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predlog sklepa 

b/ Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Slovenska 

Bistrica 

 

V skladu s 4. členom Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 73/03) in Statuta Občine Slovenska Bistrica 

(Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na xx. redni seji dne xx. 

xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Slovenska 

Bistrica 

 

I.  

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Slovenska Bistrica se  imenujejo: 

 

− dva predstavnika občinskega sveta: 

- Dušan Leskovar, 

- Ludvik Repolusk, 

− dva predstavnika upravljavcev cest in javnih površin: 

- Modest Motaln, 

- Primož Babšek, 

− dva predstavnika vzgojno-izobraževalnih organizacij: 

- Sonja Arbeiter, 

- Tatjana Pufič, 

− predstavnik policijske postaje: 

- Miroslav Knez, 

− predstavnik ZŠAM:  

- Jože Koren, 

− predstavnika AMD  

- Beno Reis, 

− predstavnik s področja medicine dela, prometa in športa: 

- Jernej Hren. 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

 

Številka: 9000-24/2019 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 



predlog sklepa 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem  prometu Občine Slovenska Bistrica (v nadaljnjem 

besedilu: SPVCP) šteje deset (10) članov od tega dva predstavnika občinskega sveta, dva 

predstavnika upravljalcev cest in javnih površin, dva predstavnika vzgojno-izobraževalnih 

organizacij, en predstavnik policijske postaje, en predstavnik AMD, en predstavnik ZŠAM in 

en predstavnik s področja medicine dela, prometa in športa. 

 

V skladu z Odlokom o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem  prometu Občine 

Slovenska Bistrica predlagajo predstavnike občinskega sveta politične stranke, zastopane v 

občinskem svetu, predstavnike upravljalcev cest in javnih površin komunalno podjetje, 

predstavnike vzgojno-izobraževalnih organizacij aktiv ravnateljev, predstavnika policijske 

postaje komandir policijske postaje Slovenska Bistrica, predstavnika AMD in ZŠAM društvo 

oziroma združenje na območju občine Slovenska Bistrica ter predstavnika medicine dela, 

prometa in športa Zdravstveni dom Slovenska Bistrica.  

 

Mandat članov traja štiri leta. 

 

Zaradi poteka mandata je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s 

postopkom evidentiranja kandidatov. 

 

V postopku evidentiranja je prispelo šest (6) predlogov s strani političnih strank, zastopanih v 

občinskem svetu ter osem (8) predlogov po posameznih področjih kot je predvideno v Odloku 

o ustanovitvi  sveta za preventivo in vzgojo v cestnem  prometu Občine Slovenska Bistrica. 

 

Komisija je sklenila Občinskemu svetu predlagati, da se v Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem  prometu Občine Slovenska Bistrica imenujejo: 

 

dva predstavnika občinskega sveta:  

- Dušan Leskovar, roj. 1962, poklicni gasilec;  

- Ludvik Repolusk, roj. 1960, višji upravni delavec; 

dva predstavnika upravljavcev cest in javnih površin:  

- Modest Motaln, roj. 1989, inž. hortikulture; 

- Primož Babšek, roj. 1978, inž. gradbeništva; 

dva predstavnika vzgojno-izobraževalnih organizacij:  

- Sonja Arbeiter, roj. 1956, ravnateljica; 

- Tatjana Pufič, roj. 1959, ravnateljica; 

predstavnik policijske postaje: 

- Miroslav Knez, roj. 1975, policist; 

predstavnik ZŠAM: 

- Jože Koren, roj. 1952, šofer, upokojenec; 

predstavnika AMD: 

- Beno Reis, roj. 1947, upokojenec; 

predstavnico s področja medicine dela, prometa in športa 



predlog sklepa 

- Jernej Hren, roj. 1983, zdravnik. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 7. redni seji dne 4. 12. 2019  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju desetih predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo 

v cestnem  prometu Občine Slovenska Bistrica, ki ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 


