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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: POTRDITEV SKLEPA ŽUPANA - PODALJŠANJE MANDATA 

ČLANOM NADZORNEGA SVETA KOMUNALE RADOVLJICA d.o.o.  
                        
 
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  
 
 

POTRDITEV SKLEPA ŽUPANA - PODALJŠANJE MANDATA ČLANOM 
NADZORNEGA SVETA KOMUNALE RADOVLJICA d.o.o.  

 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalka na seji sodelovala: 

- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica potrjuje sklep župana št. 014-0019/2019-13, z dne 
5.5.2020, da se predstavnikom ustanovitelja Občine Radovljica v Nadzornem svetu 
Komunale Radovljica d.o.o. mandat podaljša do imenovanja novih članov Nadzornega 
sveta kot predstavnikov ustanovitelja oziroma najdlje do 1.7.2020.  
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  

 
POTRDITEV SKLEPA ŽUPANA - PODALJŠANJE MANDATA ČLANOM 

NADZORNEGA SVETA KOMUNALE RADOVLJICA d.o.o.  
 

1. Zakonska podlaga 
- 34. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe), 
- 13. člen Odloka o ureditvi statusa javnega podjetja Komunala Radovljica, javno podjetje za 

komunalno dejavnost, d.o.o. (DN UO, št. 218/16) 
 
2. Obrazložitev 
Nadzornemu svetu Komunale Radovljica d.o.o. se z dnem 16.5.2020 izteče 4-letni mandat. 
Skladno s 13. členom Odloka o ureditvi statusa javnega podjetja Komunala Radovljica, javno 
podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o., 3 člane ustanovitelja, to je Občine Radovljica, v 
Nadzorni svet Komunale imenuje Občinski svet Občine Radovljica. Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Radovljica je že izvedla kandidacijski 
postopek in predlagala 3 kandidate za imenovanje v Nadzorni svet Komunale Radovljica, o 
katerih naj bi občinski svet odločal na svoji redni seji, katere sklic je bil predviden konec meseca 
marca 2020. 
 
Dne 13.3.2020 je bila na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni 
COVID19, pri čemer je bila kot eden izmed ukrepov za preprečevanje širjenja okužb skladno s 
priporočili NIJZ sprejeta odločitev o odpovedi oziroma prestavitvi seje občinskega sveta. Ker 
Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica ne omogoča sklica in izvedbe dopisne seje 
oziroma seje na daljavo, se občinski svet v teh razmerah ni mogel sestati in odločati o imenovanju 
novih članov Nadzornega sveta Komunale Radovljica.  
 
34. člen Zakona o lokalni samoupravi določa, da v primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v 
večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, občinski svet pa se ne more 
pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev 
občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane. Skladno s tem določilom je župan Občine 
Radovljica sprejel odločitev o podaljšanju mandata predstavnikom ustanovitelja Občine 
Radovljica v Nadzornem svetu Komunale Radovljica d.o.o. do imenovanja novih članov oziroma 
najdlje do 1.7.2020. Občinskemu svetu predlagamo potrditev omenjenega sklepa. 
 
V kolikor bodo na tej seji imenovani novi trije člani Nadzornega sveta Komunale Radovljica, 
sprejeti sklep župana velja za obdobje od 16.5.2020 do 27.5.2020.  
 
3. Finančne posledice 
Podaljšanje mandata članom Nadzornega sveta Komunale Radovljica d.o.o. za proračun Občine 
Radovljica nima finančnih posledic.  
 
Pripravila: 
Manca Tomažin           Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 
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