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II.a 

 
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: 16.3.2020 
 
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 ČLANOV SVETA JAVNEGA SKLADA  
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI  

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

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Radovljica za članice Sveta Javnega sklada Republike Slovenije 

za kulturne dejavnosti Območne izpostave Radovljica imenuje Ireno Kosmač, 
Apolonijo Zalokar in Vilmo Gosnik Kravanja. 

2. Imenovanim članicam začne teči mandat z dnem konstitutivne seje 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: 16.3.2020 
 

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

IMENOVANJE TREH ČLANOV SVETA JAVNEGA SKLADA  
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI  

OBMOČNE IZPOSTAVE RADOVLJICA 
 

1. Zakonska podlaga 
- Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. list RS, 

72/10, v nadaljevanju Akt),  
- Pravilnik o ustanovitvi svetov območnih izpostav Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti (z dne 10.5.2011, v nadaljevanju Pravilnik).  
 
2. Obrazložitev 
Dosedanjim predstavnikom Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
območne izpostave Radovljica (v nadaljevanju JSKD Radovljica) v mesecu marcu 2020 
poteče mandat.     
 
Pravilnik v 2. členu določa število članov sveta in opredeljuje, da se število članov sveta 
območne izpostave, ki delujejo na območju več lokalnih skupnosti, oblikuje po naslednjih 
merilih:  

- vsaka lokalna skupnost predlaga v svet območne izpostave enega predstavnika,  
- lokalna skupnost, v kateri je sedež območne izpostave, predlaga tri predstavnike.     

 
Akt v 27. členu določa, da samoupravne skupnosti oblikujejo predlog na podlagi poziva 
društvom, zvezam kulturnih društev ter posameznikom s področja kulturnih dejavnosti, ki 
delujejo v posamezni samoupravni lokalni skupnosti.  
 
Kandidacijski postopek za imenovanje članov v Svet območne izpostave JSKD Radovljica je 
bil dne 14.2.2020 objavljen na spletni strani Občine Radovljica, z rokom do 5.3.2020 do 14. 
ure. 
 
Po zaključenem pozivu je KMVI na 11. redni seji, dne 9.3.2020 pregledala prispele predloge 
in obrazložitve predlagateljev. Do navedenega roka je komisija prejela štiri predloge:  
1. Irena Kosmač, predlagatelj Kulturno društvo Ljubno,  
2. Apolonija Zalokar, predlagatelj Kulturno turistično društvo Kamna Gorica,  
3. Vilma Kravanja Gosnik, predlagatelj Kulturno društvo Podnart,  
4. Neža Mezeg, predlagatelj Lista Cirila Globočnika.  
 
Po opravljenem glasovanju je KMVI sprejela sklep, da Občinskemu svetu Občine Radovljica 
predlaga, da za članice Sveta JSKD Radovljica imenuje Ireno Kosmač, Apolonijo Zalokar in 
Vilmo Kravanja Gosnik z naslednjimi obrazložitvami: 

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


II.a/3 
 

Irena Kosmač poučuje glasbeno vzgojo in zborovsko petje na OŠ Josipa Plemlja Bled, kjer 
uspešno delujejo tri otroške in ena mladinska zborovska zasedba. Na njeno pobudo je leta 
1992 nastal Mešana pevska skupina Dr. France Prešeren iz Žirovnice, ki je pod njenim 
vodstvom postala ena vidnejših zasedb. V letu 2012 je ponovno prevzela Mešani pevski zbor 
Ljubno, ki ga vodila že od 1996 do 2009. Pomembna je tudi njena aktivnost v čezmejnem 
sodelovanju. Svoje delo opravlja poklicno in ljubiteljsko, uspehe pa predstavi tako doma, v 
državi ter širše in jih promovira na izjemen način. Je prejemnica nagrad in priznanj s 
kulturnega področja. 
Apolonija Zalokar se že vrsto let aktivno in ljubiteljsko ukvarja s kulturno dejavnostjo. Na 
Občini Bled je zadolžena za področje kulture. Od mladosti je aktivna članica kulturnega 
društva. Pripravljala, sodelovala in vodila je številne kulturne dogodke, igrala v gledaliških 
predstavah in vodila otroško dramsko skupino. Polona je ustanovna članica in sedaj 
predsednica MePZ Lipnica. Vrsto let sodeluje z JSKD Radovljica, zato ji je delovanje sklada 
poznano. Pri svojem delu je odgovorna, povezovalna, inovativna in racionalna.  
Vilma Kravanja Gosnik je vsestransko dejavna na področju ljubiteljske kulture. Že 25 let 
vodi otroško folklorno skupino Voše. Pod njenim umetniškim vodstvom je nastalo nešteto 
odrskih postavitev. Mladi plesalci in godci, ki večinoma prihajajo s podružnične OŠ Ovsiše, 
bogatijo kulturno življenje tako na svoji šoli, kot na matični šoli v Lipnici. Vsako leto 
pripravijo nove in izvirne koreografije, s katerimi popestrijo različne dogodke ob raznih 
priložnostih doma in v tujini. Dejavna in nepogrešljiva je tudi v Kulturnem društvu Podnart, 
kjer je že vrsto let tudi članica upravnega odbora.    
 
Mandat članov v Svetu JSKD  traja 4 leta.   
 
Obrazložitve predlaganih kandidatov so 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 članic v Svet JSKD Radovljica za proračun Občine Radovljica nima finančnih 
posledic.  
 
 
 
Pripravila: 
Manca Tomažin   

     Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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