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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Številka: 032-0002/2018-1 
Datum: 21.3.2018 
 
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 6. in 32. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) 
 
 

s k l i c u j e m 
 

26. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica, ki bo 
 

v sredo, 28. marca 2018, ob 16. uri 
v veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 

 
 

D N E V N I  R E D: 
 
 

I. Potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta  
II. Predlog Odloka o Spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza in 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za priključek Turistično 
nakupovalnega centra Lesce na regionalno cesto (Odbor za urejanje prostora in 
varstvo okolja) 

III. Odlok o spremembah Odloka o časopisu Občine Radovljica – skrajšani postopek 
(Časopisni svet) 

IV. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
Begunje center – osrednje površine BE 18 in površine za ceste BE 15 (Odbor za 
urejanje prostora in varstvo okolja) 

V. Gorenjske lekarne (Odbor za zdravstvo in socialno varstvo) 
a) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne  
b) Osnutek Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske 

lekarne 
VI. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2017 s poročilom o 

prerazporeditvi sredstev po sklepu župana in poročili o delu (Odbor za finance) 
a) Poročilo o delu občinskega sveta s pregledom pobud in vprašanj ter poročila 

o delu stalnih delovnih teles občinskega sveta za leto 2017 
b) Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2017 
c) Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2017 s poročilom o 

prerazporeditvi sredstev po sklepu župana 
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VII. Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike 
Deželnih novic za leto 2017 (Časopisni svet) 

VIII. Poročila nadzornega odbora 
IX. Premoženjsko pravna zadeva (Odbor za finance) 
X. Pobude in vprašanja, informacija 
 
 
Po seji, predvidoma ob 17.30 uri, bo Območno združenje Rdečega križa Slovenije Radovljica 
svetnicam in svetnikom predstavilo postopek oživljanja in ravnanje z avtomatskim 
defibrilatorjem. 
 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 

 
 

 
Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 
- županu, 
- podžupanu, 
- članicam in članom občinskega sveta, 
- predsedniku nadzornega odbora, 
- predsednikom svetov krajevnih skupnosti, 
- Knjižnici A. T. Linharta Radovljica, 
- direktorici občinske uprave, 
- novinarjem. 
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