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OBČINA RADOVLJICA 
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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: 4.6.2019 
 
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 PREDSTAVNIC OBČINE RADOVLJICA  
V SVET 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: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnici Občine Radovljica v Svet Ljudske 

univerze Radovljica imenuje Matildo Reš in Nežo Mezeg.  
2. Imenovanima predstavnicama začne teči mandat z dnem konstitutivne seje Sveta 

zavoda za mandatno dobo 4 let.  
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

IMENOVANJE PREDSTAVNIC OBČINE RADOVLJICA  
V SVET LJUDSKE UNIVERZE RADOVLJICA 

 
1. Zakonska podlaga 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica (DN UO, št. 256/2019, v 
nadaljevanju Odlok LUR).  
 
2. Obrazložitev 
Občina Radovljica je v mesecu maju 2019 prejela obvestilo Sveta Ljudske univerze 
Radovljica, da se bo oktobra iztekel mandat predstavnikom Sveta LUR, ter zaprosilo za 
imenovanje dveh novih predstavnikov za naslednje mandatno obdobje.  
 
Svet LUR šteje po 5 članov in ga sestavljajo:  
- dva predstavnika ustanovitelja,  
- dva predstavnika delavcev zavoda, 
- en predstavnik odraslih, ki se izobražuje v zavodu (predstavnik udeležencev).  
 
Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 16.5.2019 objavljen kandidacijski postopek za 
imenovanje predstavnikov v Svet LUR, namenjen političnim strankam, krajevnim 
skupnostim, društvom v občini Radovljica ter skupinam občanov, z rokom do 28.5.2019 do 
12. ure. Do navedenega roka so prispeli naslednji predlogi:  

- Simon Zore, predlagatelj Krajevna skupnost Radovljica, 
- Tadej El Shawish, predlagatelj SDS, OO Radovljica,  
- Mojca Faganel, predlagatelj SD, OO Radovljica,  
- Matilda Reš, predlagatelj LMŠ,  
- Neža Mezeg, predlagatelj LCG.   

 
KMVI je na svoji 6. seji dne 3.6.2019 po razpravi in glasovanju sprejela sklep, da občinskemu 
svetu predlaga, da za predstavnici v Svet LUR imenuje Matildo Reš in Nežo Mezeg z 
naslednjo obrazložitvijo: 
Matilda Reš je svojo poklicno pot začela pri sodniku za prekrške v Radovljici kot vodja 
administracije in računovodstva. Od leta 1996 do upokojitve je delala na Ministrstvu za 
pravosodje na področju pravosodnega nadzora in gospodarskega prava. Za ministrstvo je po 
Zakonu o finančnem poslovanju in postopkih zaradi insolventnosti odločala o prekrških s tega 
področja. Na podlagi navedenega zakona je bila imenovana v Komisijo za izdajo in odvzem 
dovoljenja za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja, kjer je pripravljala odločitve o izdaji 
in odvzemu dovoljenj za to funkcijo. Opravljala je pravosodni nadzor poslovanja sodnih taks 
pri rednih in specializiranih sodiščih ter delovala v raznih skupinah tako pri pripravi kot tudi 
spremembah zakonodaje. S svojim delom v Svetu LUR želi prispevati h kvalitetnemu in 
uspešnemu delu zavoda, hkrati pa želi slediti načrtom ustanoviteljice.   

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Neža Mezeg je v drugem mandatu svetnica Občinskega sveta Občine Radovljica, v katerem 
je dejavna predvsem na področju kulture. Poklicno deluje kot turistična vodička in to znanje 
prenaša tudi na študente. Delovanje LUR-a ji je poznano, ko je kot kustosinja pripravnica in 
vodička po zbirkah sodelovala z Muzeji radovljiške občine. S svojim delovanjem v svetu 
zavoda bi rada pripomogla k nadaljnjemu razvoju in hkrati prepoznavnosti LUR-a v občini in 
izven njenih meja.    
 
Mandat predstavnikoma v svetu zavoda traja 4 leta.   
 
Obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
3. Finančne posledice 
 
Imenovanje predstavnic v Svet LUR za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga   
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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