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Sklep
o imenovanju in pristojnostih sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v Občini Lenart

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava
NOSILEC: Mirko Kojc

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1, Uradni list RS, št. 85/2016, 67/2017,
21/2018-ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) se
sprejme Sklep o imenovanju in pristojnostih sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
v Občini Lenart, kot je predložen.

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih ( ZVoz-1, Uradni list RS, št. 85/2016, 67/2017,
21/2018-ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017),
je Občinski svet Občine Lenart na svoji 4. redni seji, dne 13. 06. 2019, sprejel

Sklep
o imenovanju in pristojnostih sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v Občini Lenart
1. člen
S tem sklepom se v Občini Lenart ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
(v nadaljevanju: svet).
2. člen
V svet se imenujejo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gorazd VOGLAR, predstavnik Občinskega sveta Občine Lenart
Gregor POLANEC, član sveta Krajevne skupnosti Lenart
Marija PESERL, predstavnik Osnovne šole Lenart
Davorin ŽIŽEK, predstavnik Osnovne šole Voličina
Aleksander FIRBAS, predstavnik Policijske postaje Lenart
Mirko KOJC, predstavnik Občinske uprave Občine Lenart.

3. člen
Svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostno prometne
kulture udeležencev v cestnem prometu ter sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi,
organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.
4. člen
Pristojnosti sveta so naslednje:
- 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 in
- obravnava druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
5. člen
Mandat članov sveta je vezan na mandat Občinskega sveta Občine Lenart.

6. člen
Člani sveta na svoji prvi seji, ki jo skliče župan, izmed sebe izvolijo predsednika sveta.
Predsednik sveta pripravlja, sklicuje in vodi seje ter skrbi za izvajanje sprejetih odločitev.
7. člen
Opravljanje strokovnih in administrativno-tehničnih nalog zagotavlja občinska uprava.
8. člen
Za delo članov sveta se smiselno uporabljajo določbe veljavnega pravilnika, ki določa plače
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter povračilih stroškov.
9. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.
Številka: 370-1/2019
Lenart v Slovenskih goricah, dne 13. 06. 2019

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
Župan

Obrazložitev:
Zakon o voznikih ( ZVoz-1, Uradni list RS, št. 85/2016, 67/2017, 21/2018-ZNOrg) v 6. členu
določa, da 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 posvetovalno telo župana.
Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena
k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij,
organizacij civilne družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih
izvajalcev). Predstavniški organ lokalne skupnosti določi število članov oziroma članic sveta
in jih imenuje za mandatno dobo štirih let.
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se
zagotovijo s proračuni lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev.
Pristojnosti sveta so prav tako določene v 6. členu Zakona o voznikih ( ZVoz-1, Uradni list
RS, št. 85/2016, 67/2017, 21/2018-ZNOrg) in povzete v 4. členu predlaganega sklepa.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 2. redni seji dne 06. 02.
2019, sprejela sklep o imenovanju in pristojnostih ter številu članov sveta in nato pozvala
politične stranke in liste, da pošljejo svoje predloge za člane. Prav tako so bile pozvane tudi
druge institucije (OŠ Lenart, OŠ Voličina, PP Lenart, Občina Lenart), da predlagajo
kandidate.
Prejete predloge za člane sveta je Komisija obravnavala na 4. redni seji dne 04. 06. 2019 in
predlaga Občinskemu svetu v sprejem predloženi Sklep o imenovanju in pristojnostih Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Lenart.

