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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 OŠ STANETA ŽAGARJA LIPNICA 

 
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 OŠ 

Staneta Žagarja Lipnica imenuje Teodoro Beton, Daliborja Šolarja in Andreja 
Potočnika.  

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  
 

IMENOVANJE TREH PREDSTAVNIKOV  
V SVET OŠ STANETA ŽAGARJA LIPNICA 

 
1. Zakonska podlaga 
 
Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica z 
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (DN UO, št. 28/03 in 
spremembe, v nadaljevanju Odlok).   
 
2. Obrazložitev 
 
Občina Radovljica je dne 27.8.2020 prejela obvestilo OŠ Staneta Žagarja Lipnica, da bo 
14.11.2020 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 predstavnikov Občine Radovljica v Svet OŠ Staneta Žagarja Lipnica, 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. Bine Perič, predlagatelj KS Podnart, 
2. Teodora Beton, predlagatelj LCG,   
3. Dalibor Šolar, predlagatelj OO SD Radovljica,   
4. Andrej Potočnik, predlagatelj OO SDS Radovljica,   
 
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 OŠ Staneta 
Žagarja Lipnica imenuje Teodoro Beton, Daliborja Šolarja in Andreja Potočnika z naslednjo 
obrazložitvijo:  
  
Teodora Beton: živi v Kamni Gorici in je upokojenka. Štirideset let je opravljala delo 
specialne pedagoginje in vodstvena dela v CUDV Radovljica. Vodi Kulturno turistično 
društvo Kamna Gorica, ki se povezuje tudi z izobraževalnimi in vzgojno varstvenimi 
ustanovami. Naloge in pomen sveta zavodov je spoznala kot direktorica CUDV Radovljica, 
OŠ Lipnica pozna kot učenka te šole, mati šolarjev in aktivna krajanka Kamne Gorice. V 
obdobju 2016 do 2020 je že bila članica Sveta OŠ Lipnica. V tem mandatu se kot članica 

http://www.radovljica.si/
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občinskega sveta zavzema za uravnotežen razvoj mesta in podeželja, predvsem za razvoj 
Lipniške doline. Izpostavlja in opozarja na varnost v cestnem prometu in si prizadeva za 
zdravo, urejeno okolje, spoštovanje človeških vrednot in dostojno življenje vseh občanov. 
Predlagatelj meni, da bo s pedagoško prakso, z občutkom pripadnosti in odgovornim delom v 
Svetu OŠ Staneta Žagarja prispevala k povezovanju in iskanju možnosti za dobre pogoje 
delovanja zavoda. 
 
Dalibor Šolar je dolgoletni profesor matematike in fizike z izkušnjami na osnovnih in srednjih 
šolah. Je tudi predsednik odbora za pravice dijakov na srednji šoli na Jesenicah, pri delu z 
dijaki in učenci je skrben in razumljiv, dijaki oz. učenci pa so tisti, zaradi katerih se izboljšave 
v izobraževalnih sistemih vpeljujejo. Deluje tudi kot član Odbora za šolstvo in otroško 
varstvo. Prihaja iz okolice lipniške šole, zaradi česar pa še bolj pozna prednosti in slabosti 
šole in njene okolice, kar lahko močno pripomore k delovanju sveta. Zaradi njegovih izkušenj 
in vestnega dela na področju šolstva predlagatelj meni, da je primeren kandidat za člana Sveta 
OŠ Staneta Žagarja Lipnica.   
  
Andrej Potočnik živi v šolskem okolišu OŠ Lipnica; to šolo je obiskoval tudi sam, njegova 
otroka in sedaj tudi vnuki. Pozna specifičnost in posebnost te šole kot tudi vsakdanje 
problematike, ki se pojavljajo. Več mandatov je bil član sveta šole kot predstavnik staršev, to 
je bilo v 90-ih letih, ko sta šolo obiskovala njegova otroka. Predlagatelj meni, da bo kandidat 
s svojo aktivnostjo in znanjem v Svetu šole pripomogel k še boljšim rezultatom in uspehom 
šole.  
 
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 OŠ Staneta Žagarja Lipnica za proračun Občine Radovljica 
nima finančnih posledic.  
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga   

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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