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OBČINSKI SVET 

OBČINE DOLENJSKE TOPLICE 
 

 

Zadeva:   
Imenovanje nadomestnih članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 
Občini Dolenjske Toplice 

  
Namen: sprejem sklepa  
  
Faza: predlog sklepa 
  
Pravna podlaga:    
 
 
 
 
Predlagatelj:  
Poročevalec:      

Statut Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/2017) 
Poslovnik Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/2017) 
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini 
Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 74/2002 in 26/2007) 
 
Župan Jože Muhič 
Predsednik KMVVI, občinska uprava 

Obrazložitev: Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Dolenjske 
Toplice v 2., 3. In 4..  člen določa: 
 
Svet šteje pet članov, ki jih imenuje svet lokalne skupnosti na predlog udeleženih organizacij 
za mandatno obdobje štirih let. Svet sestavljajo:  

– predstavnik osnovne šole;  
– predstavnik sveta staršev;  
– predstavnik Policijske postaje Novo mesto, oddelek Dolenjske Toplice;  
– predstavnik občinske uprave;  
– predstavnik občanov.  
Svet se imenuje za dobo štirih let, člani sveta pa so lahko ponovno imenovani.  
Na prvi seji sveta, ki jo skliče župan, člani sveta na predlog župana imenujejo predsednika 

sveta. 
 
Svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za 

razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture 
udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med 
udeleženci v cestnem prometu. 
 
Svet opravlja zlasti sledeče naloge:  

– preučuje in obravnava varnost v cestnem prometu ter predlaga pristojnim organom 
ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu;  

– sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in 
drugimi področji pomembnimi za varnost v prometu;  

– pospešuje in vzpodbuja aktivnosti prometne vzgoje v vrtcu in osnovni šoli;  
– razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne službe;  

Številka: 032-9/2018 

Datum: 17.4.2018 
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– izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi 
obveščanja;  

– sodeluje s sveti drugih občin in ministrstvom pristojnim za promet;  
– ugotavlja in preučuje stanje prometne varnosti na območju občine na državnih, občinskih 

in gozdnih cestah ter drugih javnih prometnih površinah in predlaga ukrepe za ureditev in 
izboljšanje prometne varnosti občinskemu svetu, županu in občinski upravi. 

Zaradi odstopa člana SPVCP iz vrst občanov, ter zaradi premestitve člana SPVCP iz vrst 
Policije je potrebno SPVCP dopolniti z dvema novima članoma, katerih mandat traja do konca 
trajanja mandata SPVCP kot celote, to je do 16.12.2019. 
 
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice o svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
odloča po postopku, ki je predviden za volitve in imenovanja. Predlog za imenovanje bo 
pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo predstavljen na seji 
občinskega sveta.  

Predlog: Občinskemu svetu Občine Dolenjske Toplice predlagamo, da obravnava priloženo 
gradivo in sprejme sledeči sklep 
             

 
Sklep: 

 
Sprejme se sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 
Občini Dolenjske Toplice 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                                Župan Občine Dolenjske Toplice 

                                                                                                                                     Jože Muhič l.r. 
 

Priloga:  
1. predlog sklepa 
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Na podlagi Zakona o varnosti v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 133/2006), 2. člen Odloka o ustanovitvi 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 74/2002 in 
spremembe) in 8. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/2017) je Občinski svet Občine 
Dolenjske Toplice na svoji  21. redni seji, dne 25.04. 2018 sprejel naslednji 
 
 

SKLEP 
 

o imenovanju nadomestnih članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 

1. člen 
 
Za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Dolenjske Toplice se imenujejo: 

-    
-  

 
2. člen 

 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 032-9/2018 
Dolenjske Toplice, 25.04.2018 
 

 

 

 

 

                   ŽUPAN 
                 Občine Dolenjske Toplice 
                 Jože Muhič l.r. 
 

 

 

 

 

 

 


