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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: 12.6.2018 
 

Zadeva: POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
 
V skladu z 21. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 27. ter 29. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) posredujem  
 

POBUDO IN VPRAŠANJE 
 
članov Občinskega sveta Občine Radovljica z odgovoroma. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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: 12.6.2018 
 
Župan je na 27. seji prejel pobudo svetnika Franca Marklja za ureditev ustreznega panoja za 
osmrtnice v Predtrgu. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta 
Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA FRANCA MARKLJA 
 
Table Občine Radovljica za nameščanje osmrtnic so na štirih lokacijah, od tega tri v 
Radovljici in ena v Lescah, in sicer: 

- na vstopu v staro mestno jedro Radovljice ob notarski pisarni, 
- na vhodu na Gradnikovo cesto, 
- na glavni avtobusni postaji v Radovljici in  
- pri lokalu Moskva na Finžgarjevi ulici v Lescah. 

 
Kot je krajevno običajno, se osmrtnice nameščajo tudi na mestih pri cerkvah in na 
pokopališčih.  
 
Na ostalih lokacijah so nameščeni mali plakatni panoji za zunanje oglaševanje, s katerimi 
upravljajo krajevne skupnosti. Na te panoje se osmrtnic praviloma ne namešča.  
 
Po naših informacijah se plakatni pano v Predtrgu že od nekdaj uporablja na krajevno 
običajen način, med drugim tudi za nameščanje osmrtnic. Pri pripravi programa za leto 2019 
bomo preverili možnost namestitve dodatnih tabel za osmrtnice. 
 
 
Pripravila: 
Tanja Markelj, višja svetovalka 
za lokalne skupnosti in urejanje javnih površin 
 
 
 
 

Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 

 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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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: 11.6.2018 
 
Župan je na 27. seji prejel vprašanje svetnice Sabine Felc glede odgovora na njeno pobudo, 
podano na 20. seji, ali je KGZ Kranj že organizirala sestanek med občino, kmetijsko 
svetovalno službo – zbornico ter lastniki zemljišč oz. proizvajalci gnojevke in če je že znan 
finančni vložek občine, če bi financirala uporabo glenorja. Župan je za odgovor na podlagi 
drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE SABINE FELC 
 
Občina Radovljica bo v letošnjem letu lahko namenila del sredstev za nakup preparata, ki 
zmanjšuje smrad ob raztrosu gnojevke, in sicer iz naslova neuveljavljenih zahtevkov 
spomladanskega razpisa za kmetijstvo. Ker tako Občina Bled kot Občina Radovljica za 
konkreten namen še nimata planiranih sredstev, je takšno prakso v lanskem letu izvedla 
Občina Bled. Ko bo znana višina neuveljavljenih sredstev, bo kmetijsko gozdarska zbornica 
posredovala seznam kmetov, ki jim bo občina glede na razpoložljiva sredstva in ob 
sodelovanju proizvajalca pripravka, lahko sofinancirala nakup. Kot smo seznanjeni, pa kmetje 
ob gnojenju vse pogosteje že sami dodajajo preparate za zmanjševanje smradu. 
 
V prihodnje bo treba sredstva za zmanjševanje smradu ob raztrosu gnojevke namensko 
uvrstiti v občinski proračun. Veljavna zakonodaja pa ne dopušča sprejetja odloka o obveznem 
zmanjševanju smradu. 
 
 
Pripravila: 
Marinka Šemrl, višja referentka 
za promet z nepremičninami 
 
 
 
 

Dominik Skumavec l.r. 
Vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami 
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