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Člani sveta na svoji prvi seji, ki jo skliče župan, izmed sebe 
izvolijo predsednika sveta. Predsednik sveta pripravlja, sklicuje 
in vodi seje ter skrbi za izvajanje sprejetih odločitev. 

7. člen
Opravljanje strokovnih in administrativno-tehničnih nalog 

zagotavlja občinska uprava.

8. člen
Za delo članov sveta se smiselno uporabljajo določbe veljav-

nega pravilnika, ko določa plače občinskih funkcionarjev in na-
gradah  članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter povračilih stroškov. 

9. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije. 
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Na podlagi 22. čl. Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. 
l. RS, št. 56/2008-uradno prečiščeno besedilo, 57/08-ZLDUV-
CP, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 
109/10-ZVoz) ter 7. in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 
4. redni seji, dne 3. marca 2011, sprejel  

S K L E P
o imenovanju in pristojnostih Sveta za prventivo in vzgojo

v cestnem prometu
1. člen

S tem sklepom se v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ustanovi 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: 
svet).

2. člen
V svet se imenujejo:

- Roman Črnčec, predstavnik Občinskega sveta Občine Sv. Ju-
rij v Slov. goricah;

- Boštjan Kaloh, predstavnik Policijske postaje Lenart;
- Mirko Kojc, predstavnik občanov;
- Samo Kristl, predstavnik Občinske uprave Občine Sv. Jurij v 

Slov. goricah;
- Stanislav Senekovič, ravnatelj Osnovne šole Jožeta Hudale-

sa.

3. člen
Svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo var-

nost, za dvig varnostno prometne kulture udeležencev v cestnem 
prometu ter sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi, or-
ganizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.

4. člen
Pristojnosti sveta so naslednje: 

- ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, 
- predlaga svetu lokalne skupnosti v sprejem programe za var-

nost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvaja-
nje, 

- koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost 
cestnega prometa na lokalni ravni,

- skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in 
obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razšir-
janje prometnovzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomemb-
nih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni rav-
ni, 

- obravnava druge naloge v skladu z veljavnimi predpis. 

5. člen
Mandat  članov sveta je vezan na mandat Občinskega sveta 

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

6. člen


