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V S E B I N A 
 

 
25. SKLEP o Svetu za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu 
 
 
 
 

25. 
 

Na podlagi 62. člena Odloka o cestno prometni 
ureditvi v  Občini Ormož (Uradni vestnik Občine 
Ormož, št. 1/02) in 16. člena Statuta Občine 
Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož in Ptuj, št. 
11/99, 7/01, 19/05 in 12/06) so  
Občinski svet Ormož na svoji 3. redni seji, dne 
15.01.2007,  
Občinski svet Središče ob Dravi na svoji 2. redni 
seji, dne 31.01.2007  
in Občinski svet Sveti Tomaž na svoji 3. redni 
seji, dne 24.01.2007   
sprejeli naslednji 
 
 

S   K  L   E  P 
 

1. 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
ki šteje 8 članov, sestavljajo predstavniki 
naslednjih organov in organizacij in sicer: 

- 1 predstavnik Občinske uprave Občine 
Ormož 

- 1 predstavnik Občinske uprave Občine 
Središče ob Dravi 

- 1 predstavnik Občinske uprave Občine 
Sveti Tomaž 

- 1 predstavnik Upravne enote Ormož 
- 1 predstavnik Policijske postaje Ormož 
- 1 predstavnik organizacij, ki se ukvarjajo 

z vzgojo in izobraževanjem v cestnem 
prometu 

- 1 predstavnik upravljalca cest 
- 1 predstavnik OŠ na območju Občine 

Ormož, ki ga predlaga aktiv ravnateljev 
OŠ Občine Ormož. 

 
2. 

 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
opravlja zlasti naslednje naloge: 

- proučuje in obravnava problematiko na 
področju varnosti cestnega prometa ter 
predlaga organom, ki urejajo posamezna 
področja pomembna za varnost cestnega 
prometa, ukrepe za izboljšanje prometne 
varnosti, 

- pospešuje prometno vzgojo in 
izobraževanje udeležencev v cestnem 
prometu, 

- sodeluje pri delu organov in organizacij, 
ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, 
izobraževanjem in drugimi področji, 
pomembnimi za varnost prometa, 

- izdaja in razširja prometno vzgojne 
publikacije in druga gradiva in sodeluje s 
sredstvi obveščanja, 

- organizira vzgojno- preventivne akcije, 
- razvija in pospešuje dejavnosti šolske 

prometne službe, 
- sodeluje skupaj z Republiškim svetom za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
na področju državnega in mednarodnega 
sodelovanja, 

- sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu iz drugih občin in 
republiškim svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, 

- organizira pripravo načrtov varnih poti v 
šolo in vodi evidenco izdelanih. 

 
3. 

 
Člane  Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu  imenujejo župani občin ustanoviteljic na 
predlog organov in organizacij iz 1. točke tega 
sklepa. 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
ima predsednika, ki ga člani sveta imenujejo 
izmed članov sveta. 
Prvo sejo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu skliče župan občine Ormož. 
 

4. 
 
Strokovno tehnična in administrativno tehnična 
dela za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu opravljajo Občinske uprave občin 
ustanoviteljic. 
 

5. 
 
Finančna sredstva za delovanje in za izvrševanje 
nalog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
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prometu se zagotovijo v proračunih občin 
ustanoviteljic. 
 

6. 
 
Mandatna doba članov Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu traja do poteka 
mandata sedanjih občinskih svetov. 
 

7. 
 

Ta slep se objavi v Uradnem vestniku občine 
Ormož po sprejemu na seji tistega občinskega 
sveta, ki je o tem sklepu zadnji odločal. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku občine Ormož.  
 
 

 
 
 

 

Številka: 013-00003/2007  7 10 
Ormož, dne 15.01.2007 
 

ŽUPAN 
OBČINE ORMOŽ 
Alojz SOK l.r. 

  
Številka: 06200-00003/2007 -4 
Ormož, dne 31.01.2007 
 

ŽUPAN 
OBČINE SREDIŠČE OB 

DRAVI 
Jurij BORKO l.r. 

 
  
Številka: 013-01/2007 
Ormož, dne 24.01.2007 
 

ŽUPAN 
OBČINE SVETI 

TOMAŽ 
Mirko CVETKO l.r. 

 


