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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 

Datum: 8.1.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17., 27. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 118. 
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
IMENOVANJE ČLANOV STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE RADOVLJICA:  
- ODBOR ZA FINANCE,  
- ODBOR ZA GOSPODARSTVO,  
- ODBOR ZA ŠOLSTVO IN OTROŠKO VARSTVO,  
- ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO,  
- ODBOR ZA KULTURO,  
- ODBOR ZA ŠPORT,  
- ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA,  
- ODBOR ZA KMETIJSTVO, 
- STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 

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

 
PREDLOGI SKLEPOV: 

1. Občinski svet Občine Radovljica imenuje ODBOR ZA FINANCE v naslednji 
sestavi:  

- DANIJEL KAŠCA - predsednik 
- NEVENKA OSTERC - članica 
- TINA MRAK - članica 
- ANITA VIDIC - članica 
- PETER PODLESNIK - član 
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2. Občinski svet Občine Radovljica imenuje ODBOR ZA GOSPODARSTVO v 
naslednji sestavi:  

- MARK TOPLAK - predsednik 
- MIROSLAV POGAČAR - član 
- MARUŠA ŠOLAR ČUDEN - članica 
- JOŽE MLINARIČ - član 
- ROBERT ŠIFRER - član 

 
3. Občinski svet Občine Radovljica imenuje ODBOR ZA ŠOLSTVO IN OTROŠKO 

VARSTVO v naslednji sestavi:  
- SABINA FELC - predsednica 
- BREDA POLIČAR - članica 
- BARBARA SITAR - članica 
- SAŠA MARIJAN - članica 
- DALIBOR ŠOLAR - član  

 
4. Občinski svet Občine Radovljica imenuje ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN 

SOCIALNO VARSTVO v naslednji sestavi:  
- TEODORA BETON - predsednica 
- MOJCA FAGANEL - članica 
- MATEJA POTOČNIK - članica 
- EVA POGAČAR - članica 
- MILENA VREČKO TOLAR - članica 

 
5. Občinski svet Občine Radovljica imenuje ODBOR ZA KULTURO v naslednji 

sestavi:  
- NEŽA MEZEG - predsednica 
- ANDREJ POTOČNIK - član 
- SANDRA ZADNIKAR - članica 
- VERENA ŠTEKAR VIDIC - članica 
- BLAŽ TRČEK - član 
 
6. Občinski svet Občine Radovljica imenuje ODBOR ZA ŠPORT v naslednji 

sestavi:  
- DARKO MAROLT - predsednik 
- VILKO PRAPROTNIK - član 
- IZIDOR ARIH - član 
- LUKA AŽMAN - član 
- MIHA SVETINA - član 

 
7. Občinski svet Občine Radovljica imenuje ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA 

IN VARSTVO OKOLJA v naslednji sestavi:  
- SIMON RESMAN - predsednik 
- MIROSLAV POGAČAR - član 
- BRANKO FAJFAR - član 
- JERNEJ KOLMAN - član 
- TOMISLAV KRŽIŠNIK - član 

 
8. Občinski svet Občine Radovljica imenuje ODBOR ZA KMETIJSTVO v 

naslednji sestavi:  
- ANDREJ POTOČNIK - predsednik 
- MAKSIMILJAN KALAN - član 
- GORAZD FAJFAR - član 
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- MAJA KOLAR - članica 
- TADEJA KUNČIČ - članica  

 
9. Občinski svet Občine Radovljica imenuje STATUTARNO PRAVNO KOMISIJO 

v naslednji sestavi:  
- MIRAN REMS - predsednik 
- MONIKA AŽMAN - članica 
- DARKO MAROLT - član 
- GORAZD FAJFAR - član 
- NEJC KLIČEK - član 

 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 8.1.2019 
 

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

1. Zakonska podlaga 
- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014), v nadaljevanju Statut,  
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- UPB2 in sprem.), v 

nadaljevanju ZLS.  
 
2. Obrazložitev 
 
Statut v 25. členu določa stalna delovna telesa, in sicer:  

- odbor za finance,  
- odbor za gospodarstvo,  
- odbor za šolstvo in otroško varstvo,  
- odbor za zdravstvo in socialno varstvo,  
- odbor za kulturo,  
- odbor za šport,  
- odbor za urejanje prostora in varstvo okolja,  
- odbor za kmetijstvo,  
- statutarno pravna komisija.  

 
Odbori in komisija štejejo po 5 članov. Predsednika in člane komisij in odborov imenuje 
občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Delovna 
področja odborov in komisij so določena s Sklepom o delovanju delovnih teles (DN UO, št. 
72/07).  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju KMVI) je dne 
6.12.2018 razpisala kandidacijski postopek za imenovanje članov in predsednikov stalnih 
delovnih teles, namenjen političnim strankam in listam Občinskega sveta Občine Radovljica, 
ter jih pozvala, da predloge za kandidate za zgoraj naštete odbore in komisijo posredujejo do 
17.12.2018 do 12. ure. Na 1. seji KMVI dne 18.12.2018 so člani pregledali vse prispele 
kandidature in predlagali sestavo odborov in komisije, tako kot si sledijo v predlogu sklepov. 
Ugotovljeno je bilo, da ni bilo posredovano zadostno število predlogov kandidatov svetnikov 
za člane Odbora za kmetijstvo. Člani KMVI so kandidacijski postopek ponovili z rokom za 
predloge do ponedeljka, 7.1.2019, do 12. ure, in sicer za enega člana - svetnika - Odbora za 
kmetijstvo. Na 2. seji KMVI dne 7.1.2019 so pregledali prispele predloge; za člana Odbora za 
kmetijstvo je bil predlagan svetnik Gorazd Fajfar.   
 
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in vsemi predlogi so objavljeni na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104. Vse obrazložitve predlaganih kandidatov so na 
vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
https://www.radovljica.si/objava/62104
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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,  
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 
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: 
Monika Sluga 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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