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OBČINA RADOVLJICA 

SOSVET ZA VARNOST OBČANOV 

 

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: 23.05.2018 

Številka: 032-0003/2018 

 

ZAPISNIK 

 

19. seje Sosveta za varnost občanov, ki je bila 23.5.2018 ob 16.30 uri v  mali sejni sobi v prvem 

nadstropju Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica 

 

Prisotni: Matej Brajnik, Emilija Kavčič, Mitja Mladenovič, Tanja Smolej, Sandra Merdanovič, 

Marjana Potočnik, Ksenija Lipovšček, Franc Peternel, Anica Svetina, Toni Smolej, Janez Koselj, 

Andrej Golčman, Tomaž Dolar, Manca Tomažin,  

Opravičeno odsotni: Ciril Globočnik, Maja Petrovič Šteblaj, Maja Antonič, Marija Hudovernik, Jože 

Mlinarič  

Ostali prisotni: direktorica OU Alenka Langus 

 

Sekretarka Sosveta Manca Tomažin je pozdravila vse prisotne in prebrala predlagani dnevni red. 

DNEVNI RED: 
1. Pregled zapisnika 18. seje z dne 24.5.2017 

2. Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2017 

3. Poročilo o delu zaščite in reševanja občine Radovljica za leto 2017 

4. Letni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini 

 Radovljica za leto 2018 

5. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti  občine Radovljica za leto 

 2017 

6. Poročilo o delu RK-OZ Radovljica v letu 2016 

7. Razno 

 
Sklep: Sosvet sprejema predlagani dnevni red. (SOGLASNO) 

 

1. Pregled zapisnika 18. seje z dne 24.5.2017 

 

Sklep: Sosvet na zapisnik 18. redne seje nima pripomb. (SOGLASNO) 

 

2. Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2017 

Poročilo je predstavil komandir PP Radovljica Matej Brajnik. Izpostavil je zelo dobro sodelovanje z 

vsemi institucijami v občini, kar se odraža v splošnem izboljšanju stanja na področju kriminalitete. 

Opozoril pa je, da policisti na območju PP Radovljica v zadnjem času ugotavljajo povečano prisotnost 

nedovoljenih drog, predvsem med mladimi uporabniki. 

V razpravi so sodelovali Sandra Merdanovič, Emilija Kavčič, Tanja Smolej, Ksenija Lipovšček, Janez 

Koselj in Anica Svetina. Vsi so pohvalili sodelovanje z radovljiškimi policisti, ki so zelo odzivni in 

strokovni. 

Toni Smolej je pri tej točki zaradi reševalskih obveznosti zapustil sejo. 

 

Sklep: Sosvet sprejema poročilo Policijske postaje Radovljica za leto 2017. (SOGLASNO) 

 

3. Poročilo o delu zaščite in reševanja občine Radovljica za leto 2017 
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Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2017 je predstavil poveljnik Občinskega štaba CZ Janez 

Koselj. V letu 2017 na območju občine ni bilo večjih naravnih nesreč, tudi reševanj GRS je bilo v letu 

2017 manj kot leto poprej. Beležili so nekoliko več požarov, gasilci so se v sodelovanju z RK  

izpopolnjevali tudi kot prvi posredovalci. Člane Sosveta je seznanil, da je v dopoldanskem času včasih 

težko zagotoviti hiter prihod gasilcev ali reševalcev na zborno mesto, ker služb nimajo v neposredni 

bližini.   

V razpravi je sodelovala Emilija Kavčič, ki se je v imenu OŠ F.S. Finžgarja v Lescah zahvalila 

gasilcem za posredovanje in pomoč v lanskem letu, ko so prostore OŠ zalile meteorne vode. 

Anica Svetina je člane Sosveta seznanila, da ima RK na voljo 10 sušilcev za osuševanje prostorov v 

primeru poplave. 

 

Sklep: Sosvet sprejema poročilo o delu zaščite in reševanja občine Radovljica za leto 2017. 

(SOGLASNO) 

 

4. Letni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2018 

Letni program za leto 2018 je predstavil poveljnik Občinskega štaba CZ Janez Koselj. V teku so 

dogovori s Štabom CZ Vrhnika, da bi se v letu 2018 izvedla vaja za primer požara v kemični 

industriji. Novi člani Štaba CZ bodo v letu 2018 poslani na izobraževanje. 

 

Sklep: Sosvet sprejema Letni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini 

Radovljica za leto 2018. (SOGLASNO) 

 

5. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti občine Radovljica za leto 2017 

Oceno izvajanja programa varnosti v občini Radovljica za leto 2017 je predstavil vodja 

medobčinskega inšpektorata in redarstva Tomaž Dolar. Prisotne je seznanil, da od 1.1.2017 dalje 

deluje organ skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo 

V letu 2017 so redarji na območju občine začeli izvajati radarske meritve hitrosti prometa, pri 

mirujočem prometu pa ni večjih težav. Problematika divjih odlagališč se konstantno zmanjšuje. 

Redarji redno sodelujejo tudi na prireditvah (usmerjanje prometa) in pri preventivnih akcijah (za 

akcijo Pasavček bi bil interes v vrtcih lahko nekoliko večji). Izpostavil je zgledno sodelovanje vseh 

pristojnih institucij v občini.  

 

Sklep: Sosvet sprejema Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti občine Radovljica za leto 

2017. (SOGLASNO) 

 

6. Poročilo o delu RK-OZ Radovljica v letu 2017 

Poročilo o delu RK Radovljica je podala predsednica Anica Svetina. Člane Sosveta je seznanila s tem, 

da Eva Pogačar po novem deluje v Centru za prvo pomoč na nivoju države. Pohvalila je zelo utečeno 

in usposobljeno poizvedovalno službo. V letu 2017 se je usposobilo zelo veliko prvih posredovalcev 

in to stanje bodo skušali vzdrževati. Prostovoljci RK nudijo tudi laično pomoč na domu. 

 

V razpravi je sodeloval Matej Brajnik, ki je poudaril pomen poizvedovalne službe RK tudi za Policijo, 

saj se na ta način podatki hitreje pridobijo. 

 

Sklep: Sosvet sprejema Poročilo o delu RK-OZ Radovljica za leto 2017. (SOGLASNO) 

 

7. Razno 

7.a Pod točko razno je predsednica OZRK Radovljica Anica Svetina člane Sosveta seznanila s 

projektom Društva upokojencev Starejši za starejše, v katerem društvo zbira podatke o starejših, ki bi 

potrebovali laično pomoč prostovoljcev na domu. Prisotni so bili mnenja, da bi tudi občina lahko pri 

tem aktivno prevzela pobudo za kakšen projekt, da bi se ti zbrani podatki lahko evidentirali in 

udejanili. 

Andrej Golčman je člane seznanil s skupnim projektom Zveze društev upokojencev in Ministrstva za 

okolje in prostor, o različnih možnostih bivanja za starejše. Predlagal je še, da bi v zadeve z omenjeno 

tematiko vključili tudi Karitas. 
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7.b Predsednica OZRK Radovljica Anica Svetina je člane Sosveta seznanila s težavami pri delu 

prostovoljcev RK zaradi neprimernih prostorov za delovanje. 

 

7.c Sandra Merdanovič je člane Sosveta seznanila s tem, da se je CSD Radovljica preselil v nove 

prostore nad poslovalnico Gorenjske banke v Radovljici in da bo uradna otvoritev prostorov 5.6.2018. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.53 uri. 

 

 

 

        Manca Tomažin l.r. 

        sekretarka Sosveta 


