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www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 8.1.2019 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: OKVIRNI ČASOVNI IN VSEBINSKI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 

OKVIRNI ČASOVNI IN VSEBINSKI PLAN SEJ  
OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica, 
- Alenka Langus, direktorica občinske uprave. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Radovljica sprejema okvirni časovni in vsebinski plan sej 
Občinskega sveta Občine Radovljica za leto 2019. 

 
 
 
 

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: 8.1.2019 

 
OKVIRNI VSEBINSKI PLAN 

SEJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 
 
1. OKVIRNI ČASOVNI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA 

 
 DATUM 

2. redna seja občinskega sveta 16.1.2019 
3. redna seja občinskega sveta 23.1.2019 
4. redna seja občinskega sveta 25.3.2019 
5. redna seja občinskega sveta 29.5.2019 
6. redna seja občinskega sveta 19.6.2019 
7. redna seja občinskega sveta 25.9.2019 
8. redna seja občinskega sveta 13.11.2019 
9. redna seja občinskega sveta 18.12.2019 

 
2. OKVIRNI VSEBINSKI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA 
 
I.     TRIMESEČJE 
 
1.   FINANČNO POSLOVANJE 

- Odloka o proračunih Občine Radovljica za leti 2019 in 2020 
- Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2018, poročila o delu Občine 

Radovljica (župana, občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta s pregledom 
pobud in vprašanj, nadzornega odbora in režijskega obrata ALC Lesce) za leto 2018 
ter poročilo o prerazporeditvah sredstev po sklepu župana 

 
2.   KADROVSKE ZADEVE 

- Volitve in imenovanja  
 
3. GOSPODARSKE ZADEVE 

- Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2019 
 

4.   PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
- Prve spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 

stanovanjsko gradnjo »za Merkurjem« v Lescah (predlog) 
- Prve spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta za Centralno čistilno 

napravo (severni del) (predlog) 
- Občinski podrobni prostorski načrt za območje površin za opravljanje verskih obredov 

in parkov BR 12 – Brezje Bazilika (osnutek) 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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5.   SPLOŠNE NALOGE 

- Poročilo Časopisnega sveta o uresničevanju programske zasnove ter izvajanju 
uredniške politike časopisa Občine Radovljica Deželne novice za leto 2018 (na 
podlagi poročila odgovorne urednice) 
 

II.   TRIMESEČJE 
 
1. FINANČNO POSLOVANJE 

- Sklep o financiranju političnih strank za leto 2019 
- Poročila nadzornega odbora 

 
2.   KADROVSKE ZADEVE 

- Volitve in imenovanja  
 

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne (predlog) 
- Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne (predlog) 
- Soglasje k povečanemu številu otrok v oddelku v Vrtcu Radovljica za šolski leti 

2019/2020 in 2020/2021 
- Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vrtcu Radovljica v 

šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 
- Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu 

Radovljica za šolsko leto 2019/2020 
- Sklep o določitvi cen programov vrtcev Vrtca Radovljica 
- Soglasja k sistemizacijam delovnih mest v osnovnih šolah za šolsko leto 2019/2020 

 
4.  PROSTORSKO NAČRTOVANJE 

- Občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 
Lesce (predlog) 

- Občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce (del 
območja za Mlinaričem) (predlog) 

- Občinski podrobni prostorski načrt za območje Begunje center – osrednje površine BE 
18 in površine za ceste BE 15(predlog) 

- Občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin RA 86 – Radovljica, 
Za Gradnikovo (Regijski reševalni center Radovljica) (osnutek) 

- Občinski podrobni prostorski načrt za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod 
Golfom jug (osnutek) 
 

5.  KOMUNALNE DEJAVNOSTI 
- Odlok o pokopališkem redu na območju občine Radovljica (osnutek, predlog)) 
- Odlok o kriterijih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica (osnutek, 

predlog) 
- Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Radovljica (osnutek, predlog) 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v starem mestnem 

jedru Radovljice (osnutek, predlog) 
- Novelacija Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode 
- Lokalni energetski koncept Občine Radovljica – končno poročilo 
- Soglasje h koncesijski pogodbi za izvajanje izbirne občinske gospodarske javne službe 

sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Radovljica 
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6.   SPLOŠNE NALOGE 
- Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2018 
- Poročilo o delu zaščite in reševanja Občine Radovljica v letu 2018 in Letni program 

dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2019 
- Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Radovljica za leto 2018 

 
III.  TRIMESEČJE 
 
1.  FINANČNO POSLOVANJE 

- Poročila nadzornega odbora 
 
2.  KADROVSKE ZADEVE 

- Volitve in imenovanja  
 

3.   PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
- Občinski podrobni prostorski načrt za območje površin za turizem ŠO 03 - Hipodrom 

(osnutek) 
   
4.        KOMUNALNE DEJAVNOSTI 

- Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov z območja občine Radovljica  

- Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine 
Radovljica 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč v občini Radovljica (osnutek) 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za odmero komunalnega 
prispevka v občini Radovljica (osnutek) 

 
IV.  TRIMESEČJE 
 
1.  FINANČNO POSLOVANJE 

- Poročila nadzornega odbora 
 
2.  KADROVSKE ZADEVE 

- Volitve in imenovanja  
 
3.   GOSPODARSKE ZADEVE 

- Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v 
občini Radovljica za leto 2020 

- Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse za leto 2020 
 

4.  PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
- Občinski podrobni prostorski načrt za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod 

Golfom jug (predlog) 
- Občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin RA 86 – Radovljica, 

Za Gradnikovo (Regijski reševalni center Radovljica) (predlog) 
- Prve spremembe in dopolnitve Strategije prostorskega razvoja občine Radovljica z 

Urbanistično zasnovo Radovljica - Lesce 
- Pete spremembe in dopolnitve Prostorskega reda občine Radovljica (osnutek) 
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5.        KOMUNALNE DEJAVNOSTI 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč v občini Radovljica (predlog) 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za odmero komunalnega 

prispevka v občini Radovljica (predlog) 
- Novelacija Študije oskrbe Občine Radovljica s pitno vodo 

 
6.    SPLOŠNE NALOGE 

- Okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za leto 
2020 
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