Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu obsega:
- Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Ur. glasilo Občine
Velike Lašče, št. 4/07
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, Ur. glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/11

Odlok
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Neuradno prečiščeno besedilo
1. člen
S tem odlokom se v občini Velike Lašče ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (v nadaljnjem besedilu: Svet)
2. člen
Svet je organ občine Velike Lašče, ki ga sestavljajo predstavnik občinskega sveta Velike Lašče,
uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu.
3. člen
Svet ima 6 (šest) članov, ki jih imenuje Občinski svet Velike Lašče.
Svet sestavljajo:
- en (1) predstavnik občinskega sveta Velike Lašče (predsednik odbora za komunalo, varstvo
okolja in urejanje prostora),
- en (1) predstavnik občinske uprave Velike Lašče,
- en (1) predstavnik osnovne šole in vrtca,
- en (1) predstavnik sveta staršev osnovne šole,
- en (1) predstavnik upravljavca občinskih cest,
- en (1) predstavnik Policijske postaje Ljubljana Vič (vodja policijskega okoliša Velike Lašče).
Občinski svet Velike Lašče imenuje člane Sveta iz zgoraj imenovanih vrst predstavnikov in
uporabnikov na podlagi predlogov predstavnikov in uporabnikov.
Mandatna doba Sveta traja štiri (4) leta. Člani Sveta so lahko ponovno imenovani.
4. člen
Članom Sveta začne teči mandatna doba z dnem konstituiranja.
Župan skliče in vodi konstitutivno sejo do izvolitve predsednika Sveta, ki ga izvolijo člani
izmed sebe.
Predsednik sveta predstavlja svet, pripravlja, sklicuje in vodi seje sveta ter nadzoruje
izvajanje sprejetih odločitev.
Svet lahko sklepa, če je na seji navzoča večina članov. Odločitve sprejema z večino glasov
prisotnih članov.
5. člen
Svet sprejme poslovnik, s katerim določi način dela Sveta.
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6. člen
Na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu ima Svet predvsem naslednje naloge:
- ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na ravni občine Velike Lašče,
- predlaga občinskemu svetu Velike Lašče v sprejem programe za varnost cestnega
prometa in ustrezne ukrepe za njegovo izvajanje,
- koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa v
občini Velike Lašče, predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno
izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje

-

prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv pomembnih, za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu,
sodeluje z vrtcem in osnovno šolo v občini,
na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu sodeluje tudi z ostalimi društvi,
organizacijami, vaškimi odbori, zdravstvenim domom, mediji...,
organizira akcije, razprave, strokovna predavanja, delavnice, razstave in predstavitve
s področja varnosti cestnega prometa.
7. člen

Strokovne, tehnične in administrativne naloge za Svet opravlja zaposleni iz občinske uprave.
8. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu v občini Velike Lašče se
zagotavljajo s proračunom občine Velike Lašče in iz drugih sredstev.
9. člen
Občinski svet Velike Lašče imenuje Svet po določilih tega odloka v roku trideset (30) dni od
njegove uveljavitve.
10. člen
Poslovnik iz 5. člena tega odloka sprejme Svet v roku trideset (30) dni od njegove konstitutivne
seje.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Velike Lašče.

Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž., l.r.
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