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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA USTANOVITVI SVETA ZA
PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU V MESTNI OBČINI NOVO
MESTO – DRUGA OBRAVNAVA

PREDLOGI SPREMEMB IN SPREMEMBE BESEDILA PREDLAGANEGA ODLOKA

Predlog Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini
Novo mesto (v nadaljevanju odlok) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel v prvi
obravnavi na 17. redni seji dne 28. 1. 2021.
Na seji občinskega sveta so bila podana vprašanja oziroma pobude za spremembe besedila
odloka s strani svetnikov.
Glede na vsebino razprave so podani sledeči odgovori:
1. Uroš Lubej: Poda se predlog, da se namesto predstavnika Občinskega sveta v Svet imenuje
predstavnika invalidskih organizacij.
Odgovor:
Problematika invalidov v povezavi s cestno-prometno varnostjo se v večjem obsegu rešuje z
drugimi programi, zaradi česar predlog o imenovanju predstavnika invalidskih organizacij ni
upoštevan. Sodelovanje invalidskih organizacij na področju prometne varnosti se v okviru
programa dela SPV izvaja z izobraževalnimi delavnicami. Za druge aktivnosti za prilagajanje
prometnega okolja in odpravo arhitektonskih ovir ima Mestna občina Novo mesto na letni ravni
predvidena sredstva v proračunu. Aktivnosti se izvajajo redno. Za mnenje in predloge se je
MONM obrnila tudi na lokalno invalidsko organizacijo. V primeru izraženih potreb pa Odlok v 5.
členu tudi določa, da lahko SPV zaradi obravnave določenih vprašanj iz področja prometne
varnosti in preventive povabi k sodelovanju tudi druge predstavnike, ki niso člani sveta.
2. Alojz Kobe: Varnost v cestnem prometu se bo doseglo z ukrepi in ne s širjenjem birokracije,
kot jo predvideva razširitev, zato predlog, da se sredstva namenijo v dejanske ukrepe in ne v
širjenje birokratskega aparata, ki ne prinaša rezultatov (npr. razne fizične naprave, ki prikazujejo
presežene hitrosti, ki so se izkazale za zelo učinkovite).
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Odgovor:
Sprejem Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini
Novo mesto (v nadaljevanju: Svet) ne predstavlja širjenja birokracije. Svet v RS deluje že od leta
1972 in ves čas delovanja republiškega in nato nacionalnega sveta so pomembno vlogo opravljali
Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki na lokalni ravni opozarjajo na glavne
probleme prometne varnosti, vodijo akcije in skrbijo za preventivno in vzgojno delo.
S 1. januarjem 2007 je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije
prešel pod okrilje Ministrstva za promet, in je deloval v okviru Direkcije RS za ceste. Naloge in
dejavnosti Sveta so ostale enake, tako da se preventivno delo s področja cestnega prometa
nadaljuje v sodelovanju z drugimi ministrstvi ter občinskimi sveti za preventivo. Od leta 2010 je
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu del Javne agencije RS za varnost prometa kot
osrednje institucije na področju varnosti cestnega prometa. Skladno z 6. členom zakona je
samoupravna lokalna skupnost dolžna ustanoviti Svet.
Sredstva, ki so v proračunu zagotovljena za delovanje Sveta, so namenjena za aktivnosti na
področju preventive, kar vključuje izvajanje nalog, ki niso neposredno vidne v prometu v smislu
infrastrukture in prometne signalizacije in opreme, vendar zato nič manj pomembne, ker
prispevajo k ozaveščanju in izobraževanju tistih, ki se v prometno okolje šele vključujejo in ga
spoznavajo. Namen porabe sredstev Sveta pa je razviden iz poročil o delu Sveta.
3. Janez Murn: Podaja se predlog, da se v Svet imenuje predvsem strokovnjake in tiste, ki poznajo
območje občine, so vsak dan na cesti in vidijo probleme v prometu.
Odgovor:
6. člen zakona določa sestavo Sveta. Svet sestavljajo člani, ki so v svojih osnovnih poklicih
povezani s področjem prometa, prometne varnosti in preventive, ter s področjem izobraževanja
in varnosti.
4. Adolf Zupan: podpora predlogu in ustanovitvi Sveta; predlog, da se do druge obravnave preuči,
kako v Svet vključiti tudi predstavnika starejše populacije, ki je poleg najmlajših najbolj šibka
skupina v prometu.
Odgovor:
Predlog je upoštevan. Sestava SPV ima sedaj 7 članov, in sicer med drugimi tudi enega
predstavnika starejše populacije.
2. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Predlog odloka ne bo imel neposrednih finančnih posledic na proračun Mestne občine Novo
mesto.
Pripravili:
Anja Dragan
višja svetovalka za pravne zadeve
Jure Duh
višji svetovalec za promet
Brigita Železnik
vodja organa – direktorica skupne uprave

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica občinske uprave
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PREDLOG ODLOKA
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08
- odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), prvega odstavka 6. člena Zakona o voznikih
(Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg, 43/19, 139/20) in 15. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 14/19 – UPB) je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na 18. redni seji dne 11. 3. 2021 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini
Novo mesto
1. člen
(1) S tem odlokom se z namenom načrtovanja in usklajevanja nalog preventive in vzgoje v
cestnem prometu ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Novo
mesto (v nadaljevanju: SPV) ter določi sestavo, način delovanja in število članov oziroma članic.
(2) SPV deluje kot strokovno posvetovalno telo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
2. člen
(1) SPV sestavlja sedem (7) članov.
(2) Sestavljajo ga predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena
k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
– 1 predstavnik Mestne občine Novo mesto;
– 1 predstavnik Skupne občinske uprave občin Dolenjske;
– 1 predstavnik Agencije za varnost prometa RS in izpitni center Novo mesto in za avtošole,
– 1 predstavnik Policijske uprave / postaje Novo mesto;
– 1 predstavnik za srednje šole;
– 1 predstavnik za osnovne šole in za področje predšolske vzgoje - vrtci;
– 1 predstavnik starejše populacije.

3. člen
(1) Občinski svet Mestne občine Novo mesto s sklepom imenuje sestavo SPV na podlagi
predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja razpiše poziv za predloge
za imenovanje članov SPV, organizacijam, institucijam in predstavnikom društva interesnih
skupin iz prejšnjega člena tega odloka.
(3) Mandatna doba predstavnikov v svetu je štiri leta od njegovega imenovanja.
(4) Svet za preventivo izmed svojih članov na prvi seji izvoli predsednika, ki pripravlja, sklicuje in
vodi seje ter skrbi za izvajaje sprejetih odločitev.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek obstoječi SPV opravlja naloge do imenovanja novega SPV, v
kolikor ta še ni imenovan.
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(6) Če posameznemu članu predčasno preneha mandat, se novega člana imenuje za čas do
poteka mandata ostalim članom, izmed kandidatov v postopku imenovanja obstoječega SPV.
(7) Po poteku mandata so predstavniki lahko ponovno imenovani v SPV.
4. člen
Strokovno tehnične naloge za SPV ter koordinacijo prometno-preventivnih aktivnosti na lokalni
ravni izvaja strokovni delavec zaposlen v okviru občinske uprave.
5. člen
SPV lahko zaradi obravnave določenih vprašanj iz področja prometne varnosti in preventive
povabi k sodelovanju tudi druge predstavnike, ki niso člani sveta.
6. člen
(1) SPV način dela lahko uredi s poslovnikom, ki ga sprejme na svoji redni seji.
(2) Do sprejema poslovnika in za vprašanja, ki niso urejena s poslovnikom, se smiselno
uporabljajo določila Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

7. člen
Naloge SPV so:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na območju Mestne občine Novo mesto;
– predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa na območju
Mestne občine Novo mesto in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na območju
Mestne občine Novo mesto;
– 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 območju Mestne občine Novo mesto;
– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.

8. člen
Sredstva za delo SPV ter sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem
prometu na območju Mestne občine Novo mesto se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu
Mestne občine Novo mesto ter iz drugih sredstev.

9. člen
Za delo članov SPV se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja plače in druge
prejemke občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov
Mestne občine Novo mesto in članov svetov krajevnih skupnosti.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(1) Z imenovanjem novega SPV skladno s tem odlokom, preneha mandat dosedanjim članom
SPV. Delo SPV do imenovanja nove sestave, poteka skladno s 5.odst. 3. člena tega Odloka.
(2) Novi SPV mora biti imenovan v roku najkasneje 3 mesecev od dneva veljavnosti tega
odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

Št. 007-1/2021
Novo mesto, dne ______
Župan
Mestna občina Novo mesto
mag. Gregor Macedoni

6 od 6

