi intervju z dr. Ščuko.
SKLEP :
V Ptujčanu se objavi intervju z dr. Ščuko.
Seja je bila zaključena ob 11.25 uri.
Zapisal
Edi Kozel

