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Na podlagi 2. točke 6. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1, Uradni list RS, št. 85/16, 67/17,
21/18-ZNOrg)  in  13.  člena  Statuta  Občine  Komenda  (Uradne  objave  Glasila  Občine
Komenda, št. 8/2015) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 3. redni seji, dne 24. 1.
2019, sprejel

SKLEP O IMENOVANJU  

SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE KOMENDA

1. člen

Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni
ravni  občinski  svet  s  tem  sklepom  imenuje  Svet  za  preventivo  in  vzgojo  v  cestnem
prometu  Občine  Komenda  (v  nadaljnjem  besedilu:  svet),  ki  deluje  kot  strokovno
posvetovalno telo predstavniškega organa lokalne skupnosti.

2. člen

Skladno z določili Zakona o voznikih svet 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,  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. Strokovno tehnične naloge za svet ter koordinacijo prometno-
preventivnih aktivnosti na lokalni ravni izvaja strokovni delavec zaposlen v okviru uprave
lokalne skupnosti. Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.

3. člen

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki ima pet (5) članov, občinski svet
imenuje:

• Martino PREZELJ, svetnico, predstavnico lokalne skupnosti,

• Aljoša KOLARJA, predstavnika OŠ Komenda Moste,

• Jano DOLENC, predstavnico Vrtca Mehurčki,

• Majo PESJAK, predstavnico Policijske postaje Kamnik,

• Francija BERIBAKA, predstavnika Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice.

4. člen

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na prvi redni seji izmed svojih članov z
večino glasov imenuje predsednika in njegovega namestnika. 

5. člen

Mandat članov sveta traja štiri leta.
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6. člen

Administrativno-tehnična in strokovna opravila  za svet opravlja javni uslužbenec občinske
uprave, ki ga določi župan.

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

Številka: 032-0001/2019

Datum:   24. 1. 2019

Stanislav Poglajen, l.r.
         Župan Občine Komenda 
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