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ZADEVA:  Poziv za podajo predlogov za imenovanje članov v Skupni svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin Kočevje, Kostel in 

Osilnica 

 

Dne 1. 9. 2020 je začel veljati Sklep o ustanovitvi Skupnega sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu občin Kočevje, Kostel in Osilnica (v nadaljevanju: Sklep), kot predstavniškega 

organa lokalne skupnosti oz. občinskega sveta. 

 

Sklep v svojem tretjem odstavku 6. člena določa, da občinski sveti občin ustanoviteljic novi 

Skupni svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin Kočevje, Kostel in Osilnica (v 

nadaljevanju: Skupni svet), skladno s Sklepom, imenujejo v roku devetdeset dni od njegove 

uveljavitve, zato je potrebno pristopiti k postopkom imenovanja novih članov. 

 

Skladno z drugim odstavkom 3. člena Sklepa, v povezavi z drugim odstavkom 6. člena 

Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 - ZNOrg, 43/19), Skupni svet 

sestavlja 11 članov in sicer: 

- en predstavnik policije 
- en predstavnik vrtcev na območju občine Kočevje 
- en predstavnik šol na območju občine Kočevje 
- en predstavnik šol na območju občine Kostel in Osilnica 
- en predstavnik upravljavca državnih cest 
- en predstavnik Občine Kočevje 
- en predstavnik Občine Kostel 
- en predstavnik Občine Osilnica 
- en predstavnik ZŠAM Kočevje 
- en predstavnik AMD Kočevje 
- en občinski redar 



 

 

  

 

Predloge za člane Skupnega sveta podajo organizacije in institucije iz prejšnjega odstavka, člane 
pa imenuje Občinski svet. Mandatna doba Skupnega sveta traja 4 leta, teči pa jim začne z dnem 
konstituiranja. 

 

Glede na navedeno vas pozivamo, da na priloženem obrazcu z izpolnjeno in podpisano izjavo 
predlaganega kandidata/ke, predloge za imenovanje: 

 
- enega  predstavnika policije 

- enega predstavnika vrtcev na območju občine Kočevje 
- enega predstavnika šol na območju občine Kočevje 
- enega predstavnika upravljavca državnih cest 
- enega predstavnika Občine Kočevje 
- enega predstavnika ZŠAM Kočevje 
- enega predstavnika AMD Kočevje 

- enega občinskega redarja 

 

posredujete do 21. 10. 2020 do 12. ure na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 
Kočevje, ali osebno dostavite na vložišče Občine Kočevje s pripisom »Predlog – član Skupnega 
SPV občin Kočevje, Kostel in Osilnica«. 
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