
 

Številka: 01111-12/2014-1 
Šempeter pri Gorici, 26. november 2014 
 
 
Zadeva: Povabilo k posredovanju predloga kandidature za člana/članico v Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter-Vrtojba 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-
Vrtojba (v nadaljevanju: komisija) vas vabi, da posredujete predloge kandidatur za člane Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter-Vrtojba. 
 
Statut Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št. 45/2013) v 9. členu določa, da ima občina 
tudi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, sosvet za zagotavljanje večje varnosti 
občanov in štab civilne zaščite in druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon. 
 
Zakon o voznikih (ZVoz) (Uradni list št. 109/10) v 6. členu določa: 
(sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v samoupravnih lokalnih skupnostih) 
(1) Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni 
ravni ustanovijo samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti) 
svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: svet), ki delujejo kot 
posvetovalno telo župana.  
(2) 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). 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.  
(3) 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 uprava lokalne skupnosti. Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, 
pristojnim za promet.  
(4) Svet se ustanovi za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Sveti dveh ali več lokalnih 
skupnosti lahko ustanovijo skupni svet, s katerim določijo sestavo, naloge in način 
zagotavljanja sredstev za delovanje skupnega sveta. Za usklajevanje dela na širšem območju 
se lahko sveti povezujejo in ustanovijo koordinativno telo.  
(5) Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se 
zagotovijo s proračuni lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev. 
 
Naprošamo vas, da predloge kandidatur posredujete Komisiji za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, vključno s podpisano izjavo 
kandidata, da soglaša s kandidaturo (v prilogi), po pošti na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, 
Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »Za komisijo za mandatna vprašanja, 



 

volitve in imenovanja – imenovanje SPV«, po e-pošti na: info@sempeter-vrtojba.si ali osebno 
na sedežu občinske uprave.   

 

Komisija bo prejete predloge obravnavala na 4. seji komisije, ki bo dne 2. 12. 2014 ob 16:30 uri v 
sejni sobi občine. 

 

         Predsednica komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

                      Monika Gorjan Zavadlav 



 

 

 
Številka: 01101-11/2014- 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA 
 
 
 
 
Spodaj podpisani/a, __________________________, rojen/a ________________, stanujoč/a na  
 
naslovu: _______________________________________________________________________,  
 
telefon ali GSM: _________________________, e-pošta: ________________________________ 
 
soglašam s kandidaturo člana/ico Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Šempeter-Vrtojba. 
 
 
Izjavi prilagam: 
- kratko predstavitev s povzetkom dosedanjih izkušenj; 
 
 
 
 
 
 
V _______________________, dne ______________ 
 
 

 ___________________________ 
(lastnoročni podpis) 


