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III.c 

 
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: 18.9.2020 
 
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 PREDSTAVNIKA  
V SVET DOMA DR. JANKA BENEDIKA 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 predstavnico Občine Radovljica v Svet Doma dr. 

Janka Benedika Radovljica imenuje Moniko Ažman.  
2. Imenovani predstavnici začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta javnega 

zavoda 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: 18.9.2020 
 

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

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA  
V SVET DOMA DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA 

 
1. Zakonska podlaga 
 
Statut Doma dr. Janka Benedika (št. 160/2003-05, z dne 5.4.2005, v nadaljevanju Statut) 
 
2. Obrazložitev 
 
Občina Radovljica je dne 10.8.2020 prejela obvestilo s strani Doma dr. Janka Benedika 
Radovljica, da bo mandat članom Sveta doma potekel z dnem 9.11.2020 ter zaprosilo, da se 
izvede postopek imenovanja novega predstavnika za 4-letni mandat.   
 
Statut določa, da je organ upravljanja svet doma, ki ima 9 članov, in sicer: 5 predstavnikov 
ustanovitelja, 2 predstavnika delavcev, 1 predstavnika stanovalcev in 1 predstavnika lokalne 
skupnosti. Mandat članov traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani 
oziroma izvoljeni. Predstavnika lokalne skupnosti imenuje pristojni organ lokalne skupnosti. 
 
Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 26.8.2020 objavljen kandidacijski postopek za 
imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica, 
namenjen političnim strankam, krajevnim skupnostim, društvom v občini Radovljica ter 
skupinam občanov, z rokom do 10.9.2020 do 14. ure. Do navedenega roka so prispeli 
naslednji predlogi:  
1. Monika Ažman, predlagatelj LCG,   
2. Branko Fajfar, predlagatelj LKS,   
3. Andrej Potočnik, predlagatelj OO SDS Radovljica.     
 
Po razpravi in opravljenem glasovanju je KMVI na 15. seji dne 14.9.2020 sprejela sklep, da 
občinskemu svetu predlaga, da za predstavnico lokalne skupnosti v Svet Doma dr. Janka 
Benedika Radovljica imenuje Moniko Ažman z naslednjo obrazložitvijo:   
Monika Ažman je po srednji zdravstveni šoli na Jesenicah nadaljevala študij na Višji šoli za 
zdravstvene delavce v Ljubljani. Leta 1988 se je kot višja medicinska sestra zaposlila v 
Splošni bolnišnici Jesenice, nato vmesno obdobje poučevala na Srednji zdravstveni šoli na 
Jesenicah, se po 7 letih pedagoškega dela vrnila v bolnišnico ter tam opravljala različna 
odgovorna dela. Med drugim je opravljala tudi naloge glavne medicinske sestre poliklinične 
dejavnosti. Z nadaljnjim študijem si je pridobila naziv diplomirane medicinske sestre. V času 
službovanja na Jesenicah je bila ves čas aktivna v regijskem strokovnem društvu medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, sedem let je bila predsednica omenjenega 
društva. Od leta 2008 je zaposlena v stanovski organizaciji medicinskih sester in babic – 
Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih 
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sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Osem let je opravljala delo izvršne 
direktorice te organizacije, ki združuje več kot 15.000 članic in članov. Leta 2016 so jo na 
skupščini Zbornice – Zveze izvolili za predsednico. To funkcijo je prevzela za mandat 4 let z 
možnostjo ponovitve. Njeno delo zahteva izredno poznavanje, ne le strokovnega področja 
zdravstvene in babiške nege, temveč celotnega zdravstvenega sistema. Tesno sodeluje z 
Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za izobraževanje, kulturo in šport, Ministrstvom za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Skupnostjo socialnih zavodov, Združenjem 
zdravstvenih zavodov, sindikati in drugimi strokovnimi organi. Je aktivna poročevalka v 
državnem svetu in v državnem zboru – Odboru za zdravstvo. Na njeni profesionalni in 
zasebni poti jo vodijo poleg strokovnih predvsem etične in moralne norme. Vedno v dobro 
pacienta, v dobro sočloveka na sploh. Za svoje profesionalno delo je prejela najvišje priznanje 
v stroki Zlati znak. Monika Ažman čuti delo medicinske sestre, ki ga opravlja že skoraj 30 let 
ne le kot poklic, temveč kot poslanstvo in mu je v celoti predana.  
 
Imenovani predstavnici začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta zavoda za 
mandatno dobo 4 let.  
  
Obrazložitev predlaganih kandidatov je 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 predstavnika v Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica za proračun Občine 
Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga   

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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