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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: 7.6.2019 
 

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 odgovore 
na 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
članov Občinskega sveta Občine Radovljica in informacijo. 

 
 
 
 
 

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: 30.5.2019 
 
Župan je na 5. seji prejel pobudo svetnika Andreja Potočnika za izvedbo prometne 
signalizacije, ki bo voznike vlačilcev že v Otočah in/ali na Posavcu učinkovito opozorila, da 
promet vlačilcev skozi Zaloše fizično ni mogoč. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA ANDREJA POTOČNIKA 
 
Pobudo za preučitev možnosti postavitev učinkovite opozorilne prometne signalizacije ob 
regionalni cesti v naselju Posavec za preprečitev prehajanja vlačilcev skozi naselje Zaloše 
smo v nameri dodatnega ciljnega vodenja tovornih vozil preko regionalne cestne povezave do 
končne destinacije, t.j. do podjetja Atotech Slovenija d.d. v Podnartu, odstopili pristojnemu 
upravljavcu regionalne ceste Direkciji RS za infrastrukturo.  
 
Na lokalni cesti oznake LC 348061 Posavec – Podnart na mestu začetka veljave prepovedi 
prometa motornim vozilom s priklopnim vozilom, v naselju Otoče, bo v podkrepitev obstoječi 
vertikalni prometni signalizaciji dodatno umeščena horizontalna prometna signalizacija, t.j. 
simbol znaka prepovedi na prometni površini (ponovljen znak vertikalnega znaka).    
 
 
Pripravil: 
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,  
prometno infrastrukturo in komunikacije 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, 

prostor in investicije 
 
 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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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: 4.6.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela vprašanje svetnika Branka Fajfarja 
vprašanje županu in direktorici občinske uprave o privilegiranosti občinskega svetnika, ki na 
cesti parkira in suši seno, s prošnjo za ukrepanje pristojnih. Župan je za odgovor na podlagi 
drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA BRANKA FAJFARJA 
 
V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica in Naklo ponovno pojasnjujemo, 
da v zvezi z anonimno prijavo občana Ljubnega glede nedovoljenega parkiranja v neposredni 
bližini objekta Ljubno 79 ob takratnem nadzoru na tej lokaciji ni bilo zaznane prijavljene 
kršitve. Glede tega pooblaščene osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva niso izdale 
nobene odločbe in tudi ni bilo izrečenih drugih ukrepov, saj kršitev v času nadzora ni bila 
zaznana. 
 
Ob nadzorih v naselju Ljubno je vsakokrat opravljen tudi obhod na lokaciji na cesti, ki jo 
navajate (Ljubno 130). Po prijavi glede sušenja sena na cesti pred objektom Ljubno 130 je bil 
5.10.2018 opravljen ogled. Dejansko se je na delu ceste na platneni podlagi sušilo seno, ki je 
segalo na cestišče približno 1 m na cesto iz tamkajšnje nadstrešnice. Občana smo opozorili na 
kršitev ter ga pozvali, da nemudoma s ceste odstrani seno na platneni podlagi, kar je tudi 
storil. Ob dosedanjih nadzorih na tem delu naselja nismo zaznali parkiranih vozil. 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo bo tudi v bodoče pri obhodih 
opravljal nadzor omenjenih kot tudi drugih morebitnih kršitev ter postopalo in po potrebi 
ukrepalo do vseh morebitnih kršiteljev enako kot do sedaj.  
 
V odgovoru za gradivo, ki ga ne prejmejo člani občinskega sveta, so v vprašanju svetnika 
prekriti varovani osebni podatki. Priloge, ki jih je svetnik priložil svojemu vprašanju, se 
hranijo in so dostopne v Kabinetu župana. 
 
 
 
 

Tomaž Dolar l.r. 
Vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Radovljica in Naklo 

 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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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: 15.5.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnika Branka da se 
preveri, če gre v Domu Športnega društva Ljubno za nezakonito poslovanje, ter za sklenitev 
ustreznih pogodb z upravljavci občinskih športnih objektov in vprašanje, ali predsednik 
športnega društva, ki je občinski svetnik, lahko upravlja z občinskim premoženjem, kot je 
Dom Športnega društva Ljubno. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena 
Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO IN VPRAŠANJE SVETNIKA BRANKA FAJFARJA 
 
Lastnik Doma Ljubno je Športna unija Slovenije, s katero ima Občina Radovljica sklenjeno  
dolgoročno neodplačno pogodbo in pridobljeno stavbno pravico za investicijsko vzdrževanje 
športnih in servisnih površin v objektu. V preteklih letih (od leta 2014 dalje) je občina poskrbela 
za celovito obnovo doma in za to namenila sredstva v skupni višini 71.653,91 EUR, vsa javna 
naročila je po predpisanih postopkih izvedla občinska uprava. Poleg navedenih investicij občina 
vsako leto pokriva stroške ogrevanja doma na podlagi predloženih računov za energente. 
 
Glede anonimnih navedb občinska uprava ne more dajati pojasnil ali nanje odgovarjati. 
 
Občina po uveljavitvi novega zakona o športu (ZSpo-1) tako kot za ostale športne objekte  tudi 
za Dom Ljubno preverja različne možne modele oziroma oblike upravljanja objektov, ki so v 
lasti lokalne skupnosti (ali je zanje pridobljena stavbna pravica, tako kot je to v primeru Doma 
Ljubno) po odločitvi o najustreznejšem načinu upravljanja pa bodo pripravljeni tudi ustrezni 
pravni akti in dokumenti. 
 
Priloga, ki jo je svetnik priložil svoji pobudi, se hrani in je dostopna v Kabinetu župana. 
 
 
Pripravila: 
Romana Šlibar Pačnik, 
višja svetovalka  
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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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: 9.5.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela vprašanje svetnika Nejca Klička, 
kdaj se bo začela gradnja in kdaj bo urejena kanalizacijska infrastruktura na Dobrem Polju ter 
na kakšen način je predvidena izvedba. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. 
člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Občinski svet Občine Radovljica je 24.4.2019 na svoji 5. seji obravnaval in sprejel Operativni 
program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica. Pretežni del 
naselja Dobro Polje se nahaja v aglomeraciji 3756 Dobro Polje. Ta aglomeracija spada med 
območja obremenjenosti med 50 in 450 PE oz. gostoto obremenjenosti med 10 in 20 PE/ha, ki 
morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2023. Del naselja 
Dobro polje se nahaja celo izven te aglomeracije. Za ta del naselja izgradnja kanalizacije ni 
obvezna.  
 
Po navedenem operativnem programu bo pred kanalizacijo za naselje Dobro Polje potrebno 
zgraditi še kanalizacijski sistem Posavec – Podnart, na katerega gravitirajo oz. bodo 
priključena naselja Mošnje, Brezje, Črnivec, Posavec, Ljubno, Otoče, Zaloše, Ovsiše in 
Podnart. Iz finančnega dela operativnega programa je razvidno, da tega sistema brez 
nepovratnih sredstev ne bo možno zgraditi pred letom 2030. Do izgradnje javne kanalizacije  
se lahko ohranja obstoječe rešitve čiščenja odpadnih voda oz. se gradi male individualne 
čistilne naprave. 
 
 
 
 

Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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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: 27.5.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička, da 
občina še v tem letu uredi cesto od čistilne naprave Kropa do naselja Brezovica ali vsaj 
zagotovi material, da cesto uredijo krajani sami. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Cesta od čistilne naprave Kropa do naselja Brezovica poteka po zemljiščih v lasti Občine 
Radovljica in Vodnogospodarskega podjetja d.d.. Cesta, ki v javni lasti predstavlja 
nekategorizirano javno pot, vodi iz naselja Brezovica do kmetijskih in gozdnih površin v 
privatni lasti ter je prvenstveno namenjena vožnji kmetijskih vozil. Pot se v območju gozda 
izteka na zemljišče v lasti Vodnogospodarskega podjetja d.d., kjer ima slednje urejeno 
dovozno cesto do svojega kamnoloma. Občina z omenjenim podjetjem nima sklenjene 
služnosti ali drugega dogovora, v katerem bi bila dorečena uporaba njihove ceste v javne 
namene. Občina bo za obnovo nekategorizirane javne poti v lasti Občine Radovljica 
zagotovila material za posip (približno 10 m3), da cesto uredijo krajani sami.  
 
 
 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, 

prostor in investicije 
 
 
 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 6.6.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička, da 
se upošteva pripomba o premajhnem številu parkirišč v območju OLN Predtrg. Župan je za 
odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko 
upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Predlog odloka o drugih spremembah in dopolnitvah OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu 
(v nadaljevanju 2SD OLN) je bil na 5. seji občinskega sveta sprejet in po tem objavljen ter 
uveljavljen.  
 
Zavedamo se problematike pomanjkanja parkirišč v območjih oskrbovanih stanovanj, zato 
bomo pobudo upoštevali v postopku priprave petih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda 
Občine Radovljica in predlagali normativ 1,5 parkirišča na eno oskrbovano stanovanje. 
 
 
 
 

Staša Čelik Janša l.r. 
Vodja Referata za okolje in prostor 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 6.6.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela vprašanje, kolikšen je odmik 
parkirišč, načrtovan v občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu, od 
sosednje parcele, ali je načrtovana kategorizacija ceste in sprememba prostorskega akta ter ali 
je načrtovana izgradnja obračališča na cesti - slepi ulici, ki bo vodila do nove zgradbe. Župan 
je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil 
občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Predlog odloka o drugih spremembah in dopolnitvah OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu 
(v nadaljevanju 2SD OLN) je načrtovalec predstavil na 5. seji občinskega sveta in tudi 
odgovoril na vprašanje glede odmikov. Odmiki so definirani v 2SD OLN, ki je bil sprejet na 
5. seji občinskega sveta. Gradbena dovoljenja izdaja pristojna upravna enota in preverja 
skladnost projekta s prostorsko izvedbenim aktom, v tem primeru OLN za stanovanjsko 
gradnjo v Predtrgu. V 2 SD OLN  je načrtovan odmik parkirišč objekta B od parcelne meje na 
severno vzhodni strani 0,3 metra. 
 
Tudi odmik od ceste je definiran v veljavnem OLN, torej za spremenjen objekt B v 2 SD 
OLN. Postopek 2 SD OLN je zaključen, odlok je uveljavljen. V OLN načrtovana javna cesta 
bo lahko kategorizirana, ko bo urejeno lastništvo oziroma ko bo cesta v lasti Občine 
Radovljica. 
 
Na vzhodni strani območja OLN je obstoječa ulica (ni slepa cesta, saj se nadaljuje v poljsko 
pot za uporabnike kmetijskih površin). Promet v 2 SD OLN ni bil spremenjen in poteka tudi 
po tej ulici ter se enosmerno nadaljuje med objektom B in parkirišči za ta objekt proti objektu 
A ter po načrtovani javni in že izvedeni dvosmerni cesti do Šercerjeve ulice. 
 
 
 
 

Staša Čelik Janša l.r. 
Vodja Referata za okolje in prostor 

 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 30.5.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička za 
ustrezno ureditev prehoda za pešce pri avtobusnih postajah na Dobrem Polju. Župan je za 
odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko 
upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Za preveritev pogojev za varno prečkanje regionalne ceste oznake R2-411/1429 Gobovce – 
Črnivec, v km 4.450, na mestu urejenega para avtobusnih postajališč v naselju Dobro Polje je 
Občina Radovljica v letu 2018 pridobila elaborat preveritve pogojev za umestitev prehoda za 
pešce.  
 
Skladno z rezultati analize prometnih obremenitev vozil ter pešcev kriteriji za označitev 
prehoda niso izpolnjeni. Ureditev prehoda pogojuje predhodno ureditev čakalnih površin za 
pešce pred prehodom, osvetlitev, postavitev biča in ustrezne vertikalne prometne 
signalizacije, ki voznike dodatno opozorijo na nevarnost.  
 
Na osnovi preučitve navedenega elaborata je Direkcija RS za infrastrukturo v vlogi 
upravljavca regionalne ceste pristopila k izvedbi dopustnih predlaganih kratkoročnih ukrepov 
za izboljšanje območne prometne varnosti. V ta namen je umestila dodatno vertikalno in 
horizontalno prometno signalizacijo, ki opozarja na navzočnost otrok na vozišču.  
 
Za predlagano dokončno rešitev bo občina pridobila ustrezno projektno dokumentacijo, za 
katero trenutno še ni zagotovljenih namenskih finančnih sredstev. 
 
 
Pripravil: 
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,  
prometno infrastrukturo in komunikacije 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, 

prostor in investicije 
 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 31.5.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnice Vojke Jesenko za 
pridobitev analize glede preobremenjenosti zdravnikov v občini Radovljica in nabor ukrepov 
za zagotavljanje večkratne popoldanske dosegljivosti pediatrov. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Občinska uprava Občine Radovljica je za predstavitev situacije glede obremenjenosti 
zdravnikov zaprosila Zdravstveni dom Radovljica. Iz prejetega odgovora direktorice ZD 
Radovljica, ki ga v celoti prilagamo, je razvidno, da je obremenjenost zdravnikov v ZD 
Radovljica velika, celo večja kot v ZD Kranj, in sicer zaradi velikega števila opredeljenih 
pacientov, vključevanja zdravnikov družinske medicine in pediatrov ob rednem delu v nujno 
medicinsko pomoč, dežurno službo, izvajanje mrliško pregledne službe, dodatnega 
nadomeščanja v ambulanti v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za 
usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, kjer trenutno ni zdravnika, ter 
mentorstva mladim zdravnikom in specializantom. 

Zaradi kadrovske stiske, zaradi katere ZD Radovljica ne more več zagotavljati opravljanja 
zdravstvene dejavnosti v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in Centru za usposabljanje, 
delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, je zdravstveni dom v mesecu marcu 2019 podal 
pobudo za razpis koncesije za področje programa splošne ambulante v obeh zavodih. 
Koncesijski akt oz. odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za program splošne ambulante v Domu dr. Janka 
Benedika in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica je 
predlagan v obravnavo na tokratni seji občinskega sveta. Na podlagi sprejetega odloka bo 
izveden javni razpis za izbiro koncesionarja. 

Poleg zdravnikov v ZD Radovljica, delo na področju splošne oz. družinske medicine izvajata 
tudi dva koncesionarja. Občinska uprava je oba koncesionarja zaprosila za podatke o številu 
opredeljenih oseb in številu glavarinskih količnikov. Iz odgovora družbe Sinopsis izhaja, da 
imajo 1976 opredeljenih oseb, kar pomeni 2938,32 glavarinskih količnikov. S strani 
ambulante P&TH podatkov nismo prejeli. 
 
 
Pripravila: 
Mojca Ahčin, višja svetovalka 
za družbene dejavnosti 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela vprašanje svetnice Vojke Jesenko o 
stanju vseh sporov, sproženih proti občini, oz. sporov, ki jih je občina sprožila proti fizičnim 
osebam, njihovi uspešnosti od leta 2010, trajanju, razlogih, stroških ter odvetnikih, ki 
zastopajo občino, in načinu njihovega izbora ter pobudo za preučitev, ali bi bila stroškovno 
bolj smotrna zaposlitev občinskega odvetnika. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE IN POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO  
 
Občina Radovljica je v letu 2017 za obdobje štirih let izvedla evidenčno javno naročilo – 
odvetniške storitve - in z najugodnejšim ponudnikom, to je Odvetniško pisarno Šlibar Mulej 
d.o.o., sklenila pogodbo o izvajanju odvetniških in drugih pravnih storitev. V letu 2018 je bilo 
odvetniški pisarni za storitve po pogodbi plačanih 55.690,02 EUR. 
 
Trenutno je v odvetniški pisarni za Občino Radovljico vodenih 260-270 zadev, od teh je 
največ postopkov izvršb. Uspešnost Občine Radovljica v sodnih sporih je okvirno 90% v 
korist občine, pri čemer odvetniška pisarna ne more vplivati na uspeh v izvršilnih postopkih 
(morebitni stečaji dolžnikov in posledično ustavitve postopkov). Zadeve občine obravnavata 
dva odvetnika, vpisana v imenik pri Odvetniki zbornici, z ustreznim zavarovanjem tako 
odvetniške pisarne kot vseh zaposlenih.  
 
Na Občini Radovljica so trenutno zaposleni trije javni uslužbenci z univerzitetno izobrazbo 
pravne smeri in v prihodnje občina ne načrtuje novih zaposlitev te smeri, bo pa zaposlenim 
omogočeno opravljanje pravniškega državnega izpita, če se bodo za to možnost odločili. 
Občinsko odvetništvo v okviru občinske uprave imajo organizirano na Mestni občini Kranj, 
pri čemer so ravno tako sklenili tudi pogodbo z odvetniško pisarno. 
 
 
 
 

 Manca Tomažin, univ.dipl.prav. l.r. 
 Vodja Oddelka za splošne zadeve 
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Datum: 3.6.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela vprašanja svetnice Mateje 
Potočnik, kolikšen je obseg zunanjega izvajanja storitev v občinski upravi, javnih zavodih, 
javnih podjetjih ter podjetjih v občinski lasti, katere vrste storitev so bile predmet zunanjega 
izvajanja in zakaj jih navedene organizacije niso izvajale z zaposlenimi delavci ter koliko 
novih zaposlitev bi bilo potrebnih, da bi te storitve opravili zaposleni v zadevnih 
organizacijah, v posebnem javnem podjetju ali režijskem obratu. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJA SVETNICE MATEJE POTOČNIK 
 
1. Občina Radovljica je v preteklih letih za zunanje izvajanje storitev (outsourcing) namenila: 

 

leto 2016 leto 2017 leto 2018 leto 2019 
na dan 30.05.2019 

687.056,09 681.813,34 909.646,30 171.937,00 
 

S podatki glede zunanjega izvajanja storitev v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je 
Občina Radovljica, in v javnem podjetju ne razpolagamo, saj teh podatkov poročila o 
poslovanju, ki jih ustanovitelj prejme vsako leto, ne vsebujejo. Zavodi samostojno odločajo o 
izbiri zunanjih izvajalcev različnih storitev. 

 
2. Storitve, ki so bile predmet zunanjega izvajanja, so: 

- varovanje zgradb in prostorov, 
- storitve čiščenja, 
- računalniške storitve 
- storitve tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme in operativnega 

informacijskega okolja, 
- revizorske storitve, 
- pravno-finančno svetovalne storitve, 
- geodetske storitve, parcelacije, cenitve, tehnični pregledi in druge podobne storitve, 
- odvetniške storitve, 
- investicijski nadzor, 
- projektantske storitve, 
- kadrovsko svetovanje, 
- priprava dokumentov in aktov (npr. investicijska dokumentacija, dokumentacija za 

razpise, odloki in prostorski akti), 
- projektne storitve in študije izvedljivosti. 

 
Občinska uprava se je odločila za zunanje izvajanje navedenih storitev, ker so za njihovo 
kakovostno izvedbo potrebni specifično strokovno znanje, ustrezna izobrazba, izkušnje in 
certifikati. Nekatere storitve se izvajajo samo enkrat letno oz. v določenem časovnem 
obdobju, kar predstavlja nižje stroške, kot če bi za to zaposlili dodatne javne uslužbence. Za 
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izvajanje posameznih specifičnih storitev bi potrebovali tudi poseben prostor in ustrezno 
strojno opremo, česar na občinski upravi ne moremo zagotoviti.  
 
3. Koliko novih zaposlitev bi bilo potrebnih, da bi zunanje izvajanje storitev nadomestili z 
novo zaposlenimi sodelavci občinske uprave, zaradi zgoraj navedenih vzrokov ni mogoče 
oceniti. Prav tako ni možno oceniti, koliko delovnih mest v zasebnem sektorju omogoča t.i. 
outsourcing. 
 
 
Pripravila: 
Maja Stanojević, vodja 
Referata za finance in proračun 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnice Tee Beton, da se 
na pešpoti iz Globokega v Kamno Gorico odstrani ovira, ki onemogoča prehod v Globokem, 
ter da se ta pešpot uredi in vprašanje, kje bo v primeru njene zapore speljana nova pešpot 
Globoko – Kamna Gorica. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta 
Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO IN VPRAŠANJE SVETNICE TEE BETON 
 
Strokovna služba občinske uprave je preverila namensko rabo in lastništvo parcel ter druge 
prostorske podatke o zemljiščih, po katerih poteka pešpot iz Globokega v Kamno Gorico. 
Ugotovljeno je bilo, da pot, ki fizično obstaja, večinoma ni v lasti občine niti ni kakorkoli 
evidentirana kot javna prometnica. 
 
Občina Radovljica geodetsko in premoženjsko pravno ureja javne površine, pri tem pa 
prioritetno ureja najprej kategorizirane poti. Zemljišča, po katerih poteka navedena pot, so po 
namenski rabi kmetijska zemljišča ali gozd. Če bi želeli zemljišča takšnih poti začeti 
pridobivati za grajeno javno dobro, bi bilo treba take poti najprej ustrezno opredeliti v 
prostorskih aktih. Pri uporabi pešpoti ali steza v gozdu se je mogoče sklicevati tudi na drugo 
alinejo prve točke petega člena zakona o gozdovih, ki vsakomur zagotavlja prost dostop v 
gozd, razen za primere pridobitne turistične oziroma pridobitne rekreativne dejavnosti. 
 
V naravi obstajajo steze preko zasebnih zemljišč, ki se kot javne uporabljajo že več generacij, 
sicer pa niso bile nikoli uradno evidentirane. Nemotena uporaba takih poti temelji na ustnem 
izročilu in dobri volji lastnikov zemljišč. V primeru zapore take poti s strani lastnika 
zemljišča, bi bilo teoretično možno zaporo izpodbijati tudi sodno s tožbo na ustanovitev 
služnosti nujne poti. V taki tožbi bi morali dokazovati, da je pot že dolgo v stalni uporabi in 
da je res nujna. Tožniki v takem primeru bi morali biti dejanski uporabniki te poti. Boljša 
rešitev je, da se v dialogu z lastniki zemljišč poišče ustrezen dogovor o umestitvi steze npr. na 
rob posestne meje ali ob rob gozda, tako da se zmanjša vpliv steze ali poti na kmetijsko 
površino. 
 
 
 
 

Dominik Skumavec l.r. 
Vodja Referata za gospodarjenje  

z nepremičninami 
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Župan Občine Radovljica in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnice 
Monike Ažman, da se pozove lastnika sindikalnega doma – Šlandrovega doma, da uvede 
neposreden nadzor zgradbe in jo popolneje zaščiti. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE MONIKE AŽMAN 
 
Upoštevajoč pobudo je občinska uprava lastniku propadajočega objekta – Zvezi svobodnih 
sindikatov Slovenije poslala dopis s pozivom, naj objekt ustrezno zaščiti in prepreči 
nastajanje dodatne škode ter nevarnih situacij, Občino Radovljica pa obvesti o načrtovanih in 
izvedenih ukrepih. Svetnico bomo z odgovorom lastnika seznanili. 
 
 
Pripravila: 
Tanja Geltar, višja svetovalka  
za gospodarjenje z nepremičninami 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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ODGOVORI NA USTNE POBUDE 
 
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica je župan za odgovore na 
pobudo, zastavljeno ustno na 5. seji, zadolžil občinsko upravo. 
 

- Pobuda svetnika Branka Fajfarja, da občina začne z odkupi večinoma privatnih 
zemljišč za ureditev pešpoti Posavec – Ljubno, da bo lahko urejena istočasno, kot se je 
predvidevalo, da bo šel po tem koridorju tudi priklop kanalizacije ceste Vaze na 
kanalizacijo na Posavcu. 

Odgovor občinske uprave: Premoženjsko pravna služba občinske uprave odkupuje 
zemljišča za potrebe urejanja javne infrastrukture na osnovi sprejetega  načrta pridobivanja 
zemljišč. Načrt pridobivanja se sprejema skupaj s proračunom, možno pa ga je tudi   
dopolnjevati med letom. Osnove za uvrstitev v  načrt pridobivanja in začetek  postopkov za 
odkup zemljišč za urejanje javne infrastrukture so projektna in investicijska dokumentacija ter 
zagotovljena sredstva. V primeru pešpoti Ljubno Posavec ta trenutek še ni izpolnjenih 
pogojev za začetek odkupovanja zemljišč. 
 
 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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INFORMACIJA: MNENJE SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO O POSTOPKU 

SPREJEMANJA ŠTIRILETNEGA PROGRAMA RAZVOJA IN 
VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST 

 
 
Statutarno pravna komisija je pri obravnavi predlogov proračunov za leti 2019 in 2020 
sprejela sklep, da predlaga županu oziroma občinski upravi, da pripravi štiriletni Program 
razvoja in vzdrževanja cest občine Radovljica tako, da ga bo občinski svet do seje pred 
sprejetjem naslednjega rebalansa proračuna obravnaval in sprejel kot samostojen dokument, 
skladno s 1. odstavkom 11. člena Odloka o občinskih cestah. 
 
Glede na to, da je občinski svet na svoji seji dne 25.3.2019 sprejel Predlog Odloka o 
proračunu Občine Radovljica za leto 2019 s prilogami, med katerimi je tudi štiriletni Program 
razvoja in vzdrževanja cest občine Radovljica, je občinska uprava Službo za lokalno 
samoupravo zaprosila za mnenje, ali je v tem primeru pravilno, da se že sprejeti program še 
enkrat predloži občinskemu svetu v obravnavo in potrditev kot samostojen dokument. Mnenje 
Službe za lokalno samoupravo prilagamo.  
 
Občinska uprava je Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2019-2022, 
sprejet na 4. seji občinskega sveta 25.3.2019 kot sestavni del proračuna, pripravila v ločeni 
samostojni obliki. Objavljen je na občinskih spletnih straneh v zavihku Občinska uprava – 
Strategije, poročila, dokumenti. 
 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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