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Na podlagi 3. člena Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 134/2020) in 17. člena Statuta Občine Miren-

Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren-

Kostanjevica na 16. redni seji, dne 27. 1. 2021 sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  

Občine Miren-Kostanjevica 

 

I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje člane Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu Občine Miren-Kostanjevica, ki so: 

1. __________________________ kot predstavnik Občinske uprave Občine Miren-

Kostanjevica, 

2. __________________________ kot predstavnik vzgojno izobraževalne organizacije – 

OŠ Miren, 

3. __________________________ kot predstavnik medobčinskega inšpektorata in 

redarstva – Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-

Kostanjevica in Vipava, 

4. __________________________ kot predstavnik policije – PU Nova Gorica, 

5. __________________________ kot predstavnik upravljavca cest – Kolektor CPG d.o.o., 

6. __________________________ kot predstavnik volilne enote Bilje, 

7. __________________________ kot predstavnik volilne enote Miren, 

8. __________________________ kot predstavnik volilne enote Kostanjevica na Krasu. 

 

II. 

Mandat članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Miren-Kostanjevica 

traja 4 leta. 

 

III. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

Številka: 0140-0039/2020-11 
Datum: 27. 1. 2021 
 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 

 

 



 

 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 

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

samoupravne lokalne skupnosti ustanovijo svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 

ki delujejo kot strokovno posvetovalno telo predstavniškega organa lokalne skupnosti. 

 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je sprejel Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 134/2020), v 

skladu s katerim ima naslovni organ 8 članov. Sestavljajo ga predstavniki organov, 

organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem 

prometu, in sicer: 

– 1 predstavnik občinske uprave, 

– 1 predstavnik vzgojno izobraževalnih organizacij, 

– 1 predstavnik medobčinskega inšpektorata in redarstva, 

– 1 predstavnik policije, 

– 1 predstavnik upravljavcev cest in drugih izvajalcev, 

– po 1 predstavnik vsake izmed treh volilnih enot v občini (Bilje, Miren in Kostanjevica na 

Krasu). 

 

Svet opravlja v okviru svojih pristojnosti zlasti naslednje naloge: 

– 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, 

– 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, republiškim Svetom za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu drugih lokalnih skupnosti ter z drugimi organi, organizacijami in društvi, ki lahko 

neposredno ali posredno vplivajo na prometno varnost. 

 

Mandat članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Miren-

Kostanjevica traja 4 leta in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani. 

 

Pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je zadevo obravnavala in 

odločila, kot izhaja iz poročila seje komisije. 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 


