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III.a 

 
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: 12.3.2019 
 
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 OBČINE RADOVLJICA  
V SVET VRTCA 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 predstavnike Občine Radovljica v Svet Vrtca 

Radovljica imenuje Špelo Udir, Ano Marković Bach in Petra Podlesnika.  
2. Imenovanim predstavnikom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta 

zavoda za mandatno dobo 4 let.  
 
 
                                                                                                                 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: 12.3.2019 
 

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

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE RADOVLJICA  
V SVET VRTCA RADOVLJICA 

 
1. Zakonska podlaga 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radovljica (DN UO, št. 113/09, 
121/09, 175/13 in 243/18). 
 
2. Obrazložitev 
Občina Radovljica je v mesecu decembru 2018 prejela obvestilo Sveta Vrtca Radovljica (v 
nadaljevanju Vrtec Radovljica), da v mesecu marcu 2019 poteče mandat članom sveta zavoda, ter 
zaprosilo za imenovanje treh novih predstavnikov v Svet Vrtca Radovljica. Odlok v 13. členu 
določa, da Svet zavoda sestavlja 11 članov, in sicer: 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov 
delavcev zavoda in 3 predstavniki staršev.  
  
Na spletni strani Občine Radovljica je bil objavljen poziv - kandidacijski postopek za imenovanje 
predstavnika v Svet Vrtca Radovljica, namenjen političnim strankam, krajevnim skupnostim, 
društvom v občini Radovljica ter skupinam občanov, z rokom do 5.3.2019 do 12. ure. Do 
navedenega roka so prispeli naslednji predlogi:  
- Špela Udir, predlagatelj Lista krajevnih skupnosti,  
- Peter Podlesnik, predlagatelj Lista Marjana Šarca,  
- Ana Marković Bach, predlagatelj Socialni demokrati. 
 
KMVI je na svoji 4. seji dne 11.3.2019 po razpravi in prebranih obrazložitvah sprejela sklep, da 
za predstavnike v Svet Vrtca Radovljica občinskemu svetu predlaga Špelo Udir, Ano Marković 
Bach in Petra Podlesnika z naslednjimi obrazložitvami:  
 
Špela Udir je po izobrazbi je vzgojiteljica predšolskih otrok. Zaposlena je v zasebnem podjetju v 
oddelku prodaje. Med sovrstniki in prijatelji velja za aktivno, optimistično in spoštovano osebo. 
Aktivna je na različnih področjih na območju krajevne skupnosti in širše v občini. V preteklih 
letih je kot študentka delala v Vrtcu Radovljica in se seznanila z delovanjem zavoda.  
Peter Podlesnik je ekonomski tehnik, poleg dobrega teoretičnega poznavanja financ je v obdobju 
12 let delovne dobe opravljal tudi različne poslovodske naloge in spoznaval delovanje poslovanja 
večjih družb; zaposlen je v mednarodnem podjetju, kjer spoznava in odkriva poslovanje svetovnih 
podjetij. Bil je vrsto let predsednik Nadzornega odbora Prostovoljnega gasilskega društva 
Radovljica, kjer mesečno pregledujejo poslovanje društva ter skrbijo za finančne in računovodske 
pravilnosti. Trenutno pa je nastopil funkcijo predsednika Prostovoljnega gasilskega društva 
Radovljica, zato je tudi z vidika zagotavljanja varnosti našim najmlajšim dobro seznanjen z 
vrtcem. Osebnostno ga odlikujejo empatija, poštenost, natančnost in vestnost.  
Ana Marković Bach je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Zaposlena je kot namestnica FRS 
na Okrožnem sodišču v Ljubljani, je mati treh otrok in kot starš, ki ima še dva predšolska otroka, 
dobro pozna organiziranost in delovanje vrtca kot tudi vse akte javnega zavoda. Aktivno sodeluje 
z vrtcem, prav tako pa kot finančnica v javnem sektorju dobro pozna finančno poslovanje zavoda.       

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si


III.a/3 
 

 
Mandat predstavnikov v svetu zavoda traja 4 leta in so po preteku lahko ponovno imenovani 
oziroma izvoljeni, vendar največ dvakrat zaporedoma.  
 
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
3. Finančne posledice 
Imenovanje predstavnikov v Svet Vrtca Radovljica za proračun Občine Radovljica nima finančnih 
posledic.  
 
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga   
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

https://www.radovljica.si/objava/62104
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