
II.e/1 
 

II.e 

 
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: 19.5.2020 
 
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 PREDSTAVNIKOV ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET  
JAVNEGA ZAVODA TURIZEM IN KULTURA 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 za predstavnike zainteresirane javnosti v Svet 

javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica imenuje Petra Kavčiča, Marcelo 
Klofutar in Suzano Adžić. 

2. Imenovanim predstavnikom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje Sveta 
javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica za mandatno dobo 5 let.  

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

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET  
JAVNEGA ZAVODA TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA  

 
1. Zakonska podlaga 
 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica (DN UO, št. 211/2016) in 
Sklep o pripojitvi Javnega zavoda Linhartova dvorana k Javnemu zavodu Turizem Radovljica 
(DN UO, št. 211/2016).  
 
2. Obrazložitev 
 
Dosedanjim predstavnikom Sveta javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica poteče 
mandat.     
 
Javni zavod upravlja 9-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:  
- 5 predstavnikov ustanovitelja, od katerih je eden predstavnik Odbora za gospodarstvo, eden 
predstavnik Oddelka za družbene dejavnosti,  
- 1 predstavnik delavcev zavoda,  
- 3 predstavniki zainteresirane javnosti.  
 
Predstavnike zainteresirane javnosti v svet zavoda imenuje ustanoviteljica na predlog:  

- zavezancev za plačilo turistične takse v občini Radovljica – 2 predstavnika,  
- kulturnih društev s sedežem v občini Radovljica – 1 predstavnik.  

 
Poziv za kandidacijski postopek za predlaganje 3 predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet 
javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, namenjen zavezancem za plačilo turistične 
takse v občini Radovljica in kulturnim društvom s sedežem v občini Radovljica, je bil dne 
4.5.2020 objavljen na spletni strani Občine Radovljica, z rokom do 18.5.2020 do 12. ure.  
 
Po zaključenem pozivu je KMVI na 11. redni seji, dne 18.5.2020 pregledala prispele predloge 
in obrazložitve predlagateljev. Do navedenega roka je komisija prejela naslednje predloge:  
1. Peter Kavčič, predlagatelj Turistično društvo Lesce kot zavezanec za plačilo turistične 
takse v občini Radovljica,  
2. Maja Buden, predlagatelj Jože Andrejaš s.p. kot zavezanec za plačilo turistične takse v 
občini Radovljica, 
3. Marcela Klofutar, predlagatelj Franc Ažman s.p. Gostišče Tulipan kot zavezanec za plačilo 
turistične takse v občini Radovljica 
4. Suzana Adžić, predlagatelj Kulturno društvo Kropa.  
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Po opravljenem glasovanju so člani KMVI sprejeli sklep, da občinskemu svetu predlagajo, da 
za predstavnike zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica 
predlagajo: Petra Kavčiča, Marcelo Klofutar in Suzano Adžić, z naslednjimi obrazložitvami:  
Peter Kavčič je univerzitetni diplomirani organizator dela, opravlja strokovne naloge 
direktorja Turističnega društva Lesce, ki je lastnik kampa Šobec. Ima več kot dvajset let 
delovnih izkušenj ter potrebna strokovna znanja za delo v turizmu, razvoj turizma na območju 
občine Radovljica in širše pa spremlja že več kot tri desetletja. S svojim znanjem in 
izkušnjami pri upravljanju kampa Šobec lahko pomembno prispeva k uspešnemu delu 
javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica,  
Marcela Klofutar je solastnica ter vodja podjetja Souvenir, d.o.o.. Z bogatimi izkušnjami, 
delavnostjo in vizijo je skupaj s chefom Urošem Štefelinom postavila izjemno uspešno 
zgodbo Vile Podvin, ki jo nadaljuje tudi v Hotelu Linhart. Je idejni vodja in gonilna sila 
projekta Okusi Radol‘ca. Je članica strokovne skupine za gostinstvo in turizem pri Slovenski 
turistični organizaciji, s svojim predanim delom dviguje prepoznavnost destinacije doma in v 
tujini. Je odličen motivator za vse ostale namestitvene in gostinske ponudnike v destinaciji,    
Suzana Adžić je po izobrazbi profesorica slovenskega jezika in univerzitetna diplomirana 
novinarka. Delo na področju kulturnih dejavnosti ji je dobro poznano. Je uspešna scenaristka, 
radijska moderatorka, moderatorka in voditeljica raznovrstnih kulturnih prireditev ter 
umetniška in organizacijska vodja otroške gledališke sekcije Otroško gledališče – Linhartovi 
čuki, ki deluje pod okriljem Kulturnega društva Kropa. V programih Kulturnega društva 
Kropa se je spoznala tudi s programi kulturnega turizma in povezovanja le-teh. Je tudi 
prejemnica občinske plakete Antona Tomaža Linharta.  
 
Predstavniki zainteresirane javnosti so v svet imenovani za 5 let 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 predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Turizem in kultura 
Radovljica za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga   

     Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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