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OBČINA RADOVLJICA 
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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 ČLANOV NADZORNEGA SVETA  
JAVNEGA PODJETJA KOMUNALE RADOVLJICA D.O.O.  

 
 
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 člane Nadzornega sveta javnega podjetja 

Komunala Radovljica d.o.o. imenuje: Petra Kramarja, Boštjana Strnada in Branka 
Bajiča. 

2. Imenovanim članom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje javnega podjetja 
Komunale Radovljica d.o.o. za mandatno dobo 4 let.  

 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA  
JAVNEGA PODJETJA KOMUNALE RADOVLJICA D.O.O.  

 
1. Zakonska podlaga 
Odlok o ureditvi statusa javnega podjetja Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno 
dejavnost, d.o.o. (DN UO, št. 218/2016).    
 
2. Obrazložitev 
Dosedanjim članom Nadzornega sveta Komunala Radovljica, d.o.o. v mesecu maju 2020 
poteče mandat.     
 
Nadzorni svet ima štiri člane. Tri člane imenuje občinski svet ustanovitelja, četrti član pa je 
predstavnik delavcev.     
 
Poziv za kandidacijski postopek za predlaganje članov v Nadzorni svet Komunala Radovljica 
d.o.o., namenjen političnim strankam, krajevnim skupnostim, društvom v občini Radovljica 
ter skupinam občanov je bil dne 19.2.2020 objavljen na spletni strani Občine Radovljica, z 
rokom do 5.3.2020 do 14. ure.  
 
Po zaključenem pozivu je KMVI na 10. redni seji, dne 9.3.2020 pregledala prispele predloge 
in obrazložitve predlagateljev. Do navedenega roka je komisija prejela naslednje predloge:  

1. Darko Marolt, predlagatelj Lista za šport in prostovoljstvo,  
2. Igor Dornik, predlagatelj Krajevna skupnost Podnart,  
3. Boštjan Strnad, predlagatelj OO SDS Radovljica,  
4. Janez Resman, predlagatelj Krajevna skupnost Lesce,  
5. Rok Globočnik, predlagatelj Krajevna skupnost Lesce,  
6. Peter Kramar, predlagatelj Lista Cirila Globočnika,  
7. Dragomil Rozman, predlagatelj OO SD Radovljica,  
8. Branko Fajfar, predlagatelj Lista krajevnih skupnosti, 
9. Branko Bajič, predlagatelj Levica,  
10. Gorazd Fajfar, predlagatelj Glas mladih Radovljica,  
11. Vojka Jesenko, predlagatelj Lista Marjana Šarca.  

 
Darko Marolt je od svoje kandidature odstopil. Po opravljenem glasovanju so trije člani 
KMVI sprejeli sklep, da Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagajo, da za člane 
Nadzornega sveta javnega podjetja Komunale Radovljica d.o.o. imenuje naslednje kandidate: 
Petra Kramarja, Boštjana Strnada in Branka Bajiča, z naslednjimi obrazložitvami:  
Peter Kramar je zaposlen kot asistent z doktoratom na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za 
elektrotehniko. V mandatu od 2012 do 2016 je bil član, v mandatu od 2016 do 2020 pa 
predsednik Nadzornega sveta Komunala Radovljica d.o.o., V obeh mandatih je svoje delo 
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vestno opravljal, deloval pošteno, konstruktivno in povezovalno, zato ga predlagatelj ponovno 
predlaga za člana Nadzornega sveta Komunala Radovljica, d.o.o.  
Boštjan Strnad je na svoji poklicni poti pridobil izkušnje z vodenjem skupin, planiranjem, 
spremljanjem in analizo prodaje, spremljanjem konkurence in poslovnih rezultatov ter 
sprejemanjem strateških odločitev pri izvajanju prodaje. V okviru svojega dela spremlja 
rezultate podjetij in pozna računovodske izkaze organizacij za oceno in vrednotenje 
poslovanja. Svoje delo opravlja vestno, odgovorno in kvalitetno. Kot član Nadzornega sveta 
Komunale Radovljica d.o.o. se bo zavzemal, da komunala s svojimi storitvami stremi k 
ozaveščanju občanov o ravnanju z odpadki in pripomore k zadovoljstvu le-teh. Podpiral bo 
kontinuirano sodelovanje med komunalo in občino na področju prenove kanalizacij in 
vodovodov. Delo nadzornega sveta mu je poznano, član je bil v mandatnem obdobju 2016-
2020.   
Branko Bajič je aktiven član lokalne skupnosti. Dva mandata je bil imenovan za člana 
Nadzornega odbora občine Radovljica, kjer se je dokazal s svojo integriteto. Leta 2013 je 
opravil usposabljanje za člana nadzornih svetov in upravnih odborov služb. Je tudi sodnik 
porotnik na okrožnem sodišču v Kranju. V svojem dosedanjem delovanju na javnih funkcijah 
se je izkazal kot sposoben, razumen in zanesljiv občan, ki konkretno in kakovostno opravlja 
svoje naloge.  
 
Člani nadzornega sveta so imenovani za 4 leta in so lahko ponovno imenovani.    
 
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 članov Nadzornega sveta Komunala Radovljica d.o.o. za proračun Občine 
Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
 
Pripravila: 
Manca Tomažin   

     Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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