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Zadeva:

Poziv za predlaganje kandidatov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu in v Sosvet za varnost

Spoštovani!
Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg) v 6. členu nalaga občinam, da za
načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu ustanovijo svete za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: SPV), ki delujejo kot strokovno posvetovalno
telo občinskega sveta. SPV sestavljajo 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). Člani SPV se imenujejo za mandatno dobo štirih (4) let.
SPV Občine Rogatec v sedanjem mandatu (2015 – 2019) sestavlja šest (6) članov: predstavnica VIZ
OŠ Rogatec, medobčinski redar, predstavnik avto šole, predstavnik Policijske postaje Rogaška
Slatina, predstavnik vzdrževalca državnih cest in predstavnica Občine Rogatec. Na seje sveta se
vabijo tudi predsedniki svetov krajevnih skupnosti Rogatec, Donačka Gora in Dobovec. Na tej podlagi
v tem odstavku navedene organizacije oz. institucije pozivamo za podajo predlogov za člane
SPV.
Naloge, ki jih SPV opravlja, so sledeče:
- 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,
- sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.
V skladu s Sklepom o ustanovitvi Sosveta za varnost na območju Občine Rogatec (Uradni list RS, št.
33/07) Policijsko postajo Rogaška Slatina, krajevne skupnosti Občine Rogatec, VIZ OŠ Rogatec
ter ostalo zainteresirano javnost hkrati pozivamo k podaji predlogov za imenovanje članov v

Sosvet za varnost. Predmetno telo ima sedem članov, od tega sta dva člana predstavnika Policijske
postaje Rogaška Slatina, en predstavnik Občine Rogatec, trije predstavniki krajevnih skupnosti Občine
Rogatec (po en predstavnik posamezne krajevne skupnosti v Občini Rogatec) in en predstavnik VIZ
OŠ Rogatec.
Mandatna doba članov Sosveta za varnost traja štiri (4) leta in začne teči z dnem imenovanja.
Sosvet za varnost je ustanovljen s ciljem, da se zagotovi čim večja varnost lokalne skupnosti, njegove
naloge pa so naslednje:
–
oblikuje strategijo dela za odpravljanje vzrokov za razraščanje negativnih pojavov v lokalni
skupnosti,
–
preprečevanje varnostnih problemov,
–
vplivanje na varnostno zavest,
–
ugotavljanje stališč in mnenj javnosti o policijskem delu,
–
izvajanje sodelovanja med policijsko postajo in organi lokalne skupnosti,
–
povezovanje, koordiniranje in usmerjanje vseh organov, organizacij in drugih strokovnih
dejavnikov, ki kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture, vključno z animacijo širše
javnosti,
–
obveščanje javnosti o možnostih preprečevanja kriminala in
–
v okviru svojih pristojnosti obveščanje javnosti o delu policije.
Vsled zgoraj navedenega vas pozivamo, da oblikujete pisne predloge kandidatov in jih
posredujete do četrtka, 25. julija 2019, na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.
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