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II.9) 
 
 
 

V skladu s 24. členom Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
13/17) vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 

KADROVSKE ZADEVE  
a) Imenovanje članov v skupni Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občin Bled in Gorje – III. 
mandat 

 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Janez Kolenc, predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.  
 

PREDLOG SKLEPA: 
1. Predlog sklepa bo oblikovan na seji. 

 
 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 
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             Številka: 37158-1/2017-3 
             Datum: 25.8.2017 

Z A P I S N I K 
6. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je trajala 

od dne 24.8.2017 od 10 ure do 25.8.2017 do 15.00 ure 
 

Za sejo je bil predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev poziva k imenovanju članov v skupni Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občin Bled in Gorje – III. mandat 
 
 
Obrazložitev: 
 
V skladu z določilom, Odloka o ustanovitvi skupnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu za Občino Bled in Gorje, z dnem 27.8.2017 potečejo dosedanji mandati članov SPV Bled – 
Gorje. Občina Gorje predlaga v Svet enega predstavnika Občinskega sveta Občine Gorje. Mandat 
novega člana bo 4 leta. 
 
Za potrditev poziva je bila dne 24.8.2017 izvedena dopisna seja Komisije, ki je trajal od 24.8. od 10. 
ure do 25.8.2017 do 15. ure. V času glasovanja so glasovali vsi člani komisije. 
 
Članom komisije je bil predlagan v potrditev naslednji sklep:  

Predlog sklepa: 
1. Potrdi se poziv k imenovanju članov v skupni svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
za Občino Bled in Občino Gorje.  

 
GLASOVANJE: 

Kolenc ZA                PROTI Elektronska pošta 

Banko  ZA                PROTI Elektronska pošta 

Kunstelj ZA                PROTI Elektronska pošta 

Ratek ZA                PROTI Elektronska pošta 

Por ZA                PROTI Elektronska pošta 

 
Glasovanje: 5 ZA. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Zapisal:        Predsednik komisije 
Robert Plavčak, tajnik komisije, l.r.     Janez Kolenc, l.r. 
          

 


