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1 Pregled pristojnosti in nalog občine po Zakonu o voznikih /ZVoz-1/ 

 

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – 

UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – 

UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – 

UZ70a 

  

     

tč. predpis določba pojasnilo 

    

1.1 Zakon o voznikih /ZVoz-1/ 

Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19 

 1 

 

1.2 Pristojnosti in naloge občinskega sveta po Zakonu o voznikih /ZVoz-1/ 

   

tč. pristojnosti in naloge občinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  Ustanovi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini. 1/6. člen 2 

2  Z občinskimi sveti drugih občin lahko ustanovi skupni svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju dveh ali več 

občin. 

4/6. člen 2 

3  V proračunu zagotovi sredstva za financiranje nalog preventive in 

vzgoje v cestnem prometu. 

5/6. člen 2 

 

1.3 Pristojnosti in naloge občinske uprave po Zakonu o voznikih /ZVoz-1/ 

   

tč. pristojnosti in naloge občinske uprave  določba pojasnilo 

    

1  Zagotavlja strokovne naloge za potrebe Sveta za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu v občini. 

3/6. člen 2 

 

 

2 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam občine s komentarjem 

 

1 Z Zakonom o voznikih /ZVoz-1/ se določajo načrtovanje in izvajanje nalog za preventivo in varnost v 

cestnem prometu, pravila in pogoji za udeležbo voznikov v cestnem prometu, pravila in pogoji za 

usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, pogoji za delovanje šol vožnje, pravila in pogoji za 
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opravljanje vozniškega izpita ter pogoji opravljanja zdravstvenih pregledov in dodatnih usposabljanj 

voznikov (1. člen ZVoz-1). 

 

2.1 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu 

 

2.1.1 Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v samoupravnih lokalnih skupnostih 

 

2 Kot določa ZVoz-1 samoupravne lokalne skupnosti za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in 

vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki 

delujejo kot strokovno posvetovalno telo predstavniškega organa lokalne skupnosti. Svet imenuje 

predstavniški organ lokalne skupnosti (občinski svet), sestavljajo ga predstavniki organov lokalne skupnosti 

ter drugih organov, organizacij in institucij z območja lokalne skupnosti, katerih dejavnost je usmerjena k 

preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno-izobraževalnih organizacij, organizacij civilne 

družbe, policije, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih). Predstavniški organ lokalne skupnosti (občinski 

svet) določi sestavo sveta, način delovanja in število članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: članov) 

sveta in jih na podlagi predlogov navedenih organov, organizacij in institucij imenuje za mandatno dobo 

štirih let. 

 

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. 

 

Svet se ustanovi za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Sveti dveh ali več lokalnih skupnosti lahko 

ustanovijo skupni svet, s katerim določijo sestavo, naloge in način zagotavljanja sredstev za delovanje 

skupnega sveta. Za usklajevanje dela na širšem območju se lahko sveti povezujejo in ustanovijo 

koordinacijsko telo. 

 

Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se zagotovijo s 

proračuni lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev. 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, občina, občinski svet, župan, občinska uprava, pristojnosti, cestni promet, varnost, vozniki.  

 

 

Uporabljene kratice 

 

ZVoz-1 - Zakon o voznikih /ZVoz-1/ (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19). 

 

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – 

UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – 

UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a).  

Zakon o voznikih /ZVoz-1/ (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19). 


