Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS št. 83/04) in 20. člena
Statuta Občine Vrhnika (Ur.list RS št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika
na svoji 24. seji, dne 22. 6. 2005 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1.člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zaradi
načrtovanja in usklajevanja nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu v občini Vrhnika.
(v nadaljevanju svet)
2. člen
Naloge sveta so:
- obravnava in ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu v občini Vrhnika,
- predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in
ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
- koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa z
vsemi organi in organizacijami, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti cestnega prometa,
- usmerja in skrbi za izvajanje prometne vzgoje in preventivne dejavnosti,
- skrbi za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
- izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije, pomembne za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v občini,
- sodeluje z Javno agencijo za varnost cestnega prometa v Republiki Sloveniji.
3.člen
Svet šteje devet članov, ki jih na podlagi predlogov udeleženih organizacij potrdi Občinski
svet Občine Vrhnika, imenuje pa Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za
mandatno dobo štirih let. Po poteku mandata so člani lahko ponovno imenovani.
4. člen
Sestava sveta je sledeča:
- predstavnik Občinskega sveta Občine Vrhnika,
- predstavnik Upravne enote, Oddelka za upravne notranje zadeve,
- predstavnik Policijske postaje Vrhnika,
- predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov Vrhnika,
- predstavnik Komunalnega podjetja Vrhnika,
- trije predstavniki javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
- predstavnik občinske uprave.
5.člen
Predsednika in tajnika sveta imenujejo člani sveta izmed sebe na svoji prvi seji. Strokovne in
administrativno tehnične naloge za svet opravlja pristojni delavec občinske uprave, ki ga s
sklepom imenuje župan.

6.člen
Za določitev nalog in dela sveta ter pristojnosti članov sveta se smiselno uporabljajo določila
poslovnika o delu občinskega sveta Občine Vrhnika.
7.člen
Svet je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu Občine Vrhnika.
8.člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu se na podlagi letnega
programa dela sveta zagotavljajo v občinskem proračunu.
Svet lahko del finančnih sredstev za izvajanje svojih nalog pridobiva iz drugih virov
prihodkov.
9.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem občinskem glasilu Naš časopis,
uporabljati pa se začne s konstituiranjem novega Občinskega sveta Občine Vrhnika.
10.člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha delovati Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, ki je bil ustanovljen s sklepom župana št. 11/1-10800-04/03 dne
11.2.2003.
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