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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

IMENOVANJE DVEH ČLANOV SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V 
CESTNEM PROMETU V OBČINI RADOVLJICA 

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica za člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu v Občini Radovljica imenuje:  

- Vilmo Kravanja Gosnik za predstavnico javnih zavodov s področja vzgoje in 
izobraževanja namesto Alenke Cuder,   

- Mateja Vončina za predstavnika policije namesto Bojana Eljona.  
2. Mandat članov sveta traja za obdobje od imenovanja do zaključka mandata Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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Datum: 4.9.2018 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

1. Zakonska podlaga 
 
- Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Radovljica 
(UVG, št. 47/1997, v nadaljevanju Odlok 1), ki še velja v delu glede sestave sveta (8. člen 
Odloka št. 204/2016),  
- Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radovljica 
UO, št. 214/2016, v nadaljevanju Odlok). 
 
2. Obrazložitev 
 
V 4. členu Odloka je določeno, da Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sestavljajo 
predstavniki zainteresiranih organov in organizacij, društev, strokovnjakov s področja 
prometa, predstavnikov lokalne samouprave, v njem so zastopani:  
- 1 predstavnik lokalne samouprave,  
- 4 predstavniki javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,  
- 1 predstavnik policije,  
- 1 predstavnik AMD,  
- 1 predstavnik podjetja za vzdrževanje lokalnih cest,  
- 1 predstavnik občinske uprave.    
 
V mesecu juniju je občina Radovljica prejela odstopno izjavo predstavnika policije v Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radovljica (SPV) Bojana Eljona zaradi 
zasedbe nove delovne dolžnosti v drugem krajevnem območju in odstopno izjavo Alenke 
Cuder, ravnateljice Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, z mesta predstavnice javnega 
zavoda s področja vzgoje in izobraževanja zaradi upokojitve v jeseni 2018.  
 
Po Odloku se v sestavi članov SPV upošteva, da so v SPV poleg ostalih predstavnikov 
zastopani tudi 4 predstavniki javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja in 1 
predstavnik Policije.   
 
Glede na odstop dveh predstavnikov in Odlok 1, ki še velja v delu glede sestave sveta, je 
KMVI za obdobje od imenovanja do konca mandata SPV, ki je predviden marca 2020, 
pozvala: 

- vse javne zavode z območja občine Radovljica za posredovanje enega predloga za 
imenovanje predstavnika javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja v SPV in 

- Policijsko postajo Radovljica za posredovanje enega predloga za imenovanje 
predstavnika Policije v SPV.   

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Člani KMVI so na 32. seji dne 27.8.2018 pregledali prispele vloge na razpisani poziv, ki je 
trajal do 23.8.2018. Do navedenega roka je komisija prejela naslednje predloge:  
 

 Sestava manjkajočih 
predstavnikov: PREDLAGANI in PREDLAGATELJ

1 1 predstavnik policije MATEJ VONČINA, predlagatelj POLICIJSKA POSTAJA RADOVLJICA
TADEJ MARKELJ, predlagatelj OŠ ANTONA JANŠE RADOVLJICA
IVAN DAMJAN MAŠIČ, predlagatelj SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA
VILMA KRAVANJA GOSNIK, predlagatelj OŠ STANETA ŽAGARJA LIPNICA
MARUŠA PRAPROTNIK, predlagatelj VRTEC RADOVLJICA
ALEŠ SMAJIČ, predlagatelj EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
KLAUDIJA MAKUC, predlagatelj CUDV Matevža Langusa Radovljica

2
1 predstavnik javnih zavodov 

s področja vzgoje in 
izobraževanja

 
 
Po pregledu prispelih predlogov, obrazložitev in opravljenem glasovanju so člani KMVI  
soglasno sprejeli sklep, da občinskemu svetu za predstavnika policije v SPV v imenovanje 
predlagajo Mateja Vončina, pomočnika komandirja, ki je na Policijski postaji Radovljica 
zadolžen za področje varnosti cestnega prometa.  
 
Člani KMVI so soglasno sprejeli sklep, da občinskemu svetu za predstavnico javnega zavoda 
s področja vzgoje in izobraževanja v SPV v imenovanje predlagajo Vilmo Kravanja Gosnik, 
ki je učiteljica razrednega pouka v OŠ Staneta Žagarja Lipnica. Vsako leto z učenci izvaja 
izpite za kolo, poleg tega sodeluje pri projektu »Dan brez avtomobila; Pešbus« in koordinira 
druge akcije v zvezi s preventivo v cestnem prometu.  
 
Vse obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  
 
3. Finančne posledice 
 
Imenovanje članov za proračun občine ne bo imelo finančnih posledic. 
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga 

 
 
 

Alenka Langus l.r 
Direktorica občinske uprave 
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