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3. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 

dne 27. 3. 2019 
 
 
 
ZADEVA: GRADIVO ZA 13.4 TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA 

NASLOV: IMENOVANJE  
SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO  

V CESTNEM PROMETU OBČINE ZREČE  

PREDLAGATELJICA: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

PRAVNA 
PODLAGA: 

6. člen Zakona o voznikih 
10. člen Statuta Občine Zreče 
6. člen Odloka o delovnih telesih v Občini Zreče 

NAMEN: Predlog za imenovanje 

GRADIVO 
PRIPRAVILA: 

 
Aleksandra Godec Mavhar 

POROČEVALKA: Aleksandra Godec Mavhar 

STALIŠČE 
PRISTOJNE 
KOMISIJE: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 
redni seji, dne, 18. 3. 2019 obravnavala predloge kandidatov. 
Občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep o imenovanju 
SPVCP v sestavi, ki ga predlaga komisija. 

PREDLOG  
SKLEPA: 

Komisija predlaga, da Občinski svet Občine Zreče, na podlagi 
19. člena Statuta Občine Zreče in 58. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Zreče, sprejme Sklep o imenovanju 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Številka: 011-0007/2019 AD/13.4 
Datum: 19. 3. 2019  

http://www./


2 

 

I. UVOD IN OBRAZLOŽITEV 
 
 
V skladu z 2. odstavkom 24. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS št. 1/16 in 
26/18) posreduje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v obravnavo 
in sprejem predloge za imenovanje delovnih teles ustanovljenih na podlagi zakonov. 
 
Dosedanjemu Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je bil 23.6.2011 
imenovan na podlagi Zakona o voznikih, poteče štiriletni mandat. Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu je posvetovalno telo župana, ki se ustanovi na lokalni 
ravni za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu. 
 
Zakon o voznikih, v 6. členu določa pravne podlage za imenovanje Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, njihove naloge, mandatno dobo, financiranje 
in sestavo sveta. 
 
Sestavljajo ga 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).  

Svet lokalne skupnosti določi število članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: 
članov) sveta in jih na podlagi predlogov organizacij in institucij iz prejšnjega stavka 
imenuje za mandatno dobo štirih let.  

Zakonsko določene naloge Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so, da: 
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 uprava lokalne 
skupnosti. Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.  

Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni 
ravni se zagotovijo s proračuni lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev. 

Občina Zreče se je odločila, da bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Zreče sestavljen iz petih članov, ki bodo imenovani za mandatno obdobje 
štirih let. 
V dosedanjem svetu so naloge opravljali: 
 
Mitja Stojnšek - predsednik 
Bojan Napotnik - podpredsednik 
Marijan Jelenko - član 
Andrej Pušnik - član 
Anton Gačnikar - član 
 
Politične stranke, občani Občine Zreče in organizacije, ki delujejo na območju Občine 
Zreče, so bili povabljeni, da predlagajo kandidate za nove člane sveta. Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela 8 predlogov:  
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Kandidat:  Predlagatelj 
Anamaria Hren LMŠ – predlog za 

predsednico 
Martin Lažeta OO NSi reče 
Anton Gačnikar DeSUS 
Mitja Stojnšek OO SD – predlog za 

predsednika 
Marijan Jelenko PP, župan 
Nina Upendo OŠ Zreče 
Boštjan Krajcar 
 

MIR 

 
Soglasja kandidatov so priložena. 
 
Župan je bil s predlogi kandidatov seznanjen. Komisiji predlaga naj pri izbiranju 
kandidatov, ki jih bo predlagala v sprejem Občinskemu svetu upošteva: 
1) da bodo v komisiji zastopani predstavniki institucij (šola, policija, redarji 

ZŠAM…ipd) 
 
2) in strokovnost ter osebno vključenost članov v področje, katerega Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu pokriva. 
 
 
Po razpravi so člani komisije sprejeli sklep, da Občinskemu svetu podajo predlog, naj 
se sklepom imenuje člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 
naslednji sestavi: 
 
Mitja STOJNŠEK– predsednik 
Anamaria Hren – namestnica predsednika 
Martin LAŽETA – član 
Nina UNPENDO – članica 
Marijan JELENKO – član 
 
 
Pripravila:  
Aleksandra Godec Mavhar  

  
 Predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, 
 DRAGO ŠEŠERKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

II. PREDLOG SKLEPA 
 
 

 
 
 

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče 

tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498 

e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu 

 

 
 
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010), 3., 9. člena Odloka o 
delovnih telesih v Občini Zreče (Uradno glasilo slov. občin, št. 21/2014) ter 16. člena Statuta 
Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2016 in 26/2018), je Občinski svet 
Občine Zreče na svoji       redni seji, dne      , sprejel naslednji 

 

S K L E P 
 

I. 
 

Imenuje se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Zreče v 
naslednji sestavi: 
 
1. Mitja STOJNŠEK - predsednik 
2. Anamaria HREN - namestnica predsednika 
3. Martin LAŽETA - član 
4. Nina UNPENDO - članica 
5. Marijan JELENKO - član 
 

II. 
 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru svojega delovnega področja v 
skladu z Zakonom o voznikih, obravnava zadeve iz pristojnosti občinskega sveta  in daje 
občinskemu svetu mnenja in predloge. 
 
Naloge sveta so: 

- 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. 
Strokovne naloge za svet zagotavlja uprava lokalne skupnosti.  

 

http://www./
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III. 
 
Za delo sosveta se uporabljajo določbe Poslovnika Občine Zreče. 
 

IV. 
 
Mandat članov sveta traja štiri leta. 
 

V. 
 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Zreče. Z dnem 
veljavnosti sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu št.: 011-0010/2015-14, z dne 13.5.2015. 
 
 
Številka: 011-0007/2019-12 
Datum: 

 
 

             mag. Boris PODVRŠNIK, 
           ŽUPAN 

 
 
 
Vročiti: 
1. Vsem članom ( osebno). 
2. Finančna služba. 
 
Vložiti: 
1. Sklepi Občinskega sveta Občine Zreče, 
2. Zbirka dokumentarnega gradiva. 

 
        

 

 


