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Zadeva: IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE 

IN IMENOVANJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA  
                        
 
V skladu s 15.b in 30. členom Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/2015 - ZUUJFO, 76/2016 - odl. US, 11/2018 - ZSPDSLS-1, 
30/2018), 17., 24. in 30. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 77. 
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATANA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 
IMENOVANJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA 

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 

- Ciril Globočnik, župan, 
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve,  
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.  

 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja v naslednji sestavi:  

- Miran Rems, predsednik, 
- Mark Toplak, član, 
- Branko Fajfar, član, 
- Vojka Jesenko, članica, 
- Darko Marolt, član.  

 
                                                                                                               Miran Rems l.r. 
                                                                                                           PREDSEDUJOČI 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015022800|RS-14|1550|505|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016120200|RS-76|10971|3221|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202018022300|RS-11|1601|457|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202018042600|RS-30|4491|1356|O|
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O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  

 
1. Zakonska podlaga 
- 15.b in 30. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB in spremembe), v 
nadaljevanju ZSL,  
- 24. in 25. člen Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), v nadaljevanju Statut,  
- 77. člen Poslovnika Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), v nadaljevanju Poslovnik.     
 
2. Obrazložitev 
Skladno s 30. členom ZLS ima občinski svet komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja (v nadaljnjem besedilu KMVI), ki jo imenuje občinski svet izmed svojih članov. 
Občinski svet prav tako imenuje tudi predsednika te komisije.  
V 24. in 25. členu Statuta ter 77. členu Poslovnika je določeno, da ima KMVI pet članov in da 
so njene bistvene naloge sledeče:  
- občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki 
jih imenuje občinski svet,  
- občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji, 
v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta,  
- pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki 
občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo 
plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,  
- pripravlja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi občinskih funkcionarjev,  
- obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet.  
 
Organizacija in način dela ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov in članic KMVI 
je urejeno s Poslovnikom o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 206/2015-UPB1, 209/2016).  
 
Sestava KMVI bo predlagana naknadno oz. do obravnave točke na 1. seji občinskega sveta. 
 
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). Predsednik odbora za vodenje seje delovnega telesa, katerega član je, prejme 
2,26% mesečne bruto plače župana brez dodatkov na delovno dobo in ostalih dodatkov v 
skladu z zakonom, člani za udeležbo na seji delovnega telesa pa 2,14%.   
 
Pripravila: 
Monika Sluga 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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