Na podlagi 3. člena zakona o varnosti v cestnem prometu (Ur.l.RS, št. 30/98) in 11. člena statuta Občine Naklo
(UVG, št. 8/99) je občinski svet Občine Naklo na svoji 29. seji dne 04.09.2002 sprejel

ODLOK
O USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN
VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE NAKLO

1. člen
Ustanovi se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Naklo. Skrajšano se uporablja kratica SPV.
2. člen
SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega
in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Občine Naklo.
SPV opravlja zlasti naslednje naloge :
1. obravnava in proučuje cestno-prometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga
ukrepe za izboljšanje varnosti,
2. skrbi za organizirano vzgojo udeležencev v cestnem prometu,
3. usmerja in usklajuje preventivne dejavnosti organov in organizacij na področju prometa,
4. samostojno organizira preventivno vzgojne akcije za izboljšanje cestno-prometne varnosti,
5. sodeluje s strokovnimi službami občinske uprave Občine Naklo in Policijsko postajo Kranj ter drugimi
subjekti na področju cestnega prometa,
6. sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju UE Kranj, širšem regijskem
območju in SPV Republike Slovenije.
3. člen
Ožje delavno telo SPV je odbor, ki ga sestavlja pet članov :
1. predsednik SPV,
2. predstavnik Policijske postaje Kranj,
3. predstavnik javnega zavoda OŠ Naklo,
4. predstavnik MDO Naklo,
5. predstavnik občinskega sveta.
Predsednika SPV imenuje župan Občine Naklo. Ostale člane odbora SPV imenuje župan na predlog subjektov iz
prvega odstavka tega člena. Mandatna doba članov odbora SPV je štiri leta.
4. člen
Organizacijske in tehnično-administrativne naloge za potrebe SPV opravlja občinska uprava.
5. člen
Organizacijo in način dela SPV ureja poslovnik, ki ga v soglasju z županom Občine Naklo, sprejme Odbor SPV.
6. člen
Z dnem sprejema odloka Občina Naklo odstopa od dogovora o skupnem delovanju, organiziranosti in
financiranju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
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