
 

 
ODLOK O USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU  

V OBČINI TRŽIČ 
 

 

Predviden terminski plan obravnave: 
 
- prva obravnava gradiva na 26. redni seji občinskega sveta dne 3. 3. 2022, 
- druga obravnava gradiva na 27. redni seji občinskega sveta dne 14. 4. 2022. 
 

 

I. UVOD 

 

1. Pravna podlaga: 

Občina Tržič je že leta 2004 sprejela Odlok o ustanovitvi, sestavi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu v Občini Tržič (Ur. l . RS, št 25/04). Trenutno veljavni odlok ni usklajen z veljavno zakonodajo, 

zato predlagamo v sprejem novi odlok, ki je usklajen z veljavno zakonodajo. 

Pravna podlaga za sprejem novega Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 

Občini Tržič (v nadaljevanju: novi odlok) je 6. člen Zakona o voznikih (Ur. l. RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg. 

43/19 in 139/20; v nadaljevanju: Zakon 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 (v nadaljnjem besedilu: svet), ki delujejo kot strokovno posvetovalno 

telo predstavniškega organa lokalne skupnosti 

Po drugem odstavku 29. člena ZLS odloke sprejema občinski svet.  

 

2. Rok za izdajo odloka: 

 Rok za izdajo odloka z zakonom ali uredbo ni določen.  

 

3. Splošna obrazložitev odloka: 

Svet 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 (2. odst. 

6. člena Zakona o voznikih). Predlaga se, da bo novi SPV, ki deluje kot strokovno posvetovalno telo Občinskega 

sveta občine Tržič, imel 8 članov. Strokovno tehnične naloge za SPV, administrativne naloge ter koordinacijo 

prometno-preventivnih  aktivnosti v občini opravlja strokovni delavec, zaposlen v okviru občinske uprave, ki je 

(lahko) tudi član SPV. 

 



 

V predlogu odloka je določeno, da so naloge SPV skladne z zakonskimi določili 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. 

Za obravnavo pomembnejših nalog, ki zahtevajo stalno poglobljeno in specifično proučevanje oz. delo ter 

izdelavo poročil, analiz, predlogov in informacij o aktualnih problemih, ima SPV lahko Tehnično komisijo, ki jo 

na predlog SPV imenuje župan Občine Tržič. 

 

Delovanje obstoječega in novega SPV 

Konstituiranje novega SPV mora biti izvedeno do 1.1.2023. Do konstituiranja novega SPV  oziroma najdlje do 

1.1.2023 naloge SPV opravlja obstoječi SPV. 

 

Ocena finančnih posledic 

Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni so v občinskem 

proračunu načrtovana za vsako leto posebej, za leto 2022 v višini 7.900,00 EUR, tako, da novi odlok ne bo imel 

dodatnih finančnih posledic na proračun Občine Tržič. SPV lahko za opravljanje dela pridobi sredstva tudi iz 

drugih virov.  

 

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja: 

Sprejem novega odloka prinaša delovanje skladno z zakonodajo. 

 

II. PODROBNEJŠA VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV ODLOKA TER SPREMEMB, KI JIH 

PRINAŠA:  

 

1. Ustanovitev sveta 

Poglavje navaja vsebino in namen Odloka. 

 



2. Pristojnosti sveta 

Poglavje določa pristojnost SPV lokalni ravni. 

 

3. Sestava sveta 

V poglavju je določena sestava članov sveta. Sestavljajo ga predstavniki organov, organizacij in institucij z 

območja občine Tržič, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu in sicer po en 

predstavnik:  

• Občinskega sveta Občine Tržič, 

• Policijske postaje Tržič, ki opravlja naloge na področju prometa, 

• Komunale Tržič d.o.o., ki opravlja naloge na področju vzdrževanja cest, 

• Medobčinskega inšpektorata Kranj, 

• javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, 

• civilne družbe s področja prometa, 

• Občinske uprave Občine Tržič iz Urada za okolje in prostor in 

• Občinske uprave Občine Tržič iz Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti. 
 
SPV lahko zaradi obravnave določenih vprašanj s področja prometne varnosti in preventive povabi k 
sodelovanju tudi druge predstavnike, ki niso člani SPV. 
 

4. Imenovanje sveta 

V poglavju je določeno, da Občinski svet Občine Tržič s sklepom imenuje člane SPV na podlagi predloga 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

pozove organe, organizacije in institucije iz 1. odst. 3. člena tega odloka, da podajo predloge za imenovanje 

članov SPV.  Člani SPV se imenujejo za mandatno dobo štirih let. Mandatna doba začne teči z dnem 

konstituiranja SPV na prvi seji SPV. Če posameznemu članu predčasno preneha mandat, se novega člana 

imenuje za čas do poteka mandata ostalim članom SPV.Po poteku mandata so člani SPV lahko ponovno 

imenovani v SPV. 

5. Sredstva za delovanje 

V poglavju je določeno, da so sredstva za delovanje SPV zagotovljena v vsakoletnem proračunu, lahko pa se 

pridobijo tudi iz drugih virov. 

 

6. Nagrajevanje dela 

V tem poglavju je določeno, da člani SPV prejemajo za svoje delo sejnino v skladu s Pravilnikom o plačah in 
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih 
organov Občine Tržič (Uradni list RS, št. 4/16).  
 
 

7. Rok za imenovanje sveta 

Konstituiranje novega SPV skladno z novim odlokom mora biti izvedeno do 1.1.2023. S konstituiranjem novega 
SPV  oziroma najkasneje s 1.1.2023 preneha mandat članom obstoječega SPV. Do konstituiranja novega SPV  
oziroma najdlje do 1. 1. 2023 naloge SPV opravlja obstoječi SPV.  
 

8. Pričetek veljavnosti 

V zadnjem poglavju je določeno, da z uveljavitvijo odloka, petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije, preneha veljati obstoječi Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi, sestavi 

in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Tržič (Ur. l. RS št. 25/04).  



III. SODELOVANJE JAVNOSTI: 
1. Kraj objave: spletna stran občine. 

2. Datum objave: 21. 2. 2022 

3. Naslov za posredovanje predlogov, pripomb, priporočil, mnenj  javnosti: 

obcina.trzic@trzic.si 

4. Rok za podajo predlogov, pripomb, priporočil, mnenj javnosti:.15. 3. 2022 

 

IV. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: Metka Keršmanc in Aneta 

Lavtar 

 

Številka zadeve: 007-0016/2021 
Datum: 10. 2. 2022 
 
 

Klemen Srna 
direktor občinske uprave 
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