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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: 8.1.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17. 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 ČLANOV ČASOPISNEGA SVETA  
DEŽELNIH NOVIC OBČINE 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 imenuje Časopisni svet Deželnih novic Občine 

Radovljica v naslednji sestavi:  
- Barbara Sitar – predsednica, 
- Breda Poličar – članica, 
- Sabina Felc – članica, 
- Nejc Kliček – član, 
- Katja Knific – članica. 
2. Imenovanim članom začne teči mandat z dnem imenovanja in traja do konstituantne 

seje novega Časopisnega sveta.  
                                                                                                                    
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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Datum: 8.1.2019 
 

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

1. Zakonska podlaga 
- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014), v nadaljevanju Statut,  
- Odlok o časopisu Občine Radovljica (DN UO, št. 76/2007, 240/2018 – v nadaljevanju 

Odlok),  
- Poslovnik Časopisnega sveta (DN UO, št. 156/2012 – v nadaljevanju Poslovnik).  

 
2. Obrazložitev 
 
Občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v 
nadaljevanju KMVI) imenuje petčlanski Časopisni svet. Več kot polovica članov Časopisnega 
sveta morajo biti člani občinskega sveta. Občinski svet najkasneje v treh mesecih od svoje 
konstituantne seje imenuje nov Časopisni svet. Odgovorni urednik in člani uredništva ne 
smejo biti člani Časopisnega sveta.      
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je razpisala kandidacijski postopek za 
vse politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Radovljica, v katerem jih 
je pozvala, da posredujejo predloge za 5 članov Časopisnega sveta Deželnih novic Občine 
Radovljica z rokom oddaje predlogov do 7.1.2019 do 12. ure. Do navedenega roka so prispeli 
naslednji predlogi:  

1. Barbara Sitar, predlagatelj Lista za šport in prostovoljstvo,  
2. Maksimiljan Kalan, predlagatelj Lista Marjana Šarca,  
3. Katja Knific, predlagatelj Glas mladih Radovljica,  
4. Breda Poličar, predlagatelj SDS,  
5. Mateja Potočnik, predlagatelj Levica, 
6. Sabina Felc, predlagatelj Lista Cirila Globočnika,  
7. Nejc Kliček, predlagatelj SD.     

 
KMVI je na 2. redni seji, 7.1.2019, po pregledu prispelih predlogov in opravljenem 
glasovanju sprejela sklep, da občinskemu svetu predlaga, da imenuje predsednika in člane 
Časopisnega sveta Deželnih novic Občine Radovljica, tako kot sledijo v predlogu sklepa:  
- Barbara Sitar - predsednica 
- Breda Poličar - članica 
- Sabina Felc - članica 
- Nejc Kliček - član 
- Katja Knific - članica 
 
Mandat članov Časopisnega sveta traja do konstituantne seje novega Časopisnega sveta.  
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104. Vse obrazložitve predlaganih kandidatov so na 
vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  
 
3. Finančne posledice 
 
Člani odborov in komisij na podlagi Pravilnika 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 in št. 165/2012 – v 
nadaljevanju Pravilnik) prejemajo sejnine. 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, za vodenje seje stalnega delovnega telesa pa član 
prejme 2,26%. Letni znesek sejnin, ki se izplačajo upravičencem po Pravilniku, ne sme 
presegati 7,5% letne plače župana, brez dodatka za delovno dobo in ostalih dodatkov v skladu 
z zakonom.  
 
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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