Številka: 9001-0007/2017-4
Datum: 19.10.2017

ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v četrtek, 19. oktobra
2017, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.
Prisotni: Janez Poklukar st. (SDS), Branko Banko (SD), Ivan Hočevar (SD), Danijela
Mandeljc, Boštjan Komar, Janez Kolenc, Ivan Ratek, Borut Kunstelj,
Urban Mulej Jakob Por, Dominik Piber, župan Peter Torkar.
Opravičil:
Novinarji: /
Člani
Nadzornega odbora občine Gorje: /
Občinska uprava občine Gorje: Monika Breznik – direktorica OU, Nuša Jesenšek - tajnica OS.
Seja je bila posneta na diktafon.
Vodil jo je župan Peter Torkar, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil, podal poročilo prisotnosti
desetih svetnikov in glede na to ugotovil in potrdil sklepčnost. Gradivo za sejo je bilo objavljeno na
spletni strani Občine Gorje in posredovano k vsem točkam dnevnega reda.
Za drugo izredno sejo sveta je bil določen naslednji dnevni red:
1. Volitve elektorja v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet.
2. Določitev kandidata za člana Državnega sveta.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje predlog dnevnega reda.
GLASOVANJE:
ZA
PROTI
/
Predlog dnevnega reda je bil sprejet.

Točka 1: Volitve elektorja v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov
v Državni svet.
Župan Peter Torkar je pojasnil, da v skladu s sprejetimi Pravili za izvolitev predstavnikov v volilno
telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta v občini
Gorje, vodi postopek priprave Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Predsednika
Janeza Kolenca je pozval, da poda poročilo.
Predsednik komisije je pojasnil, da mora Občina Gorje na podlagi lastnih Pravil imenovati svoje
predstavnike v volilno telo za volitve članov državnega sveta – elektorja in določiti kandidata za člana
državnega sveta. Občina Gorje namreč spada v volilno telo 10 volilne enote, ki obsega območje
Občin: Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica. V nadaljevanju je
pojasnil, da je bila dolžnost komisije s pozivom pozvati vse člane občinskega sveta, da v roku, to je
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do 16. oktobra do 12.00 ure, na naslov komisije pošljejo svoje predloge. V tem času je prispel en
predlog:
ZA ELEKTORJA:
 Predlagatelj Branko Banko
Kandidat za elektorja: Ivan Hočevar
Predloga za člana državnega sveta ni bilo, zato se volitev za člana v Državni svet ne izvede.
Komisija je ugotovila da je bil predlog v roku pravilno vložen v skladu s Pravili in vsemi potrebnimi
podatki.
V nadaljevanju je komisija opravila žreb kandidata za elektorja.
Komisija je občinskemu svetu Občine Gorje posredovala seznam enega kandidata za elektorja:
predlagatelj Branko Banko, kandidat za elektorja Ivan Hočevar.
V nadaljevanju je župan predlagal dva člana komisije, kateri sam predseduje. Za člana je predlagal
Janeza Kolenca in Danijelo Mandeljc.
Predlog je bil soglasno sprejet.
Seja je bila za 15 minut prekinjena, da se je izvedlo tajno glasovanje. Po glasovanju je komisije
ugotovila izid glasovanja, sestavila zapisnik in objavila izid:
- število razdeljenih glasovnic:
za elektorja: 10
- število oddanih glasovnic:
za elektorja: 10
- število neveljavnih glasovnic:
za elektorja: 0
- število veljavnih glasovnic:
za elektorja: 10
- število glasov za posamične kandidate:
Predlog za elektorja: Ivan Hočevar 9 glasov.
Komisija je ugotovila, da je bil za elektorja Občine Gorje imenovan Ivan Hočevar.
S tem je bilo glasovanje zaključeno ob 1625.

Točka 2: Določitev kandidata za člana Državnega sveta
Župan Peter Torkar je pojasnil, da tako kot za točko 1, je tudi pri točki 2 v skladu s sprejetimi Pravili
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata
za člana Državnega sveta v občini Gorje, vodila postopek priprave Komisija za mandatna vprašanja
volitve in imenovanja. Janez Kolenc, predsednik komisije je podal poročilo. Povedal je, da za
imenovanje kandidata za volitve v državni svet ni bilo nobenega predloga, zato pri tej točki ni bilo
glasovanja in se s tem točka zaključi.
Seja je bila zaključena ob 1630.
Zapisala
Nuša Jesenšek

Župan Občine Gorje
Peter Torkar
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