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OBCINSKEMU SVETU
OBCINE DOMZALE

SKLEP 0 USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V

ZADEVA:

CESTNEM PROMETU V OBCINI DOMZALE - HITRI POSTOPEK

NAMEN:

OBRAVNAVA IN SPREJEM

PRAVNA PODLAGA:

6. elen Zakona
Statuta

0

voznikih (Ur. list RS , st. 85/16)

Obeine Domzale

in 20. elen

(Ur. vestnik Obeine Domzale,

st.

9/11-UPB2)

PREDLAGATELJ:

Toni DRAGAR, zupan Obeine Domzale

POROCEVALEC:

Edvard JESELNIK, direktor obelnske uprave

DELOVNO TELO:

Statutarno pravna komisija

FINANCNE POSLEDICE:

Ni neposrednih flnanenlh

posledic

OBRAZLOZITEV:
Potreba po sprejetju novega Sklepa
prometu

0

ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem

v obcini Dornzale (v nadaljevanju:

voznikih (Ur. list RS ,

st. 85/16,

sklep) se je pojavila zaradi novega Zakona

0

v nadaljevanju: zakon). Svet za preventivo in vzgojo v cestnem

prometu (v nadaljevanju: svet) je deloval kot posvetovalno telo zupana. s sprejetjern novega
zakona pa je svet postal strokovno

posvetovalno

telo

predstavniskeqa

organa

lokalne

skupnosti.
Dosedanji daoi sveta svoje dele v svetu opravljajo do izteka mandata (do 18. 12. 2018).
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V skladu s 187. denorn Poslovnika ObCinskega sveta ObCine Dornzale (Uradni vestnik Obcine
Domzale,

st. 02/12

- UPB 2) se sklep sprejema po postopku, ki velja za sprejem odlokov po

hitrem postopku.

PREDlOG SKlEPA:
ObCinski svet Obcine Domfale sprejme Sklep

0

v cestnem prometu v obcini Domzale.
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ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo

Na podlagi 6. elena Zakona

0

voznikih (Uradni list RS, st. 85/16) in 20. elena Statuta ObCine

Dornzale (Ur. vestnik ObCine Dornzale, st. 09/11 - uradno precisceno besedilo 2) je Obcinski
svet Obcine Dornzale na svoji _.

o

seji dne

sprejel

SKLEP
USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU V OBCINI
DOMZALE

1. den
(1) Ustanovi se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v ObCini Dornzale (v nadaljnjem
besedilu: svet), ki ga sestavljajo predstavniki

sveta lokalne skupnosti ter drugih organov,

organizacij in institucij z obmoqa lokalne skupnosti, katerih dejavnostje usmerjena k preventivi
in vzgoji v cestnem prometu.
(2) Svetje strokovno posvetovalno telo Obdne Domzale s podroqa varnosti cestnega prometa.

2. den
(1) (lane

sveta imenuje obcinski svet za mandatno

dobo stirih let. Clani sveta svoje deja

opravljajo do imenovanja novega sveta.
(2) Svet sestavlja sedem stalnih danov, in sicer:
- en predstavnik, ki ga predlaga Komisija za mandatna vprasanja. volitve in imenovanja;
- dva predstavnika obdnske uprave, ki ju predlaga zupan:
- en predstavnik Policijske postaje Domzale, ki ga predlaga Policijska postaja Domzale:
- en predstavnik vzqojno-izobrazevalnih

organizacij (vrtci, osnovne sole, srednje sole in sole

voznje). ki ga na podlagi predhodnega poziva predlaga Komisija za mandatna vprasanja, volitve
in imenovanja;
- dva predstavnika strokovne civilne javnosti, ki ju predlaga zupan.
(3) Obcinski svet imenuje predsednika sveta izmed Clanov iz prejsnjeqa odstavka.
(4) Strokovna in administrativno

tehnicna opravila za deja sveta zagotavlja obcinska uprava.

3. den
(1) Sejo sveta sklice predsednik sveta.
(2) Seja sveta se sklice z vabilom in obveznim predlogom dnevnega reda.
(3) Seja sveta je sklepcna. ee je prisotna veCina danov sveta.
(4) Svet svoje mnenja ter predloge sprejema z veCino opredeljenih glasov navzocih danov.
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(5) Svet pri svojern delu smiselno uporablja dolocbe

Poslovnika ObCinskega sveta Obcine

Dornzale.

4. den
(1) Svet opravlja svoje naloge na podroqu

varnosti v cestnem prometu v skladu z zakonom,

poleg tega pa:
sodeluje z orqanizacijami.

ki se ukvarjajo s prometno vzgojo in preventivno dejavnostjo

v cestnem prometu ter jim predlaga ukrepe za izboljsanje varnosti,
nudi strokovno pornoc obcinskirn sluzbarn.
daje mnenje in pobude

0

postavitvah ovir za umirjanje prometa,

daje mnenja in pobude

0

postavitvah cestne siqnalizacije,

zavzema stalisca

0

poteku prometnih tokov skozi obcino Dornzale,

sodeluje pri pripravi nacrtov za varne solske poti oz. daje mnenje

0

varnosti solskih poti

in zagotavljanju varnega prevoza otrok v solo,
spremlja prometno varnost pescev in kolesarjev.

5. den
(1) Clanom sveta pripada sejnina za udelezbo na sejah sveta v skladu s Pravilnikom
oziroma sejninah obCinskih funkcionarjev

0

plaCilih

in danov delovnih teles obCinskega sveta, drugih

organov obcine in organov krajevnih skupnosti ter povraCilih stroskov (Ur. vestnik Obcine
Dornzale, st. 04/10 in 06/14).

6. den
(1) Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati Sklep

0

ustanovitvi Sveta za preventivo in

vzgojo v cestnem prometu v obCini Dornzale st. 0073-73/07 z dne 19. 12.2007, dosedanji dani
sveta pa svoje deja v svetu opravljajo do izteka mandata.

OBCINA DOMZALE
Obcinski svet

Stevilka:
Datum:

Zupan
Toni DRAGAR
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