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Številka: 371-480/2019-3 

Datum: 25. 2. 2020 
 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

ZADEVA:  Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 

 

 

PRIPRAVIL:     Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,  

   Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet  

 

 

ZUNANJI 

STROKOVNJAK:                   - 

 

 

NASLOV:  Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu v Mestni občini Ljubljana 

 

 

POROČEVALCI: David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet 

 Matic Sopotnik, višji svetovalec Oddelka za gospodarske 

dejavnosti in promet 

 mag. Jasna Tušar, podsekretarka Oddelka za gospodarske   

dejavnosti in promet 

 

PRISTOJNO  

DELOVNO TELO:              Odbor za gospodarske javne službe in promet 

 

 

PREDLOG  SKLEPA:    

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Ljubljana. 

 

   Župan 

                                          Mestne občine Ljubljana 

             Zoran Janković 

 

 

Priloga:  

- predlog odloka z obrazložitvijo 
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OSNUTEK 

 

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19) in 

27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ___ seji dne _____ sprejel 

 

 

 

O D L O K  

o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Ljubljana  

 

 

1. člen 

 

S tem odlokom se za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu v 

Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: Svet). 

 

 

2. člen 

 

(1) Svet je strokovno posvetovalno telo Mestnega sveta MOL.  

 

(2) Svet ima predsednika, podpredsednika in enajst članov, ki jih imenuje in razrešuje Mestni svet 

MOL. 

 

(3) Svet sestavljajo: 

a) dva predstavnika Mestnega sveta MOL, 

b) 11 predstavnikov organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena v dejavnost 

preventive in vzgoje v cestnem prometu, in sicer po en predstavnik: 

– Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,  

– izpitnega centra za voznike motornih vozil,   

– strokovnih društev s področja prometne varnosti, 

– nacionalne avtomobilske zveze, 

– ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol, 

– izvajalca mestnega linijskega prevoza potnikov, 

– izvajalca gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest, 

– izvajalca gospodarske javne službe rednega vzdrževanja prometne signalizacije in opreme, 

– Uprave uniformirane policije, 

– Mestnega redarstva MOL in 

– Mestne uprave MOL. 

 

(4) Mestni svet MOL imenuje predsednika Sveta izmed članov Mestnega sveta MOL, enega člana 

Sveta izmed članov Mestnega sveta, ostale člane Sveta pa na predlog organov, organizacij in institucij 

iz točke b) prejšnjega odstavka. Podpredsednika Sveta imenuje Svet izmed članov Sveta, ki so 

predstavniki organov, organizacij in institucij iz točke b) prejšnjega odstavka. 

 

(5) Člani Sveta se imenujejo za mandatno dobo štirih let. Mandat začne teči z dnem konstituiranja 

Sveta. 

 

 

3. člen 

 

(1) Svet ima naslednji delovni telesi: 

– Komisijo za vzgojno delo in  

– Komisijo za tehnična vprašanja. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3163
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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(2) Svet ima lahko tudi druga delovna telesa. 

 

(3) Svet določi sestavo in naloge delovnih teles z aktom o ustanovitvi. Mandat članov delovnih teles je 

vezan na mandat Sveta. 

 

 

4. člen 

 

(1) Svet in njegova delovna telesa sklepajo veljavno, če je na seji navzoča večina njihovih članov. 

Odločitve sprejemajo z večino glasov navzočih članov.  

 

(2) Za način delovanja Sveta in njegovih delovnih teles se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika 

Mestnega sveta MOL, ki se nanašajo na delovna telesa Mestnega sveta MOL. 

 

 

PREHODNE DOLOČBE 

 

5. člen 

 

(1) Svet se konstituira skladno z določbami tega odloka v roku treh mesecev od uveljavitve tega 

odloka.  

 

(2) Dosedanji člani Sveta in njegovih delovnih teles opravljajo svoje naloge do konstituiranja novega 

Sveta skladno s tem odlokom.  

 

(3) Dosedanjim članom Sveta preneha mandat z dnem konstituiranja Sveta skladno s tem odlokom. 

 

 

KONČNI DOLOČBI 

 

6. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu (Uradni list RS, št. 32/07) in Poslovnik o delu Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu št. 900-60/2016-2 z dne 10. 3. 2016. 

 

 

7. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Številka:  

Ljubljana,  

 

              Župan 

              Mestne občine Ljubljana 

              Zoran Janković 
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Obrazložitev 

predloga Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v  

Mestni občini Ljubljana  

 

 

Osnutek Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini 

Ljubljana je obravnaval in sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) 

na 11. seji 3. 2. 2020. V obrazložitvi so podani odgovori na predloge, mnenja, opozorila in pripombe 

iz razprave mestnih svetnic in mestnih svetnikov, kakor iz razprave Odbora za gospodarske javne 

službe in promet. Za vse pripombe, predloge, mnenja in vprašanja, ki se nanašajo na odlok je v 

besedilu tudi odgovor, ali so le ti bili upoštevani ali ne in zakaj. 

 

 

I. Stališča do pripomb podanih na seji mestnega sveta 

 

Gospa Maruša Babnik 

 

Pripomba: Maruša Babnik 

Meni, da sta dva člana predstavnika iz vrst Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in iz vrst 

predstavnika ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

v MOL (v nadaljnjem besedilu: Svet) premalo, da bi lahko bolj vplivali na vzgojo.  

 

Stališče do pripombe: Maruša Babnik 

Pripomba se ne upošteva. Po en predstavnik Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in po en 

predstavnik ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol zadostujeta za strokovno sestavo Sveta. 

 

 

Gospa Mojca Sojar 

 

Pripomba: Mojca Sojar 

Sprašuje, kakšne so kompetence predsednika in podpredsednika sveta. 

 

Stališče do pripombe: Mojca Sojer 

Predsednik Sveta sklicuje in vodi seje, podpredsednik pa ga v času njegove odsotnosti nadomešča. 

Naloge Sveta so opredeljene v  6. členu Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – 

ZNOrg in 43/19), kar pomeni, da sta se dolžna tako predsednik, podpredsednik, kot ostali člani ravnati 

skladno s pristojnostmi, ki jih nalaga zakon. 

 

 

Gospod Jožef Horvat 

 

Pripomba: Jožef Horvat 

Sprašuje, kdo bo dal naloge Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

 

Stališče do pripombe: Jožef Horvat 

Naloge Sveta so opredeljene v 6. členu Zakona o voznikih. Svet torej 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.  

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3163
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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II. Stališče do pripombe podane na seji Odbora za gospodarske javne službe in promet 

 

Pripomba Odbora za gospodarske javne službe in promet:  

Predlaga, da se odlok dopolni tako, da morajo imeti člani sveta stalno prebivališče na območju MOL. 

 

Stališče do pripombe: Odbor za gospodarske javne službe in promet  

Pripomba se ne upošteva. Praviloma ima večina članov Sveta stalno prebivališče na območju MOL. 

Posamezni predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena v dejavnost 

preventive in vzgoje v cestnem prometu delujejo na območju MOL in poznajo problematiko 

preventive in vzgoje na območju MOL, vendar nimajo stalnega prebivališča na območju MOL, zato ne 

bi mogli sodelovati kot člani Sveta, če bi upoštevali predlog odbora.  

 

 

III. Sodelovanje javnosti 

 

Na podlagi tretjega odstavka 51. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana s strani 

javnosti nismo prejeli nobene pripombe oz. predloga k osnutku odloka. 

 

 

VI. Rešitvi, ki odstopata od osnutka odloka 

 

Rešitvi, ki v predlogu odloka odstopata od osnutka odloka, sta: 

– četrti odstavek 2. člena predloga odloka se spremeni tako, da podpredsednika Sveta imenuje Svet 

izmed članov Sveta, ki so predstavniki organov, organizacij in institucij iz točke b) tretjega odstavka 2. 

člena predloga odloka in ne izmed članov Mestnega sveta. Glede na pretežno število članov Sveta, ki 

so predstavniki organov, organizacij in institucij iz točke b) tretjega odstavka 2. člena predloga odloka 

je primerneje, da se  podpredsednika Sveta imenuje izmed teh, 

– črta se tretji odstavek 4. člena odloka, ki določa, da imajo člani Sveta in njegovih delovnih teles 

pravico do plačil za udeležbo na seji, povračil stroškov in drugih prejemkov glede na to, da člani Sveta 

že do sedaj niso prejemali plačil za udeležbo na seji, povračil stroškov in drugih prejemkov. 

 

 

V. Besedila določb predloga odloka, ki se spreminjajo ali dopolnjujejo glede na osnutek odloka  

 

(besedilo, ki se črta je prečrtano, besedilo, ki se spreminja ali dopolnjuje je označeno krepko) 

 

 

2. člen 

 

(1) Svet je strokovno posvetovalno telo Mestnega sveta MOL.  

 

(2) Svet ima predsednika, podpredsednika in enajst članov, ki jih imenuje in razrešuje Mestni svet 

MOL. 

 

(3) Svet sestavljajo: 

a) dva predstavnika Mestnega sveta MOL, 

b) 11 predstavnikov organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena v dejavnost 

preventive in vzgoje v cestnem prometu, in sicer po en predstavnik: 

– Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,  

– izpitnega centra za voznike motornih vozil,   

– strokovnih društev s področja prometne varnosti, 

– nacionalne avtomobilske zveze, 

– ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol, 

– izvajalca mestnega linijskega prevoza potnikov, 

– izvajalca gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest, 

– izvajalca gospodarske javne službe rednega vzdrževanja prometne signalizacije in opreme, 

– Uprave uniformirane policije, 
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– Mestnega redarstva MOL in 

– Mestne uprave MOL. 

 

(4) Mestni svet MOL imenuje predsednika in podpredsednika Sveta izmed članov Mestnega sveta 

MOL, enega člana Sveta izmed članov Mestnega sveta, ostale člane Sveta pa na predlog organov, 

organizacij in institucij iz točke b) prejšnjega odstavka. Podpredsednika Sveta imenuje Svet izmed 

članov Sveta, ki so predstavniki organov, organizacij in institucij iz točke b) prejšnjega 

odstavka. 
 

(5) Člani Sveta se imenujejo za mandatno dobo štirih let. Mandat začne teči z dnem konstituiranja 

Sveta. 

 

 

4. člen 

 

(1) Svet in njegova delovna telesa sklepajo veljavno, če je na seji navzoča večina njihovih članov. 

Odločitve sprejemajo z večino glasov navzočih članov.  

 

(2) Za način delovanja Sveta in njegovih delovnih teles se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika 

Mestnega sveta MOL, ki se nanašajo na delovna telesa Mestnega sveta MOL. 

 

(3) Člani Sveta in njegovih delovnih teles imajo pravico do plačil za udeležbo na seji, povračil 

stroškov in drugih prejemkov. Glede višine plačil za udeležbo na seji, povračil stroškov in drugih 

prejemkov se smiselno uporabljajo določbe, ki jih glede plačil za udeležbo na seji, povračil stroškov in 

drugih prejemkov za člane delovnih teles Mestnega sveta MOL določa splošni akt MOL.  

 

 
4. Ocena finančnih in drugih posledic odloka  

 

Finančne posledice se v fazi od osnutka odloka do predloga odloka niso spremenile. 

 

Ljubljana, februar 2020 

 

Pripravila: 

mag. Jasna Tušar 

 

                                                                                          Sekretar - vodja oddelka 

                                                                                           David Polutnik 

 

 

 

 

 

 

 


