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PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
14/2011) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 51/2001) se sprejme Sklep o 
imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Benedikt, kot je 
bil predložen. 



 
 

PREDLOG SKLEPA: 
 
 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
14/2011) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 51/2001) je Občinski svet Občine 
Benedikt na ___ redni seji, dne _________ sprejel 
 
 
 

SKLEP 
o imenovanju  

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Benedikt 
 
 
I. 
 

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Benedikt se imenujejo: 
1. Metka ERJAVC, Čolnikov trg 7, 2234 Benedikt 
2. Stanislav KOLAR, Trotkova 25, 2234 Benedikt  
3. Marjan FUJS, Vrtna ulica 2, 2234 Benedikt 
4. Tjaž LOVRENČIČ, Čolnikov trg 12, 2234 Benedikt in 
5. Dragica KOCMUT BRUMEN, Sp. Porčič 110, 2230 Lenart 

 
 

II. 
 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Benedikt opravlja naloge v 
skladu s Sklepom o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 51/2001). 
 
 

III. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 
 
 
 
Številka: 01101-001/2014- 
Benedikt, dne  
 ŽUPAN 
 Milan GUMZAR 



  
Obrazložitev 

 
 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima 5 članov, ki jih imenuje 
Občinski svet Občine Benedikt, za dobo 4 let. 
 
Člani SPVCP so lahko predstavniki organov in organizacij, društev in zvez, katerih 
dejavnost je pomembna za preventivno in vzgojno delovanje v cestnem prometu. 
 
SPVCP Občine Benedikt skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, 
za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter sodeluje s 
pristojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo 
podobne interese. 
 
SPVCP Občine Benedikt opravlja zlasti naslednje naloge: 
- proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi 

s preventivo in vzgojo; 
- pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu – 

odraslih in otrok; 
- predlaga organom, ki urejajo posamezna področja, pomembna za varnost 

cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti; 
- organizira razne vzgojno – preventivne akcije z državnimi organi, šolami in društvi; 
- pospešuje in razvija aktivnosti šolske prometne službe; 
- razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne varnosti na cestah in širše; 
- daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega prometa; 
- obravnava druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi. 
 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 1. seji dne 
10.11.2014 sprejela sklep, s katerim je potrdila predlog Javnega poziva za predlaganje 
kandidatov stalnih delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora Občine 
Benedikt za mandatno obdobje 2014-2018. Javni poziv je bil poslan predstavnikom 
vseh političnih strank na območju občine Benedikt ter objavljen na spletni strani Občine 
Benedikt. Rok za posredovanje predlogov iz javnega poziva je bil 24.11.2014 do 11.00 
ure.  
 
Komisija se je v zvezi s pripravo predlogov ponovno sestala na seji dne 24.11.2014, 
kjer je pregledala prispele predloge. Ugotovila je, da so vsi predlogi prispeli 
pravočasno. KMVI je ugotovila, da je za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu (SPVCP) prispelo 7 predlogov, potrebnih pa jih je le 5. Zato so člani izmed 
prispelih predlogov oblikovali predlog za sestavo 5 članskega SPVCP.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanju daje Občinskemu svetu 
pripravljen predlog v obravnavno in potrditev. 
 


