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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: 4.6.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE RADOVLJICA  
V SVET ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Mark Toplak, namestnik predsednika KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnika Občine Radovljica v Svet zavetišča 

za zapuščene živali imenuje Andreja Potočnika.  
2. Imenovanemu predstavniku začne teči mandat z dnem konstitutivne seje Sveta 

zavetišča za mandatno dobo 4 let.  
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
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Datum: 4.6.2019 
 

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

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE RADOVLJICA  
V SVET ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 

 
1. Zakonska podlaga 
Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. list RS, št. 45/00 in 78/04, v 
nadaljevanju Pravilnik).  
 
2. Obrazložitev 
Občina Radovljica je v mesecu maju 2019 prejela obvestilo, da se je iztekel mandat Sveta 
zavetišča za zapuščene živali ter zaprosilo za imenovanje novega predstavnika za naslednje 
mandatno obdobje.  
 
Svet zavetišča imenuje lokalna skupnost oziroma lokalne skupnosti, katerih območje s svojim 
delovanjem pokriva zavetišče.  
Svet zavetišča obvezno sestavljajo: 
- predstavnik lokalne skupnosti oziroma lokalnih skupnosti, katerih območje s svojim  

delovanjem pokriva zavetišče, 
- predstavnik Veterinarske uprave Republike Slovenije, ki ga določi predstojnik uprave, 
- predstavnik društva za zaščito živali, ki deluje na območju, kjer je zavetišče, 
- predstavnik imetnika zavetišča, razen če je imetnik zavetišča društvo za zaščito živali ali 

lokalna skupnost, na območju katere je zavetišče.  
 
Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 16.5.2019 objavljen kandidacijski postopek za 
imenovanje predstavnika v Svet zavetišča za zapuščene živali, namenjen političnim strankam, 
krajevnim skupnostim, društvom v občini Radovljica ter skupinam občanov, z rokom do 
28.5.2019 do 12. ure. Do navedenega roka so prispeli naslednji predlogi:  

- Andrej Potočnik, predlagatelj SDS, OO Radovljica,  
- Renata Zadnikar, predlagatelj SD, OO Radovljica, 
- Miroslav Pogačar, predlagatelj LCG.   

 
KMVI je na svoji 6. seji dne 3.6.2019 po razpravi in glasovanju sprejela sklep, da občinskemu 
svetu predlaga, da za predstavnika v Svet zavetišča za zapuščene živali imenuje Andreja 
Potočnika z naslednjo obrazložitvijo: Andrej Potočnik je po poklicu agronom in že dobrih 30 
let zaposlen na področju kmetijstva, sedaj na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Dejaven je tudi na ravni lokalne politike; v sedanjem mandatu radovljiškega 
občinskega sveta je tudi njegov član in predsednik Odbora za kmetijstvo. Seznanjen je s 
problematiko in delovnim področjem Zavetišča za zapuščene živali, prav tako z zakonodajo.  
Mandat predstavnika v svetu zavoda traja 4 leta.   
 
Obrazložitev predlaganih kandidatov je na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  

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 
 
 
3. Finančne posledice 
Imenovanje predstavnikov v Svet Zavetišča za zapuščene živali za proračun Občine 
Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga   
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

https://www.radovljica.si/objava/62104
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