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OBČINA RADOVLJICA 
 

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: 6.2.2019 
 

UVOD K POROČILOM ZA LETO 2018 
 
V skladu z 22. členom Statuta Občine Radovljica ob obravnavi zaključnega računa proračuna 
podajamo tudi letno poročilo o izvrševanju odločitev občinskega sveta, o njegovem delu in 
pisnih pobudah ter vprašanjih svetnikov. V gradivu so zbrana tudi poročila delovnih teles 
občinskega sveta (skladno z 29. členom statuta občinski svet o delu delovnih teles razpravlja 
najmanj enkrat letno) in o delu nadzornega odbora (45. člen poslovnika nadzornega odbora).  
 
Sprejeti sklepi občinskega sveta so realizirani. Občinski svet za obdobje 2018-2022 se je lani 
sestal na eni seji, na kateri je nastopil svoj mandat, in sicer 5. decembra 2018.  
 
Prejšnji sklic občinskega sveta se je lani sestal na petih sejah. Za sedem osnutkov splošnih 
aktov, sprejetih v mandatu 2014-2018, postopki sprejemanja niso bili zaključeni:  
- Prve spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 

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

napravo (severni del), 
- Občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 

Lesce. 
- Občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce (del 

območja za Mlinaričem), 
- Občinski podrobni prostorski načrt za območje Begunje center – osrednje površine BE 18 

in površine za ceste BE 15, 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne, 
- Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne. 

 
96. člen poslovnika določa, da občinski svet v novi sestavi na predlog župana odloči, če bo 
postopek nadaljeval, začel znova ali odloka ne bo obravnaval. Občinskemu svetu bom 
predlagal nadaljevanje postopkov sprejemanja navedenih splošnih aktov. 
 
V letu 2018 je bilo tako skupaj šest rednih sej občinskega sveta. Povprečna dolžina sej v tem 
letu je 2 uri in 15 minut (v letu 2017 1 uro in 50 minut, v 2016 2 uri in 50 minut, v 2015 1 uro 
in 50 minut, v 2014 3 ure in pol). Na dnevnih redih vseh šestih sej je bilo skupaj 68 točk 
oziroma povprečno 11 točk na posamezno sejo.  
 
V gradivu so zbrana tudi poročila delovnih teles občinskega sveta - skladno z 29. členom 
statuta občinski svet o delu delovnih teles razpravlja najmanj enkrat letno.  
 
Sredstva za izplačilo sejnin članom občinskega sveta in delovnih teles so v letu 2018 znašala 
približno 71 tisoč evrov, kar je primerljivo s preteklimi leti. Materialni stroški občinskega 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si


IV.a/2 
 

sveta, ki zajemajo stroške gradiv za seje, tehnične podpore njihove izvedbe, slovesnosti ob 
državnih in občinskih praznikih ter priložnostnih protokolarnih dogodkov občinskega sveta, 
med njimi tudi prireditve za prostovoljce, ki so jo lani prvič organizirali člani občinskega 
sveta, so znašali 23 tisoč evrov, kar je prav tako primerljivo s porabo v preteklih štirih letih. 
 
Najpomembnejši akti, ki jih je v letu 2017 obravnaval občinski svet, so novi odloki o turistični 
taksi, občinskih cestah, kategorizaciji občinskih cest, določitvi stroškov lokacijske preveritve in 
takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora ter prostorski akti 
pa tudi sklep o podelitvi naziva častni občan Občine Radovljica Egiju Gašperšiču, saj je bil ta 
naziv nazadnje podeljen v letu 2003. 
 
 
 
 
 
       Alenka Langus l.r.       Ciril Globočnik l.r. 
Direktorica občinske uprave       Župan 
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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 
 
Datum:  
 
 

POROČILO O DELU OBČINSKEGA SVETA IN STALNIH DELOVNIH TELES 
OBČINSKEGA SVETA S PREGLEDOM POBUD ZA LETO 2018 

 
I.  POROČILO O DELU V LETU 2018: OBČINSKI SVET ZA MANDATNO 

OBDOBJE 2014-2018 
 
Občinski svet Občine Radovljica za mandatno obdobje 2014–2018 se je od 1.1.2018 do 5.12.2018 
sestal na 5 rednih sejah, in sicer: 
25. seja  31.1.2018 1 ura 20 min 
26. seja 28.3.2018 1 ura 20 min 
27. seja  30.5.2018 2 uri 30 min 
28. seja 20.6.2018 4 ure 
29. seja 19.9.2018 3 ure 20 min 
SKUPAJ  12 ur 30 min 
 
 
 PREGLED OBRAVNAVANIH IN SPREJETIH AKTOV 
 
 

ODLOKI 
25. seja 

1) Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
stanovanjsko gradnjo Zapuže 
2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za Turistično nakupovalni center 
Lesce – 1. faza 

26. seja 
3) Odlok 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 
4) Odlok o spremembah Odloka o časopisu Občine Radovljica 

27. seja 
5) Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin nadzemnega 
pridobivalnega prostora JEL 29 – Kamna Gorica – Kamnolom Kamna Gorica 

28. seja 
6) Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 – rebalans I 
7) Odlok o občinskih cestah 
8) Odlok o turistični taksi v občini Radovljica 
9) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzeji 
radovljiške občine 
10) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega 
zavoda Radovljica 
11) Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda glasbena šola Radovljica 
12) Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Radovljica 
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29. seja 
13) Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Radovljica 
14) Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Radovljica 
15) Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe 
prostora v občini Radovljica 

 
SKLEPI 

25. seja 
1) Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2018 

27. seja 
2) Sklep o podelitvi naziva častni občan Občine Radovljica 

28. seja 
3) Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2018: velika plaketa Občine Radovljica: 
Janez Pretnar, plakete Občine Radovljica: Domen Škofic, Tomaž Rotar, Domen Marinčič, 
plakete Antona Tomaža Linharta Radovljica: Franci Černe, Linhartov oder, Matjaž Arnol 
4) Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda 
Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev 

29. seja 
5) Sklep o podaljšanju veljavnosti Sklepa o potrditvi višine najemnin grobov in cen 
pokopaliških storitev za leto 2018 
6) Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2019 
7) Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in 
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica 
za leto 2019 
8) Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini 
Radovljica 
 
DRUGI AKTI (poročila, programi, osnutki odlokov, soglasja, volitve in imenovanja, 
premoženjsko pravne zadeve idr.) 

25. seja 
- Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2018 
• Volitve in imenovanja: 

- Mnenje k razrešitvi zaradi odstopa direktorice Doma dr. Janka Benedika 
Radovljica 

- Pobuda za vložitev predloga za razrešitev člana Sveta zavoda Doma dr. Janka 
Benedika Radovljica 

26. seja 
- Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne 
- Osnutek Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne 
- Osnutek Odloka o spremembah Odloka o časopisu Občine Radovljica 
- Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Begunje center 

– osrednje površine BE 18 in površine za ceste BE 15 
- Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2017 s poročilom o prerazporeditvi 

sredstev po sklepu župana in poročili o delu 
- Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih novic 

za leto 2017 
• Poročila Nadzornega odbora: 

- Poročilo o opravljenem nadzoru v Ljudski univerzi Radovljica za leto 2016 
- Poročilo o opravljenem nadzoru v OŠ Staneta Žagarja Lipnica za leto 2016 
- Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Brezje za leto 2016 

• Premoženjsko pravna zadeva: 
- Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro 

27. seja 
- Osnutek Odloka o občinskih cestah 
- Osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Radovljica 



IV.a/5 
 

- Osnutek Odloka o turistični taksi v občini Radovljica 
- Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2017 
- Poročilo o delu zaščite in reševanja Občine Radovljica v letu 2017 in Letni program dela 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2018 
- Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Radovljica za leto 2017 
- Seznanitev s stanjem v javnem zavodu Dom dr. Janka Benedika Radovljica in njegovim 

poslovanjem 
• Volitve in imenovanja: 

- Imenovanje predstavnika v Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske (Miran Rems) 
- Mnenje k imenovanju direktorice CUDV Matevža Langusa Radovljica (Irena 

Ceglar) 
- Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Staneta Žagarja 

Lipnica (pozitivno mnenje: Sanda Zupan, Zdenka Varl, Branka Vodopivec, Marija 
Hrovat; negativno mnenje: Boštjan Kališnik) 

• Premoženjsko pravna zadeva: 
- Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro 

28. seja 
- Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Radovljica 
- Osnutek Odloka o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe 

prostora v občini Radovljica 
- Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v 

Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za šolsko leto 2018/2019 
- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica 

za šolsko leto 2018/2019 
- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za šolsko leto 

2018/2019 
- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica za šolsko 

leto 2018/2019 
- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica za šolsko 

leto 2018/2019 
- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto 2018/2019 
• Volitve in imenovanja: 

- Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole F. S. Finžgarja 
Lesce (pozitivno mnenje: Emilija Kavčič, Vesna Rakef, Nataša Junež; prednost 
Emiliji Kavčič) 

• Poročila Nadzornega odbora: 
- Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Lancovo za leta 2015, 2016 in 2017 
- Poročilo o opravljenem nadzoru v OZG, OE Zdravstveni dom Radovljica za leto 

2017 
- Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Ljubno za leto 2017 

• Premoženjsko pravne zadeve: 
- Sklep o razglasitvi dela stavbe za grajeno javno dobro 
- Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
- Sporazumna določitev pripadajočega zemljišča večstanovanjskemu objektu 

29. seja 
- Osnutek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za stanovanjsko gradnjo »Za Merkurjem« v Lescah 
- Osnutek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za 

Centralno čistilno napravo (severni del) 
- Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih 

površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce 
- Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih 

površin LE 01 – Lesce (del območja Za Mlinaričem) 
- Občinski program varnosti Občine Radovljica 
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- Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Radovljica za leto 2018 in poročilo o 
prerazporeditvi proračunskih sredstev za obdobje od 1.1.2018 do 30.6.2018 

• Volitve in imenovanja: 
- Imenovanje direktorice javnega zavoda Muzeji radovljiške občine (Petra Bole) 
- Imenovanje dveh članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 

Občini Radovljica (Vilma Kravanja Gosnik, Matej Vončina) 
• Poročila Nadzornega odbora: 

- Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Begunje na Gorenjskem za leti 2016 in 2017 
- Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru v Javnem zavodu Turizem in kultura 

Radovljica  
- Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica 

za leto 2017 
- Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Radovljica za leto 

2017 
• Premoženjsko pravna zadeva: 

- Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
 
II.  POROČILO O DELU V LETU 2018: OBČINSKI SVET ZA MANDATNO 
OBDOBJE 2018-2022 
 
Občinski svet Občine Radovljica za mandatno obdobje 2018–2022 se je sestal na 1 redni seji, in 
sicer: 
1. seja  5.12.2018 1 ura 10 min 
SKUPAJ  1 ura 10 min 
 
 PREGLED OBRAVNAVANIH IN SPREJETIH AKTOV 
 
DRUGI AKTI (poročila, programi, osnutki odlokov, soglasja, volitve in imenovanja, 
premoženjsko pravne zadeve idr.) 
 
1. seja 

- Poročilo občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev v občinski svet in volitev 
župana 

- Imenovanje Komisije za pregled pritožb, pripravo predloga za potrditev mandatov članov 
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana (Teodora Beton – predsednica, Branko 
Fajfar, Breda Poličar) 

- Poročilo Komisije za potrditev mandatov – potrditev mandatov članov občinskega sveta  
- Poročilo Komisije za potrditev mandatov – ugotovitev mandata župana 
- Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Miran Rems – 

predsednik, Mark Toplak, Branko Fajfar, Vojka Jesenko, Darko Marolt) 
 
 
III. PREGLED POBUD IN VPRAŠANJ 
 
Občinski svet Občine Radovljica je na vseh rednih sejah v mandatnem obdobju 2014-2018 
obravnaval pobude in vprašanja svetnikov. V letu 2018 so člani občinskega sveta vložili skupaj 16 
pisnih pobud in 4 pisna vprašanja. Občinska uprava je pisno odgovorila tudi na 4 pobude in 6 
vprašanj, ki so bila zastavljena ustno.  
Na 1. seji mandatnega obdobja 2018-2022 občinski svet pobud in vprašanj še ni obravnaval. 
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III.a  PREGLED PISNIH VPRAŠANJ, VLOŽENIH V LETU 2018 
 
Pisna vprašanja so se nanašala na naslednje teme:  

26. seja (28.3.2018) 
Sabina Felc – pristojnosti glede parkiranja neregistriranih vozil na parkiriščih pred bloki 

- 27. seja (31.5.2018) 
Sabina Felc – organizacija sestanka z KGZ Kranj, občino, kmetijsko svetovalno službo – zbornico 
ter lastniki zemljišč oz. proizvajalci gnojevke in financiranje uporabe glenorja 

- 28. seja (20.6.2018) 
Branko Fajfar – nepovratna sredstva, ki jih je občina v preteklem obdobju pridobila za projekte 
čiščenja odpadnih voda 

- 29. seja (19.9.2018) 
Maruša Šolar Čuden – stanje projekta kanalizacijskega omrežja v Kamni Gorici  
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III.b  PREGLED PISNIH POBUD, VLOŽENIH V LETU 2018 
 
Pregled pisnih pobud je prikazan v preglednicah.  
 
STATUS  ŠTEVILO POBUD 
Dano pojasnilo/odgovor 10 
Izvedeno 4 
Delno izvedeno 1 
V izvedbi/postopku 1 
ŠTEVILO POBUD  16 

 
 

 

ŠT. VLAGATELJ POBUDA ODGOVOR STATUS 
1 Simon Resman 

in Avguštin 
Mencinger 
(25. seja, 
31.1.2018) 
 

Na Linhartovem trgu naj se 
v času Festivala čokolade 
ne postavlja več velikega 
prireditvenega prostora 

Javni zavod Turizem in 
kultura Radovljica je 
odgovoril, da je šotor 
optimalna rešitev, saj se ga 
postavlja za zaščito čokolade 
pred dežjem in sončnimi žarki. 
Velik šotor je tudi cenovno 
bolj sprejemljiv kot več 
manjših šotorov oz. pagod. 
(26. seja, 28.3.2018) 

Dano 
pojasnilo 
 

2 Nevenka 
Osterc 
(25. seja, 
31.1.2018) 

Na koncu Dežmanove ulice 
nasproti pokopališča v 
Lescah in začetku Hraške 
ceste nasproti osnovne šole 
naj se postavijo ovire 

Prehod za pešce na tej lokaciji 
je bil dodatno označen z 
utripajočimi talnimi lučkami. 
(26. seja, 28.3.2018) 

Izvedeno 
 
 

3 Danijel Kašca 
(25. seja, 
31.1.2018) 

Osvetlitev novega križišča 
na cesti Lesce – 
Radovljica, izvoz na 
Letališko cesto, ali 
drugačna označitev bankin, 
da bi bile bolj vidne 

Predlog za izboljšanje 
preglednosti je bil DRSI 
poslan že 23.11.2017, ker 
odgovora ni bilo, jim je bila 
posredovana še urgenca. 
Ukrepi za izboljšanje 
vidljivosti bodo dorečeni in 
izvedeni skupaj z DRSI v 
okviru letnega vzdrževanja 
cest. 
(26. seja, 28.3.2018) 

Izvedeno 
 
 

4 Mariana Karla 
Rebernik 
(26. seja, 
28.3.2018) 

Lastniki oz. občina naj 
poskrbijo za čim prejšnjo 
sanacijo gozdne učne poti, 
poti Pusti grad in Oble 
Gorice, vzdrževalca naj se 
opozori na redno 
vzdrževanje, obenem pa 
razmisli o oživitvi Oble 
Gorice s fitnes napravami v 
naravi 

Konec marca in v aprilu 2018 
so bile pregledane in očiščene 
tematske poti, ki jih vzdržuje 
občina, ter pripravljen popis 
za zamenjavo dotrajanih 
elementov. Izvedena so že 
vzdrževalna dela na Fuksovi 
brvi in zamenjani elementi na 
naravoslovni učni poti Pusti 
grad ter vodni poti Grabnarca. 
Z upravljalcem gozdne učne 
poti, Zavodom za gozdove, je 
bil dogovorjen obseg obnove 
in izvedena 1. faza. 
Za ureditev Oble gorice v letu 
2018 za želeni poseg ni bilo 
razpoložljivih finančnih 
sredstev. Fitnes naprave so 

Delno 
izvedeno 
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nameščene v neposredni 
bližini Oble gorice v športnem 
parku. 
(27. seja, 30.5.2018) 

5 Monika Ažman 
(26. seja, 
28.3.2018) 

Rešitev pritožbe 
stanovalcev, ki mejijo na 
športni park v Radovljici, 
zaradi hrupa, ki ga 
povzroča obratovanje 
drsališča oz. igrišča za in-
line hokej 

Občinska uprava je na ogledih 
na terenu in razgovorih z 
vzdrževalcem drsališča ter 
predstavniki organiziranih 
rekreacijskih skupin ugotovila, 
da se ozvočenje drsališča 
uporablja skladno z že pred 
časom zmanjšano jakostjo, ki 
je na ravni, ki še omogoča 
obveščanje, in da hrup zaradi 
uporabe objekta ne odstopa od 
hrupa, ki nastaja zaradi ostalih 
dejavnosti v okolici. Tudi 
policija ni zaznala kršenja 
javnega reda in miru.  
(27. seja, 30.5.2018) 

Dano 
pojasnilo 
 

6 Monika Ažman 
(26. seja, 
28.3.2018) 

Ureditev nenadzorovanih 
gradenj – pomožnih 
objektov ob krožišču na 
območju Doline v Lescah – 
preučitev njihove legalnosti 
in ureditev skladno s 
prostorskim redom 

Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Radovljica in 
Naklo je občane, ki so začeli s 
postavitvijo objektov na tem 
območju, seznanil z 
nedovoljenimi posegi in jih 
napotil na občinski Referat za 
okolje in prostor, da pridobijo 
lokacijske informacije za 
dovoljene posege na teh 
površinah. 
(27. seja, 30.5.2018) 

Dano 
pojasnilo 
 
 

7 Mark Toplak 
(26. seja, 
28.3.2018) 

Zaustavitev vseh aktivnosti 
v zvezi s prodajo 
Ratzingerjeve vile 

Po neuspešni javni dražbi 
občina postopkov za prodajo 
vile ni nadaljevala. Z 
Društvom upokojencev 
Begunje je bila podpisana 
najemna pogodba za obdobje 
do leta 2022. 
(27. seja, 30.5.2018) 

Izvedeno 

8 Jernej Kolman 
(26. seja, 
28.3.2018) 

Za naložbo v lesno 
predelovalni center v 
gramoznici Graben naj 
župan poišče strateškega 
investitorja in pri prodaji 
zemljišča uporabi 20. člen 
zakona o spodbujanju 
investicij ter zmanjša ceno 
zemljišča 

Prodaja skladno z Zakonom o 
spodbujanju investicij je sicer 
možna, vendar bodo 
predhodno izčrpane vse druge 
možnosti. 
(27. seja, 30.5.2018) 

Dano 
pojasnilo 

9 Jernej Kolman 
(26. seja, 
28.3.2018) 

Preučitev možnosti 
omejitve hitrosti na 
križišču Letališke in 
državne ceste Lesce – 
Radovljica s 70 na 50 km/h 

Pobuda je bila odstopljena 
pristojnemu upravljalcu 
regionalne ceste, in sicer 
Direkciji RS za infrastrukturo. 
(27. seja, 30.5.2018) 

Dano 
pojasnilo 
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10 Sabina Felc 

(26. seja, 
28.3.2018) 

Označitev prehoda za 
pešce na šolski poti mimo 
radovljiškega kampa proti 
Obli Gorici 

Na odseku te javne poti na 
Kopališki cesti na šolski poti 
mimo radovljiškega kampa 
proti Obli gorici je že v veljavi 
območje umirjenega prometa, 
v katerem imajo pešci 
prednost pred vozili in je 
dovoljena igra otrok. 
(27. seja, 30.5.2018) 

Dano 
pojasnilo 
 

11 Gregor Remec 
(26. seja, 
28.3.2018) 

Ureditev brežine potoka 
Begunjščica - Zgoša 

Pobuda je bila odstopljena 
državnemu koncesionarju za 
izvajanje gospodarske javne 
službe urejanja voda na 
območju zgornje Save.  
(27. seja, 30.5.2018) 

Dano 
pojasnilo 
 

12 Franc Markelj 
(27. seja, 
30.5.2018) 

Ureditev ustreznega panoja 
za osmrtnice v Predtrgu 

Pri pripravi programa za leto 
2019 bo preverjena možnost 
namestitve dodatnih tabel za 
osmrtnice.  
(28. seja, 20.6.2018) 

Dano 
pojasnilo 
 

13 Mark Toplak 
(28. seja, 
20.6.2018) 

Župan naj podeli pečat 
Občine Radovljica 
Begunjskim fantom in 
dekletom, ki so oživili 
vlečenje ploha 

Begunjski fantje in dekleta so 
pečat Občine Radovljica 
prejeli ob občinskem prazniku 
11.12.2018. 
(29. seja, 19.9.2018) 

Izvedeno 

14 Neža Mezeg 
(28. seja, 
20.6.2018) 

Obravnava naj se predlog 
stanovalcev za omejitve 
hitrosti v naselju Dolina v 
Lescah 

Pobuda stanovalcev bo 
upoštevana tako, da bo občina 
pristopila k vzpostavitvi 
območja omejene hitrosti, v 
katerem je najvišja dovoljena 
hitrost 30 km/h. 
(29. seja, 19.9.2018) 

V izvedbi 
 

15 Darko Marolt 
(29. seja, 
19.9.2018) 

Preveritev morebitnih 
nepravilnosti v zavetišču za 
zapuščene živali Perun 

Zavetišče občino pisno obvesti 
o vsakem posegu na 
zapuščenih živalih in dvakrat 
letno zavetišče poroča o 
opravljenih nalogah. Svet 
zavetišča za zapuščene živali, 
v katerem ima predstavnika 
tudi Občina Radovljica, 
nepravilnosti ni zaznal. 
(Odgovor posredovan po pošti 
26.11.2018) 

Dano 
pojasnilo 
 

16 Mariana Karla 
Rebernik 
(29. seja, 
19.9.2018) 

Na otokih za ločeno 
zbiranje odpadkov naj se 
dodajo še kontejnerji za 
zeleni odrez 

Ocenjujemo, da je v občini 
področje zelenega odreza 
ustrezno urejeno in bi bili 
stroški nadgradnje 
nesorazmerni glede na 
ocenjene učinke.  
(Odgovor posredovan po pošti 
26.11.2018) 

Dano 
pojasnilo 
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III. POROČILA O DELU DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA 
 
Poročila delovnih teles za leto 2018 so zbrana v nadaljevanju. 
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IV. POROČILO O DELU DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA V LETU 2018 ZA 
MANDATNO OBDOBJE 2014-2018 
 
Odbor za kmetijstvo 
Odbor za kmetijstvo je deloval v sestavi Miroslav Pogačar, predsednik, Gorazd Fajfar, Tadeja 
Kunčič, Simon Resman, Andrej Potočnik. Odbor se je v letu 2018 sestal na 2 rednih sejah, ki sta 
skupaj trajali 1,5 ure. Udeležba članov na sejah je bila 100 odstotna. Na vseh sejah skupaj so člani 
obravnavali 8 točk in sprejeli 7 sklepov in pobud, ter se seznanili z dvema informacijama.  
 
Odbor za šolstvo in otroško varstvo 
Člani Odbora za šolstvo in otroško varstvo so bili Andreja Šmid, predsednica, Simon Resman, 
Jernej Kolman, Sabina Felc in Tamara Lazar. Odbor je v letu 2018 imel 2 redni seji v skupnem 
trajanju 2 ur in 40 minut. Povprečna udeležba na sejah je bila 90 odstotna. Na obeh sejah skupaj je 
bilo obravnavanih 10 točk. 
 
Odbor za kulturo 
Člani Odbora za kulturo so bili Blaž Trček, predsednik, Tea Beton, Avguštin Mencinger, Neža 
Mezeg in Katja Praprotnik. V letu 2018 se je odbor sestal na 2 sejah, ki sta skupaj trajali uro in 
pol. Povprečna prisotnost na sejah pa je bila 80 odstotna. Na obeh sejah skupaj je bilo 
obravnavanih 8 točk. 
 
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo  
Člani odbora za zdravstvo in socialno varstvo so bili Teodora Beton, predsednica, Maruša Šolar 
Čuden, Franc Markelj, Lidija Pajk in Lidija Kaučevič Pohar. Odbor se je v letu 2018 sestal na 3 
rednih sejah s skupaj 12 točkami dnevnega reda. Skupna dolžina sej je bila 2 uri 25 minut, 
povprečna udeležba na sejah je bila 95 odstotna.  
 
Odbor za šport 
V letu 2018 se je Odbor za šport v sestavi Darko Marolt, predsednik, Vili Praprotnik, Izidor Arih, 
Slavko Kunčič in Zvonko Prezelj sestal na 1 redni seji. Obravnaval je 3 točke dnevnega reda. Seja 
je trajala 30 minut. Prisotnost na seji je bila 80-odstotna.  
 
Odbor za gospodarstvo 
Odbor za gospodarstvo v sestavi Mark Toplak, predsednik, Maruša Šolar Čuden, Tomaž Frelih, 
Janez Gale in Miloš Šter je bil v letu 2018 sklican petkrat. Ena seja je bila nesklepčna. Sestal se je 
na 4 sejah, ki so skupaj trajale 2 uri 54 minut Prisotnost na sejah je bila 80 odstotna. Na vseh sejah 
skupaj so člani obravnavali 13 točk dnevnega reda in sprejeli 9 sklepov. 
 
Odbor za finance  
Odbor za finance v sestavi dr. Mariana Karla Rebernik, predsednica, Danijel Kašca, Nevenka 
Osterc, Marko Nemanič in Urška Kavar se je v letu 2018 sestal na petih rednih sejah. Na sejah so 
člani obravnavali 20 točk in sprejeli 32 sklepov in 2 priporočili. Skupaj so seje trajale 3 ure in 25 
minut. Udeležba članov na sejah je bila 76 odstotna.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi Miran Rems - predsednik, Brane 
Fajfar, Darko Marolt, Mark Toplak, Gregor Remec se je v letu 2018 sestala na 5 rednih sejah. 
Skupaj so trajale 9 ur. Prisotnost je bila 96 odstotna. Vse seje so bile sklepčne. Obravnavali so 26 
točk dnevnega reda.   
 
Odbor krajevnih skupnosti 
Odbor krajevnih skupnosti v sestavi Franc Peternel, predsednik, Marija Kavčič Zupan, Gregor 
Remec, Jože Mlinarič, Izidor Arih, Branko Fajfar, Dušan Beton, Branko Maček, Sašo Finžgar, 
Damjan Tonejc, Andrej Golčman in Rajko Mikolič se je v letu 2018 sestal na 4 sejah, ki so skupaj 
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trajale 5,05 ur. Udeležba članov na sejah je bila 79,2 odstotna. Na vseh sejah skupaj so člani 
obravnavali 12 točk in sprejeli 11 sklepov. 
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja  
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja v sestavi: predsednik Tomislav Kržišnik, dr. Mariana 
Rebernik, mag. Mirko Komac, Miroslav Pogačar in Simon Resman se je v letu 2018 sestal na 
petih rednih sejah, ki so skupaj trajale 5,08 ure. Obravnavali so 26 točk dnevnega reda. Prisotnost 
na sejah je bila 84 odstotna. 
 
Statutarno pravna komisija 
Statutarno pravna komisija je delovala v sestavi Monika Ažman, predsednica komisije, Gregor 
Remec, Gorazd Fajfar, Anita Vidic in Miran Rems. Komisija se je v letu 2018 sestala na 5 sejah, 
ki so skupaj trajale 5,83 ure. Udeležba članov na sejah je bila 88 odstotna. Na vseh sejah skupaj so 
člani obravnavali 63 točk in sprejeli 68 sklepov. Pri pregledu realizacije sprejetih sklepov 
ugotavljamo, da je bila večina sklepov realiziranih. 
 
Časopisni svet 
Člani Časopisnega sveta so bili Blaž Trček, predsednik, Branko Fajfar, Sabina Felc, Samo Finžgar 
in Breda Poličar. Časopisni svet se je v letu 2018 sestal na treh sejah s skupaj 11 točkami 
dnevnega reda. Skupaj so trajale 2 uri in 10 minut, povprečna udeležba na sejah je bila 80 
odstotna. 
 
 
 
Pripravile: 

- za Odbor za kmetijstvo: Andreja Schmitt, 
- za Odbor za šolstvo in otroško varstvo: Karmen Korošec, 
- za Odbor za kulturo: Tanja Pogačnik, 
- za Odbor za zdravstvo in socialno varstvo: Mojca Ahčin, 
- za Odbor za šport: Romana Šlibar Pačnik, 
- za Odbor za gospodarstvo: Magda Jerala, 
- za Odbor za finance: Alenka Langus, 
- za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Monika Sluga, 
- za Odbor krajevnih skupnosti: Tanja Markelj, 
- za Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja: Staša Čelik Janša, 
- za Statutarno pravno komisijo: Manca Tomažin, 
- za Časopisni svet: Manca Šetina Miklič. 
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V. POROČILA O DELU DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA V LETU 2014 ZA 
MANDATNO OBDOBJE 2018-2022 
 
V novem mandatnem obdobju se je v letu 2018 sestala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, poročilo je v nadaljevanju, prav tako poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, čigar mandat ni vezan na mandat občinskega sveta. 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET - KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 
IMENOVANJA 

 

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: 11.2.2019 
 
 

POROČILO O DELU 
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

V LETU 2018  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v letu 2018 (v novem mandatu 2018 – 
2022) delovala v naslednji sestavi:  
1. Miran Rems, predsednik,  
2. Brane Fajfar, član, 
3. Darko Marolt, član, 
4. Mark Toplak, član 
5. Vojka Jesenko, članica. 
 
Komisija se je v letu 2018 sestala na 1 redni seji z 9 točkami dnevnega reda. Seja je trajala 2 uri 
50 minut.   
 
 
Zapisala: 
Monika Sluga, tajnica komisije                    

     
 

Miran Rems l.r. 
  Predsednik 

 
 

 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET - SPV 
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: 6.2.2019 
 
 
POROČILO O DELU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

V LETU 2018 
 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je deloval v naslednji sestavi:  
1. Gregor Solce, predsednik sveta,  
2. Mirko Komac, podpredsednik sveta, 
3. Helena Stare, članica, 
4. Alenka Cuder (do 19.9.2018), Vilma Kravanja Gosnik, članica,  
5. Peter Kolman, član, 
6. Bojan Eljon (do 19.9.2018), Matej Vončina, član,  
7. Boštjan Lenac, član, 
8. Matjaž Zalokar, član, 
9. Tomaž Dolar, član. 
 
Svet se je v letu 2018 sestal na 3 sejah, ki so skupaj trajale 4 ure 25 minut. Udeležba članov na 
seji je bila 63 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 13 točk in sprejeli 20 sklepov.  
 
 
Zapisal: 
Marko Bajec, tajnik sveta 
 
 

   Gregor Solce l.r. 
Predsednik 

 
 

 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si

