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OBČINSKI SVET
OBČINE BRDA

ZADEVA: ODLOK O USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESNTEM PROMETU V
OBČINI BRDA – prva obravnava – obrazložitev

PREDLAGATELJ: Župan Občine Brda, g. Franc Mužič, na podlagi drugega odstavka 29. člena Statuta
Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17, 16/18)
POROČEVALKA: Anita Manfreda – direktorica občinske uprave Občine Brda
1. Pravna podlaga:
Pravna podlaga za sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Brda (v nadaljevanju: odloka) je 6. člen Zakona o voznikih, ki določa, da samoupravne
lokalne skupnosti za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na
lokalni ravni ustanovijo svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ki delujejo kot strokovno
posvetovalno telo občinskega sveta organa lokalne skupnosti.
2. Ocena stanja na področju:
Občina Brda doslej ni imela ustanovljenega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem, zato občinska
uprava predlaga, da se ustanovi s tem Odlokom. Svet za preventivo 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 sveta in jih na podlagi predlogov organov, organizacij in
institucij iz prejšnjega stavka imenuje za mandatno dobo štirih let.
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.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se zagotovijo s
proračunom lokalne skupnosti ter iz drugih sredstev.

4. Postopek sprejema:
V kolikor na predlog odloka v prvi obravnavi ne bo pripomb in tako bi bilo besedilo odloka v drugi
obravnavi enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, predlagamo, da Občinski svet Občine Brda
na podlagi določil 79. in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda prvo in drugo obravnavo
predloga odloka združi in odlok sprejme. V ta namen predlagamo sprejem naslednjih sklepov:
Predlog 1. sklepa: »V skladu z določili petega odstavka 79. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Brda, na predlog odloka v prvi obravnavi ni bistvenih vsebinskih pripomb. Ker bi besedilo odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu odloka v prvi obravnavi, Občinski svet Občine Brda sprejme odlok na isti
seji tako, da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.«
Predlog 2. sklepa: »Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v Občini Brda.«

Pripravila:
Anita Manfreda, direktorica občinske uprave
Mojca Treplak, pravnica

Župan
Franc Mužič

OBČINA BRDA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. glasilo slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) je
Občinski svet Občine Brda na _______ seji dne _____________ sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v Občini Brda.
2.
Ta sklep velja takoj.
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