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4. 

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Ur. l. RS, št. 109/10 in spremembe) 
ter 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski 
svet Občine Radovljica na 14. redni seji dne 22.6.2016 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu Občine Radovljica

1. člen

(1) S tem odlokom Občina Radovljica ustanavlja na področju preventive in 
vzgoje v cestnem prometu Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
(v nadaljevanju: svet) in določa naloge ter sestava sveta.  

2. člen

(1) Svet deluje kot posvetovalno telo župana.
(2) Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih de-
javnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
–  3 predstavniki vzgojno izobraževalnih organizacij, po en član iz vsakega 

šolskega okoliša,
– 1 predstavnik policije,
– 1 predstavnik šol vožnje,
– 1 predstavnik upravljavcev cest in drugih izvajalcev,
–  1 predstavnik strokovnih in poklicnih društev s področja prometne  

varnosti.

3. člen

(1) Svet ima 7 članov. Njihov mandat traja štiri leta. Po poteku mandata so 
lahko ponovno imenovani.

4. člen

(1) Člane sveta imenuje občinski svet. Kandidate občinskemu svetu predla-
ga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlo-
gov organizacij in institucij iz 2. člena tega odloka.
(2) Predsednika in podpredsednika na predlog župana imenujejo člani iz-
med sebe. 
(3) Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti 
ali zadržanosti.
(4) Strokovne in administrativno-tehnične naloge za potrebe sveta zagotavlja 
občinska uprava.

5. člen

(1) 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 ob-

veščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje pro-
metne varnosti,

-  koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih 
gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokal-
ni ravni,

-  sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet, republi-
škim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s sveti za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu drugih lokalnih skupnosti ter z 
drugimi organi, organizacijami in društvi, ki lahko neposredno ali posre-
dno vplivajo na prometno varnost.

6. člen

(1) Za delo sveta se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Radovljica, ki se nanašajo na delo odborov in komisij občin-
skega sveta ter skupnih delovnih teles občinskega sveta in župana.

7. člen

(1) Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu 
se zagotovijo s proračunom Občine Radovljica ter iz drugih sredstev za ta 
namen.

8. člen

(1) Sedanji svet z dnem uveljavite tega odloka prevzame naloge, določene v 
tem odloku, do izteka svojega mandata. Sestava sveta se v skladu z določ-
bami tega odloka imenuje z naslednjim mandatom. 
(2) Z dnem veljavnosti tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Radovljica (UVG, 
47/97) in Poslovnik o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
z dne 3.4.2013. 

9. člen

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu 
Občine Radovljica - Uradne objave. 
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