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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 PREDSTAVNIKOV V SVET 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,  
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnike Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu v Občini Radovljica imenuje:  
- Vilmo Kravanja Gosnik, Heleno Stare, in Petra Kolmana za predstavnike vzgojno 

izobraževalnih organizacij, po en član iz vsakega šolskega okoliša,  
- Mateja Vončino za predstavnika policije,  
- Gregorja Solceta za predstavnika šole vožnje,  
- Matjaža Zalokarja za predstavnika upravljavca cest in drugih izvajalcev,  
- Janeza Golija za predstavnika strokovnega in poklicnega društva s področja prometne 

varnosti.  
2. Imenovanim članom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje za mandatno dobo 

4 let.  
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V 
CESTNEM PROMETU V OBČINI RADOVLJICA 

 
1. Zakonska podlaga 
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radovljica (DN 
UO, št. 214/2016, v nadaljevanju Odlok). 
 
2. Obrazložitev 
Dosedanjim predstavnikom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Radovljica (v nadaljevanju SPV Radovljica) v mesecu marcu 2020 poteče mandat.     
 
V 2. členu Odloka je določeno, da svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in 
institucij, katerih dejavnosti je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu.  
 
Kandidacijski postopek za imenovanje članov v SPV Radovljica je bil dne 13.2.2020 
objavljen na spletni strani Občine Radovljica, z rokom do 5.3.2020 do 14. ure. 
Po zaključenem pozivu je KMVI na 11. redni seji, dne 9.3.2020 pregledala prispele predloge 
in obrazložitve predlagateljev. Do navedenega roka je komisija prejela naslednje predloge:  
 

 
 
Po pregledu prispelih predlogov, obrazložitev in opravljenem glasovanju je KMVI sprejela 
sklep, da občinskemu svetu predlaga, da za predstavnike v Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Radovljica imenuje:  
- Vilmo Kravanja Gosnik za predstavnico vzgojno izobraževalne organizacije; je učiteljica 

razrednega pouka in vodja podružnične šole. Izvaja kolesarski izpit, skrbi za koordinacijo 
šolskih prevozov na Ovsišah, sodeluje pri koordinaciji »Dan brez avtomobila«, izvaja 
Pešbus in koordinira druge akcije v zvezi s preventivo prometa. 

- Heleno Stare za predstavnico vzgojno izobraževalne organizacije; kot predstavnica je v 
SPV sodelovala že do sedaj. Delo je opravljala vestno in povezovala šolo z SPV. Podala je 
številne predloge za izboljšavo prometne ureditve pred šolo. Izvedla je anketo med starši o 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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prometni varnosti in pripravila načrt varnih poti v šolo. Mnogo njenih predlogov glede 
prometne varnosti pred matično šolo je bilo že uresničenih v praksi, s tem pa se je 
izboljšala tudi prometna varnost. 

- Petra Kolmana za predstavnika vzgojno izobraževalne organizacije; Peter Kolman je bil 
član SPV že v preteklem mandatu, zaposlen je na OŠ F.S. Finžgarja Lesce in OŠ A. Janše 
Radovljica. Na leški šoli, katere del je tudi Podružnična šola Begunje, je zadolžen za 
šolske poti in prometno varnost. Problematiko (ne)varnih šolskih poti in prometne varnosti 
dobro pozna. Za šolo v sodelovanju z ostalimi deležniki pripravlja načrt šolskih poti in 
sodeluje v različnih projektih prometne varnosti, s katerimi šola osvešča in preventivno 
deluje na področju varnosti v prometu.  

- Mateja Vončino za predstavnika policije: je diplomirani varstvoslovec, zaposlen na 
Policijski postaji Radovljica kot pomočnik komandirja, policijski inšpektor specialist III in 
predstavlja kandidaturo predstavnika policije.       

- Gregorja Solceta za predstavnika šole vožnje; Gregor Solce je diplomirani inženir 
cestnega prometa. Ima skoraj 20-letne teoretične in praktične izkušnje na področju 
izobraževanja voznikov. Sodeluje z različnimi izobraževalnimi organizacijami in društvi v 
medgeneracijskih in drugih projektih na področju prometne varnosti v občini Radovljica in 
izven nje. Vodi svojo šolo vožnje in je bil član SPV že prejšnji mandat.   

- Matjaža Zalokarja za predstavnika upravljavcev cest in drugih upravljavcev; Matjaž 
Zalokar je zaposlen na Komunali Radovljica d.o.o., na področju urejanja in vzdrževanja 
javnih površin, cest, pločnikov, pešpoti v občini Radovljica, ki med drugim zajema tudi 
vzdrževanje varnih šolskih poti. 

- Janeza Golija za predstavnika strokovnih in poklicnih društev s področja prometne 
varnosti; Janez Goli je dolgoletni član AMD Podnart ter upokojeni voznik avtošole.   

 
Mandat predstavnikov v SPV Radovljica traja 4 leta.   
 
Obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
3. Finančne posledice 
Pravna podlaga za izplačilo sejnin članom odborov in komisij je Pravilnik o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta 
Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012 in št. 
165/2012 – v nadaljevanju Pravilnik). Član odbora za udeležbo na seji delovnega telesa, 
katerega član je, prejme 2,14% mesečne bruto plače župana brez dodatkov na delovno dobo in 
ostalih dodatkov v skladu z zakonom, član za vodenje seje stalnega delovnega telesa pa 
prejme 2,26%. Letni znesek sejnin, ki se izplačajo upravičencem po tem Pravilniku, ne sme 
presegati 7,5% letne plače župana, brez dodatka za delovno dobo in ostalih dodatkov v skladu 
z zakonom.   
 
 
Pripravila: 
Manca Tomažin   

     Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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