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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: 18.9.2020 
 
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 TREH PREDSTAVNIKOV  
V SVET GLASBENE ŠOLE 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 Glasbene 

šole Radovljica imenuje: Matejo Bajt, Stanislava Praprotnika in Andraža Petermana.  
2. Imenovanim predstavnikom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta 

javnega 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: 18.9.2020 
 

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

1. Zakonska podlaga 
 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica (UVG, št. 6/97 in spremembe, 
v nadaljevanju Odlok).   
 
2. Obrazložitev 
 
Občina Radovljica je dne 19.8.2020 prejela obvestilo Glasbene šole Radovljica, da bo 
10.10.2020 potekel mandat predstavnikom sveta ter zaprosilo, da se izvede postopek 
imenovanja novih predstavnikov ustanovitelja za 4-letni mandat.   
 
Odlok v 11. členu določa, da svet šole sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja, 5 
predstavnikov delavcev šole in 3 predstavniki staršev. Mandat članov traja 4 leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 26.8.2020 objavljen kandidacijski postopek za 
imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet Glasbene šole Radovljica, namenjen 
političnim strankam, krajevnim skupnostim, društvom v občini Radovljica ter skupinam 
občanov, z rokom do 10.9.2020 do 14. ure. Do navedenega roka so prispeli naslednji 
predlogi:  
1. Andraž Peterman, predlagatelj KS Lesce,   
2. Ana Resman, predlagatelj NSi,   
3. Mateja Bajt, predlagatelj OO SDS Radovljica,   
4. Stanislav Praprotnik, predlagatelj LCG.   
 
Po razpravi in opravljenem glasovanju so člani KMVI na 15. seji dne 14.9.2020 sprejeli sklep, 
da občinskemu svetu predlagajo, da za predstavnike Občine Radovljica v Svet Glasbene šole 
Radovljica imenuje Matejo Bajt, Stanislava Praprotnika in Andraža Petermana z naslednjo 
obrazložitvijo:   
 
Mateja Bajt je svojo glasbeno pot začela 40 let nazaj pri učiteljici Mariji Kolar in nadaljevala 
pouk pri Klemenu Ramovšu. Študij je nadaljevala na Univerzi za glasbo in upodabljajočo 
umetnost na Dunaju, leta 1994 diplomirala iz glasbene pedagogike ter leta 1997 z odliko 
zaključila magistrski študij na koncertni smeri iz kljunaste flavte. Za izjemen uspeh je prejela 
nagrado avstrijskega Ministrstva za znanost. Leta 1998 je na Dunaju zaključila še izredni 
študij s poudarkom na komorni in sodobni glasbi. Kot solistka, članica in vodja različnih 
ansamblov koncentrira v Sloveniji in drugod po Evropi. Sodeluje z uglednimi in tujimi 
glasbeniki; večkrat je v različnih zasedbah nastopila na Festivalu Radovljica. Po končanem 
študiju se je posvečala vzgoji najmlajših glasbenikov na kljunasti flavti na različnih glasbenih 
šolah: v Radovljici, Zavodu Sv. Stanislava v Ljubljani, Jesenicah in Mariboru. Izdelala je učni 

http://www.radovljica.si/
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načrt za kljunasto flavto za program umetniške gimnazije in akademije. Sedaj poučuje 
kljunasto flavto in komorno igro na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana ter na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani in je tudi edina profesorica tega inštrumenta na srednji šoli 
ter akademiji v Sloveniji. Članica sveta je bila že v prejšnjem mandatu, s svojimi izkušnjami 
na področju glasbenega izobraževanje ter povezanostjo z domačim okoljem lahko še bistveno 
bolje pripomore k uspešnejšemu delovanju Glasbene šole Radovljica.  
 
Stanislav Praprotnik je nižjo glasbeno šolo zaključil v Radovljici (trobenta) in nadaljeval  
šolanje v Ljubljani na srednji glasbeni šoli. Končal je Akademijo za glasbo v Ljubljani, kjer je 
dobil tudi študentsko Prešernovo nagrado za javno (s simfoničnem orkestrom AG) izvajan 
Haydnov koncert v Es duru. Kasneje je na AG napravil tudi magisterij (specializacija II) in 
nekaj mesecev študiral tudi v LA California, ZDA. Štirideset let je igral prvo trobento kot 
solist v simfoničnem orkestru RTV Slovenija. S tem orkestrom je posnel kar nekaj koncertov 
za trobento in orkester. Bil je član veliko klasičnih zasedb in tudi narodno zabavnih. Pri 
mnogih zasedbah je še vedno aktiven. Ima tudi izkušnje iz pedagoškega poklica. 6 let je 
poučeval na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani, v Avstriji - Bilčovs - Ludmansdorf, v Kranju, v 
Škofji Loki, nekaj mesecev pa tudi v Radovljici. S poučevanjem je dosegel z učenci velike 
uspehe. Med drugim je bil tudi dejaven v raznih društvih. Bil je član godbe Trbovlje, 
Kranjske godbe, Leške godbe, Jeseniške godbe in še katere. Je eden izmed najbolj 
uveljavljenih in tudi najuspešnejših glasbenikov radovljiške občine in glasbene šole. V 
obdobju od 2016 do 2020 je že bil predstavnik v Svetu Glasbene šole Radovljica.  
 
Andraž Peterman je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva. Po 
zaključenem šolanju v glasbeni šoli kot učenec Pihalnega orkestra Lesce in privatnih urah je 
leta 2005 postal član Pihalnega orkestra Lesce in se čez nekaj let priključil izvršnemu odboru 
orkestra ter leta 2013 prevzel funkcijo podpredsednika, v začetku leta 2018 pa funkcijo 
predsednika. Od leta 2017 je član Kulturnega društva Bid Bang Radovljica. Pihalni orkester 
Lesce ima 65-letno tradicijo, zato si kot predsednik in kot član želi, da bi se v orkestru 
povečalo število članov, Glasbena šola pa je najboljši vir novih članov za orkestre in želi 
vzpodbujati mlade, da z glasbo nadaljujejo tudi po zaključenem šolanju. S svojim znanjem in 
izkušnjami je kandidat pripravljen sodelovati pri aktivnostih Sveta Glasbene šole Radovljica.   
 
Imenovanim predstavnikom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta zavoda za 
mandatno dobo 4 let.  
  
Obrazložitev predlaganih kandidatov je 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 predstavnika v Svet Glasbene šole Radovljica za proračun Občine Radovljica 
nima finančnih posledic.  
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga   

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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