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I.

Uvod

Zaradi spremembe zakonodaje, ki je bila podlaga za ustanovitev in imenovanje članov v svet
za preventivo in vzgojo ter poteka mandata dosedanjim članom Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu, ki so bili imenovani s Sklepom Občinskega sveta Občine Divača št. 0320020/2011-26 in št. 032-0006/2012-16 se Občinskemu svetu predlaga, da obravnava in
sprejme predlagani Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Divača, ki je v nadaljevanju podrobneje predstavljen.

II.
-

Pravna podlaga

6. člen Zakonu o voznikih (ZVoz-1) (Uradni list RS, št. 85/16),
8. in 16. člen Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14 in 9/15).

III.

Obrazložitev

Razloga za sprejem odloka sta:
- sprememba oz. sprejem novega Zakona o voznikih (ZVoz-1, Uradni list RS, št. 85/16) in
- pretek mandata dosedanjemu Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki ga je
treba zaradi nove zakonodaje urediti na novo.
Ker ni pričakovati bistvenih pripomb in gre v bistvu za uskladitev ureditve z veljavno
zakonodajo, se predlaga, da se 1. in 2. obravnava odloka združita in opravita na isti seji
skladno s petim odstavkom 74. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Divača. Cilj odloka
pa je uskladitev ureditve vzgoje in preventive v cestnem prometu z veljavno zakonodajo.

V spremenjenem oz. novem Zakonu o voznikih (ZVoz-1, Uradni list RS, št. 85/16) je v
6. členu določeno, da za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem
prometu na lokalni ravni samoupravne lokalne skupnosti ustanovijo svete za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju SPV), ki delujejo kot strokovno posvetovalno telo
predstavniškega organa lokalne skupnosti (občinskega sveta).
Predhodnik tega zakona je določal, da Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu deluje kot posvetovalno telo župana, člane pa imenuje občinski svet.
V nadaljevanju Zakon o voznikih določa, da SPV imenuje predstavniški organ lokalne
skupnosti, sestavljajo ga predstavniki organov lokalne skupnosti ter drugih organov,
organizacij in institucij z območja lokalne skupnosti, katerih dejavnost je usmerjena k
preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno-izobraževalnih organizacij, organizacij
civilne družbe, policije, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih). Predstavniški organ lokalne
skupnosti določi sestavo sveta, način delovanja in število članov oziroma članic (v nadaljnjem
besedilu: članov) sveta in jih na podlagi predlogov organov, organizacij in institucij iz
prejšnjega stavka imenuje za mandatno dobo štirih let.
SPV ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne
skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni
ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in
obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovno tehnične naloge za
SPV ter koordinacijo prometno-preventivnih aktivnosti na lokalni ravni izvaja strokovni
delavec zaposlen v okviru uprave lokalne skupnosti. SPV sodeluje z javno agencijo in
ministrstvom, pristojnim za promet.
SPV se ustanovi za območje ene ali več lokalnih skupnosti. SPV dveh ali več lokalnih
skupnosti lahko ustanovijo skupni SPV, s katerim določijo sestavo, naloge in način
zagotavljanja sredstev za delovanje skupnega sveta. Za usklajevanje dela na širšem območju
se lahko sveti povezujejo in ustanovijo koordinacijsko telo.
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se
zagotovijo s proračuni lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev.
Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodelujejo z Javno agencijo RS za
varnost prometa in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor.
Javna agencija RS za varnost prometa skladno s svojimi zakonskimi in prioritetnimi nalogami
skrbi za koordinacijo občinskih SPV, za strokovno podporo, zagotavljanje preventivnih
gradiv in usmeritve za izvajanje preventivnih akcij na lokalni ravni ter usposabljanje in
izobraževanje predstavnikov občinskih SPV.
V okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013 – 2022 je eden izmed
posebnih projektov za zagotavljanje varnosti cestnega prometa tudi projekt Revitalizacije
občinskih SPV.

IV.

Obrazložitev Predloga Odloka in obrazložitev po členih

IV-1. Obrazložitev – splošna:
S predlaganim odlokom je opredeljena sestava, urejen je postopek imenovanja ter način
delovanja SPV. V mandatnem obdobju 2010-2014 je bil SPV Občine Divača ustanovljen in
imenovan s Sklepom Občinskega sveta Občine Divača št. 032-0020/2011-26 in izvedena
zamenjava člana zaradi odstopa št. 032-0006/2012-16). S sprejetjem Zakona o voznikih je
bila dana nova pravna podlaga za imenovanje svetov za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v samoupravnih lokalnih skupnostih.
S tem predlogom odloka se usklajuje delovanje in naloge na področju preventive in vzgoje v
cestnem prometu z veljavno zakonodajo. Občinski svet skladno s 6. členom Zakona o
voznikih določi število članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter jih
imenuje na podlagi predlogov organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je
usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
– vzgojno izobraževalnih organizacij,
– medobčinskega inšpektorata in redarstva,
– policije,
– občinske uprave,
– upravljavcev cest in drugih izvajalcev,
– strokovnih in poklicnih društev s področja prometne varnosti.
V predlogu Odloka je predlaganih 6 članov SPV, predvsem zaradi strokovnosti SPV in
operativnosti. SPV je po novem posvetovalno telo občinskega sveta in ne več posvetovalno
telo župana.
Prej veljavni sklep je določal 10 člansko sestavo sveta in sicer:
– predstavnik občinskega sveta,
– direktor Občinske uprave,
– predstavnica Medobčinskega inšpektorata in redarstva,
– vodja policijskega okoliša za območje Občine Divača,
– ravnateljica osnovne šole Divača
in
– predsednik Krajevne skupnosti Barka – za območje KS Barka,
– predsednik Krajevne skupnosti Divača – za območje KS Divača,
– predsednik Krajevne skupnosti Misliče – za območje KS Misliče,
– predsednica Krajevne skupnosti Senožeče – za območje KS Senožeče,
– predsednik Krajevne skupnosti Vreme – za območje KS Vreme.
V Zakonu o voznikih so navedene tudi naloge, ki jih v okviru svojih pristojnosti opravlja Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in sicer:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne
ukrepe za njihovo izvajanje;
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na
lokalni ravni,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju
udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv,
pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet, republiškim Svetom
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu drugih lokalnih skupnosti ter z drugimi organi, organizacijami in društvi, ki
lahko neposredno ali posredno vplivajo na prometno varnost.

Sedanji SPV z dnem uveljavitve tega odloka prevzame naloge, določene v tem odloku, do
imenovanja novega SPV. Sestava SPV v skladu z določbami tega odloka se imenuje z
naslednjim mandatom.
IV-2. Obrazložitev po členih:
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1) (Uradni list RS, št. 85/16) ter 8. in 16. člena
Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14 in 9/15) je Občinski
svet Občine Divača na svoji ______. redni seji dne ___________sprejel
ODLOK
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Divača
k preambuli:
V skladu z določili 6. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1) (Uradni list RS, št. 85/16) občina ustanovi
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in
vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni samoupravne lokalne skupnosti. 8. člen Statuta Občine
Divača(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14 in 9/15)govori o nalogah občine in med njimi
je v 10. točki navedeno, da občina zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja
promet v občini, 16. člen pa določa, da v okviru svojih pristojnosti občinski svet sprejema odloke in
druge občinske akte.

1. člen
V Odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in
moški spol.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z določili Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) (Uradni list
RS, št. 33/16), ki v 14. členu določa, da mora občinski svet v okviru svoje pristojnosti ustvarjati pogoje
za enako obravnavanje vseh oseb ne glede na katerokoli osebno okoliščino, z osveščanjem in
spremljanjem položaja na tem področju ter z ukrepi normativne in politične narave.

2. člen
S tem odlokom Občina Divača ustanavlja na področju preventive in vzgoje v cestnem
prometu Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Divača (v nadaljevanju:
Svet) in določa naloge ter sestavo sveta.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z določili 6. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1), ki določa da občina
ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za načrtovanje in usklajevanje nalog
preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni samoupravne lokalne skupnosti.

3. člen
(1) Svet deluje kot posvetovalno telo Občinskega sveta.
(2) Svet ima 6 članov. Njihov mandat traja štiri leta. Po poteku mandata so lahko ponovno
imenovani.
(3) Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je
usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
- 1 predstavnik občinske uprave,
- 1 predstavnik vzgojno izobraževalnih organizacij,
- 1 predstavnik medobčinskega inšpektorata in redarstva,

-

1 predstavnik policije,
1 predstavnik upravljavcev cest in drugih izvajalcev,
1 predstavnik strokovnih in poklicnih društev s področja prometne varnosti.

Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z določili 6. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1), ki določa, da Svet
imenuje predstavniški organ lokalne skupnosti – občinski svet, sestavljajo ga predstavniki organov
lokalne skupnosti ter drugih organov, organizacij in institucij z območja lokalne skupnosti, katerih
dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno-izobraževalnih
organizacij, organizacij civilne družbe, policije, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih). Predstavniški
organ lokalne skupnosti določi sestavo sveta, način delovanja in število članov oziroma članic (v
nadaljnjem besedilu: članov) sveta in jih na podlagi predlogov organov, organizacij in institucij iz
prejšnjega stavka imenuje za mandatno dobo štirih let.

4. člen
(1) Člane sveta imenuje občinski svet. Kandidate občinskemu svetu predlaga Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov organizacij in institucij
iz 2. člena tega odloka.
(2) Svet ima predsednika in podpredsednika Svet na prvi redni seji izmed svojih članov z
večino glasov imenuje predsednika in podpredsednika.
(3) Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
(4) Strokovne in administrativno-tehnične naloge za potrebe sveta zagotavlja občinska
uprava.
(5) Svet lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju tudi druge
predstavnike, ki niso člani Sveta.
Obrazložitev:
Besedilo člena določa, način imenovanja Sveta, način določitve predsednika in podpredsednika
Sveta, daje pooblastilo podpredsedniku za nadomeščanje predsednika v času njegove morebitne
odsotnosti, določa, da občinska uprava skrbi za administrativno – tehnične naloge Sveta ter daje Svetu
možnost, da zaradi razrešitev določenih vprašanj, povabi k sodelovanju tudi druge predstavnike, ki
niso člani Sveta.

5. člen
Svet opravlja v okviru svojih pristojnosti zlasti naslednje naloge:
- ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
- predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne
ukrepe za njihovo izvajanje;
- koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na
lokalni ravni,
- sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju
udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
- koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv,
pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
- sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet, republiškim Svetom
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu drugih lokalnih skupnosti ter z drugimi organi, organizacijami in društvi, ki
lahko neposredno ali posredno vplivajo na prometno varnost.

Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z določili 6. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1), ki določa pristojnosti
in naloge Sveta. Svet ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom
lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju
udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in
razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu na lokalni ravni.
Strokovno tehnične naloge za svet ter koordinacijo prometno-preventivnih aktivnosti na lokalni ravni
izvaja strokovni delavec zaposlen v okviru uprave lokalne skupnosti.
Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.

6. člen
Za delo sveta se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača,
ki se nanašajo na delo odborov in komisij občinskega sveta ter skupnih delovnih teles
občinskega sveta in župana.
Obrazložitev:
Besedilo člena določa, da Svet pri svojem delu smiselno upošteva določbe Poslovnika občinskega
sveta, ki se nanašajo na delo odborov in komisij občinskega sveta ter skupnih delovnih teles
občinskega sveta in župana.

7. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu se zagotovijo s
proračunom Občine Divača ter iz drugih sredstev za ta namen.
Obrazložitev:
Besedilo je sestavljeno na podlagi 6. člena Zakona o voznikih, ki določa, da se sredstva za
financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni zagotovijo s proračuni
lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev.

8. člen
Svet je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu, kateremu enkrat letno poroča o svojem
delu.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z določili 6. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1), ki določa, da Svet.
deluje kot strokovno posvetovalno telo predstavniškega organa lokalne skupnosti – občinskega sveta.
Besedilo člena določa odgovornost Sveta Občinskemu svetu.

9. člen
Za delo članov Sveta se smiselno uporabljajo določbe veljavnega Pravilnika o plačah, plačilih
za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti
Občine Divača ter o povračilih stroškov.
Obrazložitev:
Besedilo člena določa, da se za plačilo dela članom Sveta smiselno uporablja veljavni Pravilnik o
plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti Občine
Divača ter o povračilih stroškov - Sedaj veljavni (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/15).

10. člen
(1) Sedanji svet z dnem uveljavite tega odloka prevzame naloge, določene v tem odloku, do
imenovanja novega sveta.
(2) Z dnem imenovanja novega sveta prenehata veljati Sklepa Občinskega sveta Občine
Divača št. 032-0020/2011-26 in št. 032-0006/2012-16.
(3) Prvo sejo imenovanih članov Sveta skliče županja Občine Divača in jo vodi do izvolitve
predsednika.
Obrazložitev:
Besedilo nalaga trenutnemu Svetu, da opravlja določene naloge do imenovanja novega sveta ter način
sklica in vodenja prve seje novega Sveta.

11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da
mora biti statut in drugi predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v
njih drugače določeno. Odloki in drugi predpisi se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin.

IV-3. Finančne posledice:
Finančnih posledic sprejema Odloka ne bo. Za delovanje SPV ter financiranje nalog
preventive in vzgoje v cestnem prometu so v občinskem proračunu za leto 2017 sredstva za ta
namen že načrtovana in se porabijo predvsem za financiranje preventivnih akcij, nakupa
preventivnih merilnih tabel »Vi vozite« in sofinanciranja izobraževalnih programov za
osnovnošolske otroke na področju prometne varnosti.
Občinskemu svetu se predlaga v sprejem naslednja SKLEPA:
1. Prva in druga obravnava Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Divača se združita in opravita na isti seji sveta.
2. Sprejme se predlagani Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Divača.

V.

Zaključek

SPV je pomemben organ, ki je tudi v preteklih letih delovanja v sodelovanju z drugimi organi,
organizacijami in institucijami na lokalni ravni izvajal preventivne, izobraževalne in druge
akcije za varnost v cestnem prometu. Prispeval je k prometno-varnostnim rešitvam na
določenih lokacijah, posebno še pred šolami in vrtci. Ta prispevek pa je še posebej pomemben
na področju varnosti in izobraževanja v prometu med mladimi generacijami.
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Divača.
Predlog odloka bo posredovan v mnenje Odboru za gospodarstvo in okolje.

VI.



Priloge
Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Divača– 1. in 2. obravnava,
Predloga sklepov,

Pripravil:
Direktor Občinske uprave
Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP
Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Vložiti:
-

arhiv sej OS,
v zadevo.

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14
in 9/15) in 74. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 4/14, 9/15) je Občinski svet Občine Divača na svoji … redni seji, dne … sprejel
naslednji

SKLEP

1. člen
Prva in druga obravnava Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Divača se združita in opravita na isti seji sveta.

2. člen
Ta sklep začne veljati takoj.

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Sklep prejmejo:
-

Občinska uprava
arhiv, tu.

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14
in 9/15) je Občinski svet Občine Divača na svoji … redni seji, dne … sprejel naslednji

SKLEP

1. člen
Sprejme se Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Divača v predlagani obliki.

2. člen
Ta sklep začne veljati takoj.

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Sklep prejmejo:
-

Občinska uprava
arhiv, tu.

PREDLOG ODLOKA
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1) (Uradni list RS, št. 85/16) ter 8. in 16. člena
Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14 in 9/15) je Občinski
svet Občine Divača na svoji ______. redni seji dne ___________sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Divača
1. člen
V Odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in
moški spol.

2. člen
S tem odlokom Občina Divača ustanavlja na področju preventive in vzgoje v cestnem
prometu Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Divača (v nadaljevanju:
Svet) in določa naloge ter sestavo sveta.
3. člen
(1) Svet deluje kot posvetovalno telo Občinskega sveta.
(2) Svet ima 6 članov. Njihov mandat traja štiri leta. Po poteku mandata so lahko ponovno
imenovani.
(3) Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je
usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
- 1 predstavnik občinske uprave,
- 1 predstavnik vzgojno izobraževalnih organizacij,
- 1 predstavnik medobčinskega inšpektorata in redarstva,
- 1 predstavnik policije,
- 1 predstavnik upravljavcev cest in drugih izvajalcev,
- 1 predstavnik strokovnih in poklicnih društev s področja prometne varnosti.
4. člen
(1) Člane sveta imenuje občinski svet. Kandidate občinskemu svetu predlaga Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov organizacij in institucij
iz 2. člena tega odloka.
(2) Svet ima predsednika in podpredsednika Svet na prvi redni seji izmed svojih članov z
večino glasov imenuje predsednika in podpredsednika.
(3) Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
(4) Strokovne in administrativno-tehnične naloge za potrebe sveta zagotavlja občinska
uprava.
(5) Svet lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju tudi druge
predstavnike, ki niso člani Sveta.
5. člen
Svet opravlja v okviru svojih pristojnosti zlasti naslednje naloge:
- ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,

-

predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne
ukrepe za njihovo izvajanje;
koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na
lokalni ravni,
sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju
udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv,
pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet, republiškim Svetom
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu drugih lokalnih skupnosti ter z drugimi organi, organizacijami in društvi, ki
lahko neposredno ali posredno vplivajo na prometno varnost.
6. člen

Za delo sveta se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača,
ki se nanašajo na delo odborov in komisij občinskega sveta ter skupnih delovnih teles
občinskega sveta in župana.
7. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu se zagotovijo s
proračunom Občine Divača ter iz drugih sredstev za ta namen.
8. člen
Svet je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu, kateremu enkrat letno poroča o svojem
delu.
9. člen
Za delo članov Sveta se smiselno uporabljajo določbe veljavnega Pravilnika o plačah, plačilih
za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti
Občine Divača ter o povračilih stroškov.
10. člen
(1) Sedanji svet z dnem uveljavite tega odloka prevzame naloge, določene v tem odloku, do
imenovanja novega sveta.
(2) Z dnem imenovanja novega sveta prenehata veljati Sklepa Občinskega sveta Občine
Divača št. 032-0020/2011-26 in št. 032-0006/2012-16.
(3) Prvo sejo imenovanih članov Sveta skliče županja Občine Divača in jo vodi do izvolitve
predsednika.

11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Številka: __________
Divača, dne __________

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

