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Predlog za 1. obravnavo
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg
in 43/19) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno
prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na ________seji,
dne __________, sprejel

ODLOK o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine MirenKostanjevica

1. člen

(1) S tem odlokom Občina Miren-Kostanjevica ustanavlja na področju preventive in vzgoje v
cestnem prometu Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine MirenKostanjevica (v nadaljevanju: Svet) in določa naloge ter sestavo sveta.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za moške in ženske.
2. člen
(1) Svet deluje kot posvetovalno telo Občinskega sveta
(2) Svet ima 8 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,
- po en predstavnik vsake izmed treh volilnih enot v občini Miren-Kostanjevica (Bilje, Miren
ter Kostanjevica na Krasu) in jih predlagajo posamezne krajevne skupnosti, ki te volilne
enote sestavljajo.
3. 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 Komisijo za
tehnično urejanje prometa ter tudi druge predstavnike, ki niso člani Sveta.

4. 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.
5. člen
Za delo sveta se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine MirenKostanjevica, ki se nanašajo na delo odborov in komisij občinskega sveta ter skupnih
delovnih teles občinskega sveta in župana.
6. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu se zagotovijo s
proračunom Občine Miren-Kostanjevica ter iz drugih sredstev za ta namen.
7. člen
Svet je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu, kateremu enkrat letno poroča o svojem
delu.
8. člen
Za delo članov Sveta se smiselno uporabljajo določbe veljavnega Pravilnika o plačah,
sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta,
članov sveta krajevnih skupnosti ter članov drugih občinskih organov Občine MirenKostanjevica.
9. člen
Prvo sejo imenovanih članov Sveta skliče župan Občine Miren-Kostanjevica in jo vodi do
izvolitve predsednika.
10. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Mauricij Humar
župan

O B R A Z L O Ž I T E V:

1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM ODLOKA
- 6. člen Zakona o voznikih (ZVoz-1) (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg
in 43/19),
- 17. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno
besedilo, 62/16).
2. OCENA STANJA, RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE ODLOK POTREBEN
Namen in cilj odloka je vzpostavitev ureditve vzgoje in preventive v cestnem prometu z
veljavno zakonodajo. Občina Miren-Kostanjevica do sedaj posvetovalnega telesa, ki bi se
ukvarjalo izključno s preventivo in varnostjo v cestnem prometu ni imela. V Zakonu o
voznikih (ZVoz-1) 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).
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.

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.
V Občini Miren-Kostanjevica je na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah ustanovljena
tudi Komisija za tehnično urejanje prometa, ki je namenjena reševanju strokovnih nalog za
graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest ter sodeluje z občinsko upravo pri nalogah
graditve, vzdrževanja, upravljanja in varstva občinskih cest. Na drugi strani pa je SPV organ,
ki ima širšo sestavo in analitično-programske naloge in posvetovalno funkcijo do Občinskega
sveta. Smiselno je po sprejemu in uveljavitvi odloka o ustanovitvi SPV preveriti članstvo v
Komisiji za tehnično urejanje prometa in po potrebi novelirati odlok o Občinskih cestah.
Sledi obrazložitev besedila oziroma sprememb posameznih členov predloga:
1. člen
Določa namen in cilje, ki jih odlok v skladu z veljavno zakonodajo zasleduje.
2. člen
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.
3. člen
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.
4. člen
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.
5. člen
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.
6. člen
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.
7. člen
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.
8. člen
Besedilo člena določa, da se za plačilo dela članom Sveta smiselno uporablja veljavni
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta, članov sveta krajevnih skupnosti ter članov drugih občinskih organov
Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, 75/12, 24/15, 55/17, 59/20).
9. člen
Določa način delovanja sveta do izvolitve predsednika.
10. člen
Običajne prehodne in končne določbe.
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZA OBČINSKI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA
FINANČNA SREDSTVA
Veljavni proračun že vsebuje vsebuje postavko 08001010 Preventiva v cestnem prometu in
problematika drog iz katere se financirajo ukrepi za izboljšanje varnosti v cestnem prometu
kot npr. nabava prikazovalnikov »Vi vozite«. Postavko bo potrebno v naslednjih letih
primerno vzdrževati.
4. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ODLOKA
Ocenjujemo, da bo imelo sprejetje odloka in oblikovanje Sveta dolgoročne pozitivne učinke
na izboljšanje prometne varnosti na območju Občine.

Na podlagi navedenega Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica predlagam, da
sprejme naslednja sklepa:
1. Prva in druga obravnava Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Miren-Kostanjevica se združita in opravita na isti seji
sveta.
2. Sprejme se predlagani Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Miren-Kostanjevica.
Pripravil:
Erik Lasič, okolje in prostor
Mauricij Humar l.r.
Župan

