
 

PREDLOG: 
 
Na podlagi 6. člena Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14), 70. člena Poslovnika 
Občinskega sveta občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št, 22/10) 
in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10 
in 12/14) je Občinski svet Občine Sveta Trojica, na _____________ seji, dne _____________ , sprejel 
 
 

SKLEP 

O IMENOVANJU ČLANOV  

SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

 
1. člen 

 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima predsednika in sedem članov. 

 
2. člen 

 
Za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo: 
 

1. Jožef ČASAR (občan) – predsednik; 
2. Darko ŠKERGET (ravnatelj OŠ in vrtec Sv. Trojica) - član; 
3. Danilo JURŠNIK (PP Lenart) - član; 
4. Roman KRANVOGL st. (občan) - član; 
5. Sandi ZEMLJIČ (občan, voznik inštruktor) - član; 
6. Marcel MEJAČ (občan) - član; 
7. Nina MANFREDA (predstavnica CP MS)-  članica; 
8. Robert MERC (predstavnik MIRM) – član. 

 
3. člen 

 
Mandat članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu traja štiri leta. 

 
4. člen 

 
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu številka: 377-2/2011-12 z  dne 07.07.2011. 

5.  
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 

 
 

 
Številka:  37158-2/2015 
Datum:   ___________ 
            Župan  

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
           Darko FRAS, univ.dipl.prav. 



 

OBRAZLOŽITEV 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 22. maja 2015 na spletni strani in oglasni 

deski Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah objavila Javni poziv za posredovanje predlogov za 

imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Rok za oddajo vlog, je bil do 

vključno  ponedeljka 8. junija  2015,  do 15.00 ure. Na 4. redni seji, ki je bila 9. junija, je Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, prejete vloge obravnavala in pripravila predlog članov, ki 

jih  predlaga Občinskemu svetu v imenovanje. Prispelo je 8 predlogov in komisija se je odločila, da 

predlaga osem-članski svet, ki je sestavljen iz predsednika in sedmih članov. Občinskemu svetu 

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah predlagamo, da se v Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu,  imenuje vse predlagane člane. 

 

Na podlagi 70. člena  Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

(Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10)  in 6. člena Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 

25/14) Občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za 

načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovi 

svet za preventivno in vzgojo v cestnem prometu, ki deluje kot posvetovalno telo župana.  

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se ustanovi za načrtovanje in usklajevanje nalog 

preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni. Svet sestavljajo predstavniki organov, 

organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. 

vzgojno izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje, 

upravljavcev cest in drugih izvajalcev). Občinski svet določi število članov oziroma članic sveta in jih 

na podlagi predlogov 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. 

Strokovne naloge za svet zagotavlja občinska uprava. Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, 

pristojnim za promet. 

 

 

 

 


