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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  
 
 

MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI O KANDIDATKI ZA DIREKTORICO  
LJUDSKE UNIVERZE RADOVLJICA 

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Mark Toplak, namestnik predsednika KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
Občinski svet Občine Radovljica daje pozitivno mnenje k predlagani kandidatki za 
direktorico Ljudske univerze Mateji Rozman Amon.  
 
 
                                                                                                                Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI O KANDIDATKI ZA DIREKTORICO  
LJUDSKE UNIVERZE RADOVLJICA 

 
1. Zakonska podlaga 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica (DN UO, št. 256/2019, v 
nadaljevanju Odlok LUR),  
- 53. a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI – UPB5, Uradni list 
RS, št. 16/2007 in sprem.).  
 
2. Obrazložitev 
 
Svet Ljudske univerze Radovljica (v nadaljevanju Svet LUR) je Občino Radovljica zaprosil za mnenje 
o prijavljeni kandidatki, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje direktorice LUR, dosedanji direktorici 
Mateji Rozman Amon. V predpisanem roku se je na razpis prijavila kot edina kandidatka. Andragoški 
zbor LUR je dal pozitivno mnenje k imenovanju Mateje Rozman Amon za direktorico LUR. 
 
Svet javnega zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo 
pogoje, pridobi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež. Če lokalna skupnost ne 
da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.  
 
Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju KMVI) so na 6. seji dne 
3.6.2019 pregledali program vodenja javnega zavoda LUR za naslednje mandatno obdobje 2020-2025, 
ki ga je pripravila kandidatka za direktorico. Po razpravi so sprejeli sklep, da občinskemu svetu 
predlagajo, da poda pozitivno mnenje kandidatki za direktorico, Mateji Rozman Amon. Njen program 
dela predstavlja vodenje zavoda za naslednjih pet let. V program je vnesla nazorne konkretne načrte z 
obstoječimi programi LUR, ki se bodo še naprej nadgrajevali in razvijali. Poudarila je stalno skrb za 
bolj stabilno financiranje, vpeljavo novih programov ter kakovost programov in dela zaposlenih. 
Pomembni so ji kvalitetni odnosi z udeleženci izobraževanja odraslih, zaposlenimi, zunanjimi izvajalci 
in lokalno skupnostjo, timsko delo ter medsebojna podpora. Članom občinskega sveta je bil program 
predlagane kandidatke posredovan.  
 
Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku navedenega roka lahko ponovno imenovan. Mandat začne 
teči s 1.1.2020.  
 
3. Finančne posledice 
 
Mnenje lokalne skupnosti o predlagani kandidatki za direktorico LUR za proračun Občine Radovljica 
nima finančnih posledic.   
 
Pripravila: 
Monika Sluga   
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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