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OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 
 
 

Zadeva:     

 

 

DOLOČITEV ŠTEVILA ČLANOV SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM 

PROMETU 

IMENOVANJE ČLANOV SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM 

PROMETU 

 

Pravna podlaga:    

 

16.člen Zakona o voznikih ( Ur.l. RS št. 109/10, 25/14) 

 

Predlagatelj:    

 

Župan občine Dol pri Ljubljani, mag. Janez Tekavc 

 

Poročevalec:    

 

Mihaela Mekše 

 

Predlog sklepa: 

 

SKLEP 1 

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani določa štiri člane Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu 
 

SKLEP 2 

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani imenuje v Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu 
g. Gregorja Pečana  
g. Savo  Gvardjančiča 
g. Andreja Sedeja 
g. Bojana Kokola 
 

 

Priloge: 

 

Predlog članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 

 

                                                                                                            mag. Janez Tekavc, 

                                                                                                                       župan 
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OBČINSKI URAD 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 

Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249 

e-pošta: obcina@dol.si  

 



OBRAZLOŽITEV: 
 
Zakon o voznikih ( uradni list Ur.l. RS št. 109/10, 25/14) v 6.členu določa, da se za 
načrtovanje in usklajevanje nalog preventive v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovi 
svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ( v nadaljevanju SPV) ki deluje kot 
posvetovalno telo župana in ga občinski svet na predlog župana  imenuje za mandatno dobo 
štiri let. 
Naloge Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu so opredeljene v 6.členu  3. 
odstavek Zakona o voznikih in so: 

- Svet ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,  
- Predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in  

ustrezne ukrepe za njihovo izvajanja, 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. Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom , 
pristojnim za promet, 

 
Komisija za mandatna vprašanje, volitve in imenovanja je pozvala organe in organizacije, 
katerih  dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu ( skladno z določbo 
6.člena zakona o voznikih – 2 odstavek) – osnovno šolo, policijo, inšpektorat, gasilce in 
občinsko upravo,  da posreduje kandidate ki bi jih imenovali v SPV. 
V določenem roku do 29. 11. je komisija prejela naslednje predloge: 
Osnovna šola Janka Modra. G. Gregor Pečan 
Policijska postaja Ljubljana – Bežigrad: g. Savo Gvardjančič 
Medobčinski inšpektorat: g. Andrej Sedej 
Občinska uprava: g.Bojan Kokol 
Gasilska zveza se vabilu v postavljenem določenem roku ni odzvala 
Na podlagi podanih predlogov je komisija za mandatna vprašanja podala predlog članov 
Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu dne 2.12.2014 -prilogi 
 
Komisija je podala tudi predlog, da se določitev števila kandidatov in imenovanje članov SPV 
uvrsti na dnevni red seje Občinskega sveta. 
 
 
Na podlagi podanega predloga predlagam, da občinski svet določi štiri člane v SPV in potrdi 
predlog KMVI za imenovanje štirih članov SPV, pri čemer pa je podana možnost, da se v 
primeru potrebe tekom delovanja SPV, imenuje še dodatni član. 
 
 
 
 

 
 
 
 






