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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: 29.10.2019 
 
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 ČLANA KOMISIJE ZA  
MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 
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 SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica za člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja imenuje Jerneja Kolmana, zaradi odstopa Marka Toplaka.  
 
 
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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Datum: 29.10.2019 
 

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

IMENOVANJE ČLANA KOMISIJE ZA  
MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 
1. Zakonska podlaga 
 

- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014), v nadaljevanju Statut,  
- Poslovnik o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega 

sveta Občine Radovljica (DN UO št. 206/2015 in št. 209/2016).  
 
2. Obrazložitev 
 
Dne 26.6.2019 je župan obvestil Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v 
nadaljevanju KMVI), da je Mark Toplak odstopil s funkcije člana Občinskega sveta Občine 
Radovljica in obenem tudi kot član KMVI. Člani KMVI so bili z dopisom seznanjeni po 
elektronski pošti dne 27.6.2019.  
 
KMVI je po elektronski in navadni pošti vsem političnim strankam in listam, ki so zastopane 
v Občinskem svetu Občine Radovljica, poslala poziv za kandidacijski postopek za 
imenovanje enega člana KMVI, z rokom do 17.10.2019 do 12. ure.   
 
Do navedenega roka sta prispela naslednja predloga:  

- Jernej Kolman, predlagatelj SDS, OO Radovljica 
- Mojca Faganel, predlagatelj SD, OO Radovljica.  

 
KMVI je na svoji 7. seji dne 28.10.2019 po razpravi in glasovanju sprejela sklep, da 
občinskemu svetu predlaga, da za člana KMVI imenuje Jerneja Kolmana z naslednjo 
obrazložitvijo: Jernej Kolman je občinski svetnik, ki je bil izvoljen na listi SDS; občinski 
svetnik je bil tudi v mandatu 2014 – 2018. Med leti 2010 – 2014 je bil predsednik Nadzornega 
odbora Občine Radovljica ter član različnih delovnih teles občinskega sveta. Je član 
predsedstva Gasilske zveze Radovljica. Zaposlen je v Elanu, kjer je pridobil različne izkušnje 
na različnih delovnih mestih. Delo KMVI mu je poznano, zlasti kot posredovalcu (predsednik 
OO SDS v obdobju med 2011 in 2015) predlogov za delovna telesa, svetov zavodov, 
predlogov za priznanja in drugo.  
 
Mandat članu traja do konca mandata te komisije.   
 
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 
 

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. 
 
 
Pripravili:  
Monika Sluga,  
višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve 
Manca Tomažin,  
vodja Oddelka za splošne zadeve   
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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