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III.a 
 

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: 12.3.2020 
 

UVOD K POROČILOM ZA LETO 2019 
 
Ob obravnavi zaključnega računa proračuna občine poročamo tudi o izvrševanju odločitev 
občinskega sveta (22. člen Statuta Občine Radovljica), o njegovem delu, vključno s 
pregledom pisnih pobud in vprašanj svetnikov, o delu delovnih teles (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). O delu občinske uprave 
poročamo v obrazložitvah zaključnega računa proračuna. 
 
V letu 2019 se je občinski svet sestal na 8 rednih sejah. Seje so povprečno trajale približno 3 
ure in 20 minut (v letu 2018 2 uri in 15 minut, v 2017 1 uro in 50 minut, v 2016 2 uri in 50 
minut, v 2015 1 uro in 50 minut). Na dnevnih redih osmih rednih sej je bilo obravnavanih 
skupaj 85 točk ali povprečno 11 točk na sejo. Sprejeti sklepi občinskega sveta so bili 
realizirani. 
 
Sredstva za izplačilo sejnin članom občinskega sveta in delovnih teles so v letu 2019 znašala 
približno 65.900 evrov. Materialni stroški občinskega sveta v višini približno 25.400 evrov so 
bili nekoliko višji kot v preteklih letih (2018: 23.000, 2017: 19.800, 2016: 23.600, 2015: 
24.200 evrov). 
 
Najpomembnejši dokumenti, ki jih je v letu 2019 obravnaval in sprejel občinski svet, so 
odloka o proračunu za leti 2019 in 2020, nov odlok o sofinanciranju letnega programa športa, 
odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in njegovega sveta 
ustanoviteljic, odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti za program splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru 
za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, občinski podrobni prostorski 
načrti,  štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest ter operativni program odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda. 
 
 
 
          Alenka Langus l.r.                Ciril Globočnik l.r. 
Direktorica občinske uprave                         Župan 
 
 
 
 
   

http://www.radovljica.si/
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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: 12.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU OBČINSKEGA SVETA IN STALNIH DELOVNIH TELES 
OBČINSKEGA SVETA S PREGLEDOM POBUD ZA LETO 2017 

 
Občinski svet Občine Radovljica se je v letu 2019 sestal na 8 rednih sejah, in sicer: 
2. seja  16.1.2019 1 ura 48 min 
3. seja 23.1.2019 3 ure 
4. seja  25.3.2019 5 ur 40 min 
5. seja 24.4.2019 3 ure 45 min 
6. seja 19.6.2019 3 ure 32 min 
7. seja 25.9.2019 2 uri 10 min 
8. seja 13.11.2019 5 ur 
9. seja 18.12.2019 2 uri 5 min 
SKUPAJ  27 ur 
 
 
I. PREGLED OBRAVNAVANIH IN SPREJETIH AKTOV 
 
 

ODLOKI 
4. seja 

1) Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne 
2) Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne 
3) Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 
4) Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 
5) Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za Centralno 
čistilno napravo (severni del) 
6) Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
stanovanjsko gradnjo »Za Merkurjem« v Lescah 
7) Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec 
Radovljica  
8) Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2018 s poročilom o prerazporeditvi 
sredstev po sklepu župana in poročili o delu 

5. seja 
9) Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za 
stanovanjsko gradnjo v Predtrgu 
10) Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega lokacijskega 
načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu 
11) Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica 

6. seja 
12) Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB – 
05 Lesce Pod Golfom jug 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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13) Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 
v občini Radovljica za program splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in 
v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica  

8. seja 
14) Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 
– TNC 1 in 2 Lesce 
15) Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 01 
– Lesce (del območja Za Mlinaričem) 
16) Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega lokacijskega 
načrta za Centralno čistilno napravo (severni del) in merilih za odmero komunalnega 
prispevka 
17) Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce in merilih za 
odmero komunalnega prispevka 
18) Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja Za 
Mlinaričem) in merilih za odmero komunalnega prispevka 

9. seja 
19) Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za novo pokopališče v Begunjah 
20) Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica 
 
 
SKLEPI 

4. seja 
1) Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda 
Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev 
2) Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vrtcu Radovljica v šolskih 
letih 2019/2020 in 2020/2021 

5. seja 
3) Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Radovljica 
4) Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica v letu 2019 
5) Sklep o najvišji skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v letnem načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leti 2019 in 2020 

6. seja 
6) Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Radovljica (Jernej Kolman) 
7) Sklep o podelitvi priznanj Občine Radovljica za leto 2019: Velika plaketa Občine 
Radovljica: Avguštin Alojzij Mencinger, Plakete Občine Radovljica: dr. Sabina Šegula, 
Krajevna organizacija Rdečega križa Radovljica, PGD Brezje, Plakete Antona Tomaža 
Linharta Radovljica: Ljudska univerza Radovljica, Suzana Adžić, Mestni muzej Radovljica 

7. seja 
8) Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Radovljica (Aljoša Škufca) 

8. seja 
9) Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih 
znižanjih plačil staršev za programe vrtcev 
10) Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2020 
 
DRUGI AKTI (poročila, programi, analize, osnutki odlokov, soglasja, volitve in 
imenovanja, premoženjsko pravne zadeve idr.) 

2. seja 
• Volitve in imenovanja: 

- Imenovanje Odbora za finance (Danijel Kašca – predsednik, Nevenka Osterc, Tina 
Mrak, Anita Vidic, Peter Podlesnik) 

- Imenovanje Odbora za gospodarstvo (Mark Toplak – predsednik, Miroslav 
Pogačar, Maruša Šolar Čuden, Jože Mlinarič, Robert Šifrer) 
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- Imenovanje Odbora za šolstvo in otroško varstvo (Sabina Felc – predsednica, 
Breda Poličar, Barbara Sitar, Saša Marijan, Dalibor Šolar) 

- Imenovanje Odbora za zdravstvo in socialno varstvo (Teodora Beton – 
predsednica, Mojca Faganel, Mateja Potočnik, Eva Pogačar, Milena Vrečko Tolar) 

- Imenovanje Odbora za kulturo (Neža Mezeg – predsednica, Andrej Potočnik, 
Sandra Zadnikar, Verena Štekar Vidic, Blaž Trček) 

- Imenovanje Odbora za šport (Darko Marolt, Vilko Praprotnik, Izidor Arih, Luka 
Ažman, Miha Svetina) 

- Imenovanje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja (Simon Resman – 
predsednik, Miroslav Pogačar, Branko Fajfar, Jernej Kolman, Tomislav Kržišnik) 

- Imenovanje Odbora za kmetijstvo (Andrej Potočnik – predsednik, Maksimiljan 
Kalan, Gorazd Fajfar, Maja Kolar, Tadeja Kunčič) 

- Imenovanje Statutarno pravne komisije (Miran Rems – predsednik, Monika 
Ažman, Darko Marolt, Gorazd Fajfar, Nejc Kliček) 

- Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Radovljica (Barbara Boltar, 
Bogomir Vnučec, Drago Finžgar, Janez Reš, Gašper Albinini, Tomaž Frelih, 
Klemen Erman) 

- Imenovanje članov Časopisnega sveta Deželnih novic Občine Radovljica (Barbara 
Sitar – predsednica, Breda Poličar, Sabina Felc, Nejc Kliček, Katja Knific) 

- Razrešitev in imenovanje novega predstavnika v Svet Osnovnega zdravstva 
Gorenjske (razrešitev Mirana Remsa, imenovanje Eve Pogačar) 

- Mnenje Občine Radovljica v postopku imenovanja pomočnika direktorja CSD 
Gorenjska Enota Radovljica (Sandra Merdanović) 

3. seja 
- Osnutek Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2019  
- Osnutek Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 
• Volitve in imenovanja: 

- Soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Mark 
Toplak) 

- Soglasje k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 

- Soglasje k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Muzejih radovljiške občine 

- Okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za leto 2019 
4. seja 

• Volitve in imenovanja: 
- Imenovanje predstavnikov Občine Radovljica v Svet Vrtca Radovljica (Špela Udir, 

Ana Marković Bach, Peter Podlesnik) 
- Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za 

socialno delo Gorenjska (Teodora Beton) 
- Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2018 s poročilom o prerazporeditvi 

sredstev po sklepu župana in poročili o delu 
- Osnutek Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za 

stanovanjsko gradnjo v Predtrgu 
- Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za 

turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom jug 
- Predlog uskladitve poteka meje Občine Radovljica z mejami parcel – uskladitev meja z 

občinama Bled in Naklo 
- Soglasje k povečanemu številu otrok v oddelku v Vrtcu Radovljica v šolskih letih 

2019/2020 in 2020/2021 
- Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2019 
- Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih novic 

za leto 2018 
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• Premoženjsko pravna zadeva: 
- Soglasje k osnutku besedila pravnega posla (prodajne pogodbe) za prodajo 

zemljišč na območju gramoznice Graben 
5. seja 

• Volitve in imenovanja: 
- Razrešitev in imenovanje novega predstavnika v Svet Srednje gostinske in 

turistične šole Radovljica (razrešitev Petre Koblar, imenovanje Daliborja Šolarja) 
- Imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet zavora Razvojne agencije 

Zgornje Gorenjske (Andrej Golčman) 
- Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica 
- Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2018 
- Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2018 in Letni program dela varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2019 
- Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2018 
• Premoženjsko pravni zadevi: 

- Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro 
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019 

– dopolnitev 1 
6. seja 

• Volitve in imenovanja: 
- Imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet zavetišča za zapuščene živali 

(Andrej Potočnik) 
- Mnenje lokalne skupnosti o kandidatki za direktorico Ljudske univerze Radovljica 

(Mateja Rozman Amon) 
- Imenovanje predstavnic Občine Radovljica v Svet Ljudske univerze Radovljica 

(Matilda Reš, Neža Mezeg) 
- Razrešitev in imenovanje novega predstavnika v Svet Osnovne šole A. T. Linharta 

Radovljica (razrešitev: Sandra Zadnikar, imenovanje: Simon Resman) 
- Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje površin za turizem GB – 05 Lesce Pod 
Golfom jug 

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

- Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Radovljica 
- Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

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

za šolsko leto 2019/2020 
- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli A. T. Linharta Radovljica za šolsko 

leto 2019/2020 
- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za šolsko leto 

2019/2020 
- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica za šolsko 

leto 2019/2020 
- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica za šolsko 

leto 2019/2020 
- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto 2019/2020 
• Premoženjsko pravni zadevi: 

- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019 
– dopolnitev 2 

- Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
7. seja 

- Osnutek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za novo pokopališče v Begunjah 
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- Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega 
lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo (severni del) in merilih za odmero 
komunalnega prispevka 

- Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Radovljica za leto 2019 in poročilo o 
prerazporeditvi proračunskih sredstev za obdobje od 1.1.2019 do 30.6.2019 

- Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020-2023 
• Poročila nadzornega odbora: 

- Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Mošnje za leto 2018 
- Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Kamna Gorica za leto 2018 
- Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Podnart za leto 2018 
- Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica 

za leto 2018 
• Premoženjsko pravne zadeve: 

- Sklep o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica 
- Soglasje k osnutku besedila pravnega posla (prodajne pogodbe) za prodajo 

zemljišč na Stočju v Kropi 
- Soglasje k osnutku besedila pravnega posla (prodajne pogodbe) za prodajo 

zemljišč na območju gramoznice Graben 
8. seja 

• Volitve in imenovanja: 
- Imenovanje člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jernej 

Kolman) 
- Imenovanje predsednika Odbora za gospodarstvo (Aljoša Škufca) 
- Imenovanje člana Odbora za finance (Mojca Faganel) 

- Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce 
in merilih za odmero komunalnega prispevka 

- Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce (del 
območja Za Mlinaričem) in merilih za odmero komunalnega prispevka 

- Osnutek Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica 
• Premoženjsko pravni zadevi: 

- Odločitev o razpolaganju nepremičnega premoženja Komunale Radovljica, d.o.o. 
v vrednosti 400.000 EUR 

- Sporazumna določitev pripadajočega zemljišča večstanovanjskemu objektu 
9. seja 

• Volitve in imenovanja: 
- Predlog za imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper 

delo policistov (Jakob Demšar) 
- Okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za leto 2020 
- Poročili nadzornega odbora: 

- Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Radovljica za leto 2018 
- Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključni račun Občine Radovljica za leto 2018 

- Premoženjsko pravni zadevi: 
- Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2020 

– dopolnitev 1 
 
II. PREGLED POBUD IN VPRAŠANJ 
 
Občinski svet Občine Radovljica je na vseh rednih sejah obravnaval pobude in vprašanja 
svetnikov. V letu 2019 so člani občinskega sveta vložili skupaj 68 pisnih pobud in 54 pisnih 
vprašanj. Občinska uprava je pisno odgovorila tudi na 14 pobud in 11 vprašanj, ki so bili 
zastavljeni ustno.  
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II.a  PREGLED PISNIH VPRAŠANJ, VLOŽENIH V LETU 2019 
 
Pisna vprašanja so se nanašala na naslednje teme:  

2. seja (16.1.2019) 
Vojka Jesenko - kršitve volilne zakonodaje in predpisov občine 
Vojka Jesenko – sanacija Klinarjeve hiše v Kropi  
Maksimiljan Kalan –obnova vodovodnega omrežja v KS Podnart v naseljih Ovsiše, Poljšica in 
Rovte 

3. seja (23.1.2019) 
Mark Toplak – cestna povezava Begunje – Poddobrava v prostorskih načrtih 
Mateja Potočnik –uvedba participativnega proračuna 
Nejc Kliček –sanacija rak v Kropi 
Nejc Kliček – uvedba participativnega proračuna 

4. seja (25.3.2019) 
Vojka Jesenko – promocija in razpoložljivost zdrave prehrane v šolah in vrtcih in lokalne 
samooskrbe ekoživil 
Andrej Potočnik – ureditev problematične ceste skozi Mišače  
Nejc Kliček – vrnitev poštne poslovalnice v Kropi in preprečitev zapiranja poštnih in živilskih 
poslovalnic v manjših odmaknjenih vaseh 
Nejc Kliček – gradnja kanalizacije v Kamni Gorici  
Nejc Kliček – sanacija vodovodnega omrežja v KS Podnart  
Teodora Beton – urejanje naravoslovne učne poti Pusti grad in poti ob Savi 
Teodora Beton – izgradnja primarne in sekundarne kanalizacije v Kamni Gorici  

5. seja (24.4.2019) 
Teodora Beton – pešpot Globoko – Kamna Gorica 
Mateja Potočnik – obseg zunanjega izvajanja storitev v občinski upravi, javnih zavodih, javnih 
podjetjih ter podjetjih v občinski lasti 
Mateja Potočnik – vrste storitev, ki so predmet zunanjega izvajanja  
Mateja Potočnik – nove zaposlitve, če bi storitve namesto zunanjih izvajalcev opravili zaposleni v 
posebnem javnem podjetju ali režijskem obratu 
Vojka Jesenko – spori, sproženi proti občini in spori, ki jih je občina sprožila proti fizičnim 
osebam  
Branko Fajfar – privilegiranost občinskega svetnika, ki na cesti parkira in suši seno  
Branko Fajfar – upravljanje predsednika športnega društva, ki je občinski svetnik, z občinskim 
premoženjem 
Nejc Kliček – gradnja kanalizacijske infrastrukture na Dobrem Polju  
Nejc Kliček – odmik parkirišč, načrtovan v občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko 
gradnjo v Predtrgu, od sosednje parcele, kategorizacija ceste in izgradnja obračališča na cesti, ki 
bo vodila do nove zgradbe 

6. seja (19.6.2019) 
Vojka Jesenko – potni stroški zaposlenih v občinskih javnih zavodih  
Vojka Jesenko – dokumentacija za izgradnjo novega gasilskega doma PGD Radovljica 
Teodora Beton – letno poročilo koncesionarja Kamnoloma Kamna Gorica 
Nejc Kliček – obnova rak v Kropi  
Nejc Kliček – obnova mejnikov po izgradnji kanalizacije na Brezovici 
Sabina Felc – parkiranje za obiskovalce Fuksove brvi  

7. seja (25.9.2019) 
Darko Marolt – prodaja parcel pod Volčjim hribom 
Breda Poličar – višina najemnine, ki jo občina prejema od srednjih šol za najem zunanjih igrišč 
Breda Poličar – ponudba za odkup občinskega deleža lastništva športne dvorane pri gostinski šoli 
Maksimiljan Kalan – razpoložljivost družinskih zdravnikov v radovljiški občini in obravnava 
fizioterapevtskih uslug  
Maksimiljan Kalan – zapore cest zaradi obnove železniške proge Podnart – Lesce in zavarovanje 
občinskih cest 
Tina Mrak – vzdrževanje tematskih poti  
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Jernej Kolman - sanacija ceste in obnova vodovoda Prezrenje – Spodnja Dobrava  
8. seja (13.11.2019) 

Branko Fajfar – preveč izplačane sejnine  
Vojka Jesenko – sanacija zamakanja v novi knjižnici  
Vojka Jesenko – priprava dokumentacije za izgradnjo novega gasilskega doma Radovljica  
Vojka Jesenko – novoodprte ambulante v prizidku ZD Radovljica  
Mateja Potočnik – ureditev pločnika v Podnartu  
Teodora Beton – letno poročilo koncesionarja Kamnoloma Kamna Gorica  
Monika Ažman – problematika golobov v stanovanjski soseski v Lescah  
Simon Resman – nestrokovno obrezovanje lip pred pokopališčem v Begunjah 
Mojca Faganel –obnova telovadnice v OŠ Staneta Žagarja Lipnica  
Aljoša Škufca – gradbeni projekt na območju bivše trgovine Mercator na Gradnikovi cesti v 
Radovljici 
Aljoša Škufca – sanacije Gradnikove ceste  
Jernej Kolman –postavitev cestnega ogledala na občinski cesti Ovsiše – Dobravica na vstopu v 
vas Dobravica 

9. seja (18.12.2019) 
Mateja Potočnik – stanje v zavetišču Perun  
Vojka Jesenko – projekt prometne ureditve ob OŠ Begunje 
Vojka Jesenko – prizidava strojnice malega bazena na kopališču Radovljica  
Teodora Beton – stari avtomobili na občinskem zemljišču v Kamni Gorici  
Vili Praprotnik – zasaditev in nasip brega asfaltne baze Gača 
Vili Praprotnik – izgradnja zasebnega parkirišča v Ljubnem  
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II.b  PREGLED PISNIH POBUD, VLOŽENIH V LETU 2019 
 
Pregled pisnih pobud je prikazan v preglednicah.  
 
STATUS  ŠTEVILO POBUD 
Dano pojasnilo/odgovor 42 
Izvedeno 19 
Delno izvedeno 1 
V izvedbi/postopku 6 
ŠTEVILO POBUD  68 

 
 

 

ŠT. VLAGATELJ POBUDA ODGOVOR STATUS 
1 Vojka Jesenko 

(2. seja, 
16.1.2019) 
 

Župan naj odredi takojšnjo 
pripravo akcijskega načrta 
za zamenjavo delov 
vodovodnega omrežja, ki še 
vsebuje azbestne cevi 

Zadnji dve leti se dosledno 
izvaja zamenjava dotrajanih 
vodovodov na odsekih, kjer se 
gradi kanalizacija  ali obnavlja 
cestno omrežje. Rešuje se tudi 
akutne probleme. V letu 2018 je 
bila izvedena tudi delna sanacija 
vodnega zajetja v Dragi. V 
naslednjih letih bo temeljito 
obnovljeno vodovodno omrežje 
Ovsiše – Dobravica in Češnjica 
– Rovte ter v naseljih Lancovo 
in Kamna Gorica. Glede na 
stanje in načrtovane ukrepe se 
občinska uprava za pripravo 
akcijskega načrta ni odločila. 
(3. seja, 23.1.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

2 Vojka Jesenko 
(2. seja, 
16.1.2019) 

Omogoči naj se dostop do 
celotne dokumentacije za 
izgradnjo regijskega 
reševalnega centra, z 
vzpostavitveno 
dokumentacijo projekta, ki 
vsebuje izdelano SWOT 
analizo in terminski akcijski 
načrt izgradnje s stroškovno 
analizo izgradnje, ter s 
stanjem že porabljenih in 
predvidenih zagotovljenih 
sredstev v osnutku 
proračuna za leti 2019 in 
2020 

Do sprejetih odločitev v zvezi z 
Regijskim reševalnim centrom 
Radovljica (RRC) je možno 
dostopati na spletnih straneh 
občine. Analiza SWOT in 
terminski akcijski načrt s 
stroškovno analizo še nista bila 
izdelana. Za izdelavo strokovne 
podlage, natečaja in geodetski 
posnetek je bilo skupaj 
namenjenih 28.471,80 EUR. Za 
OPPN je bilo že plačanih 
8.958,58 EUR, za strokovne 
podlage in postopek do 
zaključka OPPN je bilo v 
proračunu za leto 2019 
planiranih 25.164,82 EUR. V 
osnutku proračuna za leto 2020 
je predvidenih 20.000 EUR za 
izdelavo projektne 
dokumentacije po sprejetem 
odloku o OPPN.  
(3. seja, 23.1.2019) 

Dano 
pojasnilo 
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3 Maksimiljan 
Kalan 
(2. seja, 
16.1.2019) 

Zagotovijo naj se finančna 
sredstva za izgradnjo 
pločnika ter ureditev 
prehoda za pešce na 
Posavcu 

Upravljavec regionalne ceste 
skozi Posavec DRSI vodi 
investicijski projekt njene 
ureditve. V pripravi je projektna 
naloga za izdelavo projektne 
dokumentacije PZI ureditve 
regionalne ceste skozi naselje, ki 
vključuje sočasno izgradnjo 
pločnika ter ureditev prehoda za 
pešce.  
(3. seja, 23.1.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

4 Maksimiljan 
Kalan 
(2. seja, 
16.1.2019) 

Zagotovijo naj se dodatna 
sredstva v proračunskem 
obdobju 2019-2022 za 
nakup osebne zaščitne 
opreme gasilcev v Gasilski 
zvezi Radovljica v višini 
10.000 EUR 

V proračunih za leti 2019 in 
2020 je za nakup gasilske 
opreme predvidenih 25.000 
EUR letno, kar ostaja na ravni iz 
leta 2018, skupna sredstva za 
protipožarno varnost pa so se, 
glede na leto 2018, povečala za 
1,5%. 
(3. seja, 23.1.2019) 

Dano 
pojasnilo  
 

5 Andrej 
Potočnik 
(2. seja, 
16.1.2019) 

Na cesti Globoko – Mišače 
naj se postavita prometni 
ogledali  

Občinska uprava meni, da širina 
vozišča pred zožitvijo, ob 
razmeram ustrezno prilagojeni 
ter strpni vožnji, omogoča varno 
srečevanje vozil. Za namestitev 
ogledal se ni odločila. 
(3. seja, 23.1.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

6 Andrej 
Potočnik  
(2. seja, 
16.1.2019) 

Ustrezno naj se osvetli 
križišče v Gobovcah 

Pobuda je bila odstopljena 
pristojnemu upravljalcu 
regionalnih cest DRSI ter 
območno pristojni Občini 
Naklo. 
(3. seja, 23.1.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

7 Mark Toplak 
(3. seja, 
23.1.2019) 

V prostorske načrte naj se 
vrne cestna povezava 
Begunje - Poddobrava 

Pobuda se obravnava v postopku 
petih sprememb in dopolnitev 
prostorskega reda. 
(4. seja, 25.3.2019) 

V izvedbi 
 

8 Mark Toplak 
(3. seja, 
23.1.2019) 

Zagotovi naj se varen 
prehod šolske poti med 
pokopališčem in gostilno 
Avsenik v Begunjah 

Občinska uprava je za ureditev 
prehoda za pešce pridobila 
projektno nalogo za izvedbeni 
načrt. Realizacija je bila 
načrtovana v letu 2019. 
(4. seja, 25.3.2019) 

V izvedbi 
 

9 Simon Resman 
(3. seja, 
23.1.2019) 

Svetniki, ki gradivo za seje 
prejemajo v elektronski 
pošti, naj po elektronski 
pošti dobijo le vabilo in 
dnevni red, celotno gradivo 
pa kot povezavo na 
občinsko spletno stran, kjer 
naj bo gradivo objavljeno 
kot skupen dokument in ne 
le posamezno po točkah. 
Vabilo naj se po elektronski 
pošti pošlje vsem 
svetnikom. 

Pobuda je bila upoštevana. 
(4. seja, 25.3.2019) 

Izvedeno 
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10 Monika Ažman 
(3. seja, 
23.1.2019) 

Pojasnijo naj se razmere na 
cesti za Verigo 

Občina je v letu 2018 z enim 
služnostnim upravičencem 
dosegla dogovor o izbrisu 
služnosti, s tremi služnostnimi 
upravičenci pa so postopki še v 
teku. S postavitvijo bočnih ovir 
je bila izvedena ureditev šolske 
poti. Na cesti se lahko vršijo 
zgolj nujna vzdrževalna dela, 
izvedba rekonstrukcije ceste pa 
do dogovora s služnostnimi 
upravičenci ni mogoča. 
Neregistrirana tovorna vozila 
niso več parkirana vzdolž ceste. 
(4. seja, 25.3.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

11 Monika Ažman 
(3. seja, 
23.1.2019) 

Zahteva za veterinarski 
nadzor, zdravstveno 
inšpekcijo in 
okoljevarstveno presojo 
zaradi večjega števila 
zaprtih – ujetih golobov v 
nedokončani stanovanjski 
hiši na Valvazorjevi ulici 4 
v Lescah 

Lastnik je zagotovil, da bo 
golobe oddal do konca maja 
2019. Če bodo golobi po tem 
datumu še vedno v hiši, bo 
zadeva predana pristojni 
veterinarski in zdravstveni 
inšpekciji. 
(4. seja, 25.3.2019) 

Izvedeno 
 

12 Mateja 
Potočnik 
(3. seja, 
23.1.2019) 

V prihodnjih proračunih, 
predvsem za leto 2020, naj 
se zagotovi sredstva za 
administrativno pripravo za 
uvedbo participativnega 
proračuna v letu 2021 ter za 
izobraževanje zaposlenih ter 
informiranje in 
izobraževanje občank in 
občanov o participativnem 
proračunu 

Participativni proračun bo 
uveden v proračunskem letu 
2021. Občinska uprava bo 
preučila zakonodajo in vse 
potrebne postopke izpeljala v 
letu 2020. Če bodo za to 
potrebna finančna sredstva, 
bodo zagotovljena z rebalansom 
proračuna za leto 2020. 
(4. seja, 25.3.2019) 

V izvedbi 
 

13 Nejc Kliček 
(3. seja, 
23.1.2019) 

V proračunu za leto 2019 
naj se zagotovijo sredstva za 
rešitev zamakanja na 
Brezovici zaradi odstranjene 
kanalete v času gradnje 
kanalizacije 

Za ureditev odvodnavanja v delu 
novega naselja Brezovica je 
izdelana projektna 
dokumentacija. Urediti je 
potrebno premoženjska 
razmerja, izdelati projektantsko 
oceno stroškov, popis, izvesti 
javno naročilo za izbor izvajalca 
in nato zagotoviti izvedbo. K 
izvedbi del se bo lahko 
pristopilo po ureditvi 
premoženjskih razmer. 
(4. seja, 25.3.2019) 

Dano 
pojasnilo 

14 Vojka Jesenko 
(4. seja, 
25.3.2019) 

Koše za pasje iztrebke naj se 
namesti ob kolesarski in 
sprehajalnih poteh po vsej 
občini (od Lesc proti 
Radovljici ob železniški 
progi, poti na Fuksovo brv, 
poti ob Savi, poti miru) 

Občinska uprava se strinja, da 
bo postopoma treba namestiti 
dodatne koše, vendar jih v letu 
2019 ne bo možno zagotoviti 
zaradi omejenih proračunskih 
sredstev za obnovo obstoječe 
urbane opreme. 
(5. seja, 24.4.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

  



III.a/12 
 

15 Vojka Jesenko 
(4. seja, 
25.3.2019) 

Občina naj nemudoma 
odstrani virtualne pločnike 
na povezavi skozi Novo vas 

Prometna ureditev na tem delu 
lokalne ceste je bila izvedena v 
skladu z »Elaboratom prometne 
ureditve lokalne ceste skozi 
Novo vas in del Zapuž«. Glede 
na strnjeno stanovanjsko 
pozidavo, obojestranske žive 
meje oz. ograje, odsotnost 
ločenih površin za pešce in 
kolesarje ter prometne 
obremenitve, je bil izveden 
kratkoročni ukrep izboljšanja 
prometne varnosti. Vzdolž 
lokalne ceste umeščena robna 
neprekinjena črta, ki označuje 
površino za pešce, ter prekinjena 
črta, ki označuje rob vozišča, 
optično zožuje vozišče, znižuje 
vozne hitrosti in povečuje 
prometno varnost. 
(5. seja, 24.4.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

16 Vojka Jesenko 
(4. seja, 
25.3.2019) 

Pobuda glede nove pešpoti 
ob cesti Hlebce – Lesce za 
bolj profesionalno rešitev 
varnosti pešcev, ki bo 
upoštevala tudi ostale 
udeležence v prometu, za 
odstranitev omejitve hitrosti 
na 50 km/h in postavitev 
zaščitne kovinske ograje 
med cesto in peš potjo 

Zahtevani minimalni odmiki 
objektov od vozišča ne 
dopuščajo postavitve predlagane 
jeklene varnostne ograje. Z 
nameni varovanja pešcev je bila 
vzdolž linijskega objekta 
omejena hitrost vozil na 50 
km/h ter izvedena profilirana 
označba z zvočnim vibracijskim 
učinkom, ki označuje rob 
vozišča. Navedena ukrepa 
izboljšanja prometne varnosti 
občinska uprava smatra kot 
ustrezna. 
(5. seja, 24.4.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

17 Andrej 
Potočnik 
(4. seja, 
25.3.2019) 

Predstavniki občinske 
uprave, ki so aktivno 
vključeni v projekt obnove 
železniške proge in pri tem 
sodelujejo s Slovenskimi 
železnicami, naj najdejo 
primeren način za 
informiranje zainteresirane 
javnosti in občanov ter 
občank, ki živijo ob progi, o 
načrtih ter tudi upoštevajo 
katerega od njihovih 
predlogov in medse 
vključijo zastopnike 
zainteresirane javnosti ali 
vsaj krajevnih skupnosti, 
skozi katere teče železniška 
proga 

Občinska uprava bo v projekt 
nadgradnje železniške proge 
vključena izključno pri 
investicijah, ki jih predstavljajo 
gradbeni posegi, opredeljeni v 
osnutku sporazuma, če bo do 
podpisa sporazuma prišlo. 
Vključitev predstavnikov 
lokalne skupnosti v projekt je v 
celoti odvisna od lastnika 
železniške infrastrukture, to je 
Republike Slovenije. 
Glede na dejstvo, da je znana 
odločitev o izboru projektanta 
obnove železniške proge, bo 
občinska uprava pozvala 
investitorja, da projekt oz. 
projektno dokumentacijo 
predstavi predstavnikom lokalne 
skupnosti. 
(5. seja, 24.4.2019) 

Dano 
pojasnilo 
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18 Nejc Kliček 
(4. seja, 
25.3.2019) 

Namesti naj se električna 
omarica na športnem igrišču 
v Kropi, kot je že predlagala 
KS Kropa 

Za namestitev električne 
omarice in osvetlitev športnega 
igrišča je bila pridobljena 
ponudba upravljavca cestne 
razsvetljave. S KS Kropa je bil 
dosežen sporazum, na podlagi 
katerega bo KS za izvedbo 
investicije zagotovila 2.500 
EUR. Na ta način je bila 
investicija lahko izvedena že v 
letu 2019. 
(5. seja, 24.4.2019) 

Izvedeno 
 

19 Vili Praprotnik 
(4. seja, 
25.3.2019) 

Opravijo naj se popravila na 
igrišču Podružnične šole 
Ljubno in zamenjajo 
neprimerne ploščice na 
stopnicah pri vhodu v šolo 

OŠ A. T. Linharta Radovljica, ki 
upravlja s stavbo in 
pripadajočimi zemljišči POŠ 
Ljubno, je glede stopnišča 
odgovorila, da bodo v maju 
namestili trakove proti drsenju. 
Igrala je šola sproti obnavljala, 
vendar so dotrajana in je 
potrebna zamenjava. V šoli 
bodo poskrbeli za sprotno 
vzdrževanje in varnost na 
igrišču. 
(5. seja, 24.4.2019) 

Izvedeno 

20 Monika Ažman 
(4. seja, 
25.3.2019) 

Zapišejo naj se imena 
služnostnih upravičencev, s 
katerimi ni možen dogovor 
o izbrisu služnosti na Cesti 
za Verigo  

Svetniki so prejeli odgovor z 
imeni služnostnih upravičencev.  
(5. seja, 24.4.2019) 

Izvedeno 
 

21 Teodora Beton 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Na pešpoti iz Globokega v 
Kamno Gorico naj se 
odstrani ovira, ki 
onemogoča prehod v 
Globokem, prav tako naj se 
ta pešpot uredi 

Pešpot večinoma ni v lasti 
občine, niti ni evidentirana kot 
javna prometnica. Zemljišča, po 
katerih poteka pot, so po 
namenski rabi kmetijska 
zemljišča ali gozd. Rešitev bi 
bila, 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.  
(6. seja, 19.6.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

22 Vojka Jesenko 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Pridobi naj se analiza glede 
preobremenjenosti 
zdravnikov v občini ter 
nabor ukrepov v 
sodelovanju z OZG za 
zagotovitev večkratne 
popoldanske dosegljivosti 
zdravniške oskrbe ajmlajših 

ZD Radovljica navaja, da je 
obremenjenost zdravnikov v ZD 
Radovljica velika 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 in v CUDV 
Radovljica, kjer trenutno ni 

Dano 
pojasnilo 
 



III.a/14 
 

zdravnika, ter mentorstva 
mladim zdravnikom in 
specializantom. V ZD sta 
zaposlena dva pediatra, ki 
pokrivata obsežnejši priznani 
program. Pediatra se vključujeta 
v vse zgoraj opisane dodatne 
zdravstvene storitve, v čemer 
predstavljata izjemo v OZG. 
Zato se ju ne more dodatno 
obremenjevati še z dodatnimi 
popoldanskimi ambulantami. 
(6. seja, 19.6.2019) 

23 Vojka Jesenko 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Preuči naj se, ali bi bila 
stroškovno bolj smotrna 
zaposlitev občinskega 
odvetnika 

Na občinski upravi 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 sklenili tudi 
pogodbo z odvetniško pisarno. 
(6. seja, 19.6.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

24 Branko Fajfar 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Preveri naj se, če gre v 
Domu Športnega društva 
Ljubno za nezakonito 
poslovanje ter sklenitev 
ustreznih pogodb z 
upravljavci občinskih 
športnih objektov  

Lastnik Doma Ljubno je Športna 
unija Slovenije, s katero ima 
občina sklenjeno dolgoročno 
neodplačno pogodbo in 
pridobljeno stavbno pravico za 
investicijsko vzdrževanje 
športnih in servisnih površin v 
objektu. Od leta 2014 je občina 
poskrbela za celovito obnovo 
doma, 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. 
(6. seja, 19.6.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

25 Andrej 
Potočnik 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Izvede naj se prometna 
signalizacija, ki bo voznike 
vlačilcev že v Otočah in/ali 
na Posavcu učinkovito 
opozorila, da promet 
vlačilcev skozi Zaloše 
fizično ni mogoč 

Pobuda je bila odstopljena 
pristojnemu upravljavcu 
regionalne ceste Direkciji RS za 
infrastrukturo. Na lokalni cesti 
Posavec – Podnart bo na mestu 
začetka veljave prepovedi 
prometa motornim vozilom s 
priklopnim vozilom v Otočah 
dodatno umeščen simbol znaka 
prepovedi na prometni površini. 
(6. seja, 19.6.2019) 

Izvedeno 
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26 Nejc Kliček 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Občina naj še v letu 2019 
uredi cesto od čistilne 
naprave Kropa do naselja 
Brezovica ali vsaj zagotovi 
material, da cesto uredijo 
krajani sami 

Občina bo za obnovo 
nekategorizirane javne poti v 
lasti občine zagotovila material 
za posip, da cesto uredijo krajani 
sami. 
(6. seja, 19.6.2019) 

Izvedeno 
 

27 Nejc Kliček 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Upošteva naj se pripomba o 
premajhnem številu 
parkirišč v območju OLN 
Predtrg 

Pobuda bo upoštevana v 
postopku priprave petih 
sprememb in dopolnitev 
Prostorskega reda Občine 
Radovljica, predlagan bo 
normativ 1,5 parkirišča na eno 
oskrbovano stanovanje. 
(6. seja, 19.6.2019) 

V izvedbi 
 

28 Nejc Kliček 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Ustrezno naj se uredi prehod 
za pešce pri avtobusnih 
postajah na Dobrem Polju 

Občina je v letu 2018 pridobila 
elaborat preveritve pogojev za 
umestitev prehoda za pešce. Na 
osnovi preučitve elaborata je 
DRSI v vlogi upravljavca 
regionalne ceste pristopila k 
izvedbi dopustnih predlaganih 
kratkoročnih ukrepov za 
izboljšanje prometne varnosti in 
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. 
(6. seja, 19.6.2019) 

Dano 
pojasnilo 

29 Monika Ažman 
(5. seja, 
24.4.2019) 

Lastnika sindikalnega doma 
– Šlandrovega doma naj se 
pozove, da uvede 
neposreden nadzor zgradbe 
in jo popolneje zaščiti 

Občinska uprava je lastnika 
objekta – Zvezi svobodnih 
sindikatov Slovenije pozvala, 
naj objekt ustrezno zaščiti in 
prepreči nastajanje dodatne 
škode, občino pa obvesti o 
načrtovanih in izvedenih 
ukrepih. 
(6. seja, 19.6.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

30 Maksimiljan 
Kalan 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Uredijo naj se mejna 
vprašanja za parcelo št. 
169/1 k.o. Ljubno 

Občina za ureditev dostopa do 
parcel št. 169/2 in št. 164/2 k.o. 
Ljubno in za geodetsko ureditev 
meje te parcele nima planiranih 
proračunskih sredstev, saj gre za 
ureditev dovoza na zasebno 
zemljišče. Kot lastnik in 
upravljavec javne površine 
lahko občina zainteresiranemu 
investitorju izda soglasje, tako 
za ureditev prestavitve poti kot 
tudi za ureditev meje v 
zemljiškem katastru. 
Zainteresirani mejaš lahko z 
ureditvijo meje svoje parcele, ki 

Dano 
pojasnilo 
 



III.a/16 
 

meji na parcelo št. 169/1 (javno 
dobro), natančno ugotovi potek 
javnega dobra, po katerem ima v 
katastru zagotovljen dostop do 
svojega zemljišča. 
(7. seja, 25.9.2019) 

31 Maksimiljan 
Kalan 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Ureditev avtobusnega 
postajališča v Otočah 

KS Ljubno v sodelovanju z 
občino vodi aktivnosti za 
pridobitev ustreznih zemljišč za 
ureditev avtobusnega 
postajališča. Pridobitvi 
namenskih zemljišč bodo sledila 
ureditvena dela, za kar so 
zagotovljena proračunska 
sredstva KS Ljubno. 
(7. seja, 25.9.2019) 

V izvedbi 
 

32 Mojca Faganel 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Preveritev možnosti 
vzpostavitve razvojne 
ambulante na Vurnikovem 
trgu v Radovljici 

Pred odločitvijo o lokaciji 
razvojne ambulante je treba 
preučiti različne možnosti njene 
prostorske umestitve na 
območju občine. 
(7. seja, 25.9.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

33 Mojca Faganel 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Občina Radovljica naj 
pripravi predlog programa 
za projekt košarice mest ob 
predsedovanju Slovenije 
Svetu Evropske unije 

Občina je za pripravo predloga 
programa za projekt košarice 
mest in za koordinacijo v zvezi s 
tem projektom zadolžila Javni 
zavod Turizem in kultura 
Radovljica, ki je svoj predlog že 
posredoval Projektni skupini za 
koordinacijo priprav in izvedbe 
predsedovanja RS Svetu EU. 
(7. seja, 25.9.2019) 

Izvedeno 
 

34 Mojca Faganel 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Preplasti naj se 
večnamensko asfaltno 
igrišče v Kropi, ki je na več 
mestih poškodovano 

Slabo stanje večnamenskih 
asfaltnih igrišč predstavlja velik 
problem na številnih lokacijah, 
ne samo v Kropi. Preplastitve 
predstavljajo zelo velik finančni 
zalogaj, zato se bo stanje v 
naslednjih letih poskušalo 
postopoma sanirati glede na 
najnujnejše potrebe in skladno s 
proračunskimi zmožnostmi. 
(7. seja, 25.9.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

35 Teodora Beton 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Občinskemu svetu naj se 
predstavi letno poročilo 
koncesionarja Kamnoloma 
Kamna Gorica in nadzor 
izvajanja del v kamnolomu 

Pristojni odbor občinskega sveta 
je bil s poročilom in 
ugotovljenim stanjem seznanjen 
v mesecu novembru 2019. 
(7. seja, 25.9.2019) 

Izvedeno 
 

36 Mateja 
Potočnik 
(6. seja, 
19.6.2019) 

V občini naj se uredi 
primeren prostor za lokalno 
ekološko tržnico in tako 
spodbudi lokalno 
gospodarstvo, lokalno 
potrošnjo in s tem povezano 
samooskrbo 

Občinska uprava ocenjuje, da 
trenutna ponudba lokalno 
pridelane hrane in pridelkov 
zadošča in je dostopna v 
zadovoljivi meri vsem. Na voljo 
je na že obstoječih tržnicah, v 
trgovinah in preko spleta ali 
preko osebnega stika pri 
lokalnih pridelovalcih in 

Dano 
pojasnilo 
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predelovalcih. Občinska uprava 
bo vseeno proučila možnost 
vzpostavitve eko tržnice, bodisi 
v okviru posodobitve obstoječih 
lokacij oz. na novi lokaciji. 
(7. seja, 25.9.2019) 

37 Gorazd Fajfar 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Omejitev hitrosti mimo 
vrtca Posavec na cono 30 

Od julija 2019 je v okolici vrtca 
in v novem delu naselja Posavec 
vzpostavljeno območje omejene 
hitrosti, v katerem je najvišja 
dovoljena hitrost omejena na 30 
km/h. 
(7. seja, 25.9.2019) 

Izvedeno 
 

38 Nejc Kliček 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Geološkemu krožku 
Bobovec, ki deluje na OŠ 
Staneta Žagarja Lipnica, naj 
se nameni finančna pomoč 

Občinska uprava, glede na to, da 
je sodelovanje OS Staneta 
Žagarja Lipnica z geološkim 
krožkom Bobovec (kritje 
stroškov prevoza, malice, 
minimalna nagrada za 
mentorja…) v preteklosti že 
potekalo, predlaga, da izvajalec 
poskusi ponovno vzpostaviti 
sodelovanje s šolo. 
(7. seja, 25.9.2019) 

Dano 
pojasnilo 

39 Nejc Kliček 
(6. seja, 
19.6.2019) 

Zagotovitev sredstev za 
vzdrževanje spomenikov v 
KS Kropa 

Občinska uprava predlaga, da 
KS Kropa predvidi namenska 
sredstva za vzdrževanje 
spomenikov v finančnem načrtu 
za naslednje proračunsko 
obdobje.  
(7. seja, 25.9.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

40 Andrej 
Potočnik 
(7. seja, 
25.9.2019) 

Svetnikom naj se predstavi 
vsebina sporazuma v zvezi z 
nadgradnjo železniške proge 
Kranj – Jesenice 

Vsebina sporazuma v zvezi z 
nadgradnjo železniške proge št. 
20 na odseku Kranj – Jesenice, 
ki opredeljuje ukrepe, ki se 
nanašajo na skupne investicije 
podpisnic sporazuma, je bila 
predstavljena v obrazložitvi 
NRP 055100 – Prilagoditev cest 
ob nadgradnji železniške 
infrastrukture ob sprejemanju 
proračuna za leti 2019 in 2020, 
ki ga je občinski svet sprejel na 
4. seji 25.3.2019. Vpogled v 
dokument je mogoč pri vodji 
Oddelka za infrastrukturo, 
okolje, prostor in investicije. 
(8. seja, 13.11.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

41 Maksimiljan 
Kalan 
(7. seja, 
25.9.2019) 

Občinskemu svetu naj se 
poroča o stanju projekta 
nadgradnje oz. obnove 
železniške proge pred vsako 
sejo ter predstavi projekte, 
ki jih bo občina izvedla 
vzporedno, da predstavniki 
investitorja in projektantov 
predstavijo plan nadgradnje 

Prestavitev projekta občinskemu 
svetu oz. zainteresirani javnosti 
bo možna, ko bo projektna 
dokumentacija pripravljena do 
te mere, da bodo pridobljena 
mnenja vseh mnenjedajalcev. 
Šele končna faza projektne 
dokumentacije, ki jo predstavlja 
projekt za izvedbo (PZI), 

Dano 
pojasnilo 
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občinskemu svetu ter na 
zborih krajanov in da se 
občinskemu svetu 
predstavijo predvideni 
ukrepi za zmanjšanje 
vplivov na zdravje in 
premoženje ljudi med 
gradnjo proge 

omogoča, da se poda tudi 
končno projektantsko oceno 
investicije in katastrski elaborat 
s predvidenimi odkupi zemljišč, 
potrebnih za realizacijo in 
investicije.  Zmanjšanje vpliva 
gradnje na okolje ter zdravje in 
premoženje ljudi je zakonsko 
določeno in praviloma v obliki 
navodil podano v projektni 
dokumentaciji.  
(8. seja, 13.11.2019) 

42 Simon Resman 
(7. seja, 
25.9.2019) 

Na spletni strani občine naj 
se redno objavlja zapisnike 
sej svetov krajevnih 
skupnosti 

Pobuda je bila posredovana 
Odboru krajevnih skupnosti s 
predlogom, da jo upoštevajo ter 
potrjene zapisnike sej v objavo 
na občinskih spletnih straneh 
pošiljajo na e-naslov 
obcina.radovljica@radovljica.si. 
(8. seja, 13.11.2019) 

Delno 
izvedeno 
 

43 Nejc Kliček 
(7. seja, 
25.9.2019) 

V Kropi naj se postavi ulični 
fitnes 

Po določitvi ustrezne lokacije se 
predvideno investicijo lahko 
umesti v NRP in za ta namen 
zagotovi sredstva v proračunu. 
(8. seja, 13.11.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

44 Nejc Kliček 
(7. seja, 
25.9.2019) 

Cestišče na vzponu na 
Stočje naj se sanira z 
ustreznim odvodnavanjem 

Sanacija tega cestišča z 
ustreznim odvodnavanjem ni 
posebej zajeta v naboru 
investicij v 4-letnem planu 
razvoja in vzdrževanja cest za 
obdobje 2020-2023. Cesta se bo 
tudi v bodoče vzdrževala na 
nivoju, kot to omogočajo 
proračunska sredstva, 
namenjena za redno vzdrževanje 
občinskih cest. 
(8. seja, 13.11.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

45 Vojka Jesenko 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Ureditev javne razsvetljave 
na T križišču Letališke ulice 
v Lescah in bivše 
magistralke 

Pobudo je občinska uprava v 
opredelitev naslovila 
pristojnemu upravljavcu 
regionalne ceste Direkciji RS za 
infrastrukturo. S prejetim 
stališčem bo svetnica 
seznanjena. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

46 Mateja 
Potočnik 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Župan naj podpre amandma 
Levice k državnima 
proračunoma za leti 2020 in 
2021 za modernizacijo 
gorenjske proge 

Župan je poslanke in poslance 
Državnega zbora RS 18.11.2019 
pisno pozval, da sprejmejo 
amandmaje, ki sta jih k 
dopolnjenemu Predlogu 
Proračuna RS za leti 2020 in 
2021 za zagotovitev sredstev za 
nadgradnjo železniške proge 
Kranj – Jesenice vložili 
Poslanski skupini Levica in 
SDS. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Izvedeno  
 

mailto:obcina.radovljica@radovljica.si


III.a/19 
 

47 Mateja 
Potočnik 
(8. seja, 
13.11.2019) 

V Podnartu naj se uredi dva 
prehoda za pešce: pri 
gasilskem domu ali 
avtobusni postaji in pri 
Resmanovi hiši 

Občinska uprava je pobudo 
prejela tudi od KS Podnart in jo 
naslovila pristojnemu 
upravljavcu regionalne ceste 
DRSI, ki vodi investicijski 
projekt ureditve regionalne ceste 
skozi naselje Podnart. S prejetim 
stališčem bo svetnica obveščena. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

48 Mateja 
Potočnik 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Občina naj financira 
bombažno potiskano vrečo 
za vsako gospodinjstvo z 
zgibanko za ozaveščanje o 
ohranjanju okolja 

Bombažne vrečke se pojavljajo 
na trgu v različnih oblikah in 
akcijah in večina gospodinjstev 
z njimi že razpolaga. Občina kot 
promocijsko darilo uporablja 
tudi vrečke iz blaga s potiskom 
Vurnikovih vzorcev. Občina in 
komunala za promocijska darila 
uporabljata tudi vrečke iz 
rabljenih zaves, ki so 
opremljene z okoljskim 
sporočilom in uporabne za 
nakup sadja ali hrambo 
nekaterih prehrambnih izdelkov. 
Če se bo uspelo zagotoviti 
izdelavo ustreznega števila teh 
vrečk, jih bo občina ponudila 
tudi ostalim možnim 
uporabnikom z zgibanko s 
pojasnili o načinu izdelave in 
možnih namenih uporabe. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

49 Teodora Beton 
(8. seja, 
13.11.2019) 

O odpravljanju napak in 
stanju v knjižnici naj se 
redno poroča na sejah 
občinskega sveta 

Občinska uprava bo občinski 
svet redno obveščala o vseh 
ključnih dogodkih v zvezi z 
odpravo napak v knjižnici. 
(9. seja, 18.12.2019) 

V izvedbi 

50 Teodora Beton 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Na cesti Spodnja/Zgornja 
Lipnica – Lancovo naj se 
zgradi pločnik, ki bo 
omogočil varno pot pešcem, 
in označijo prehodi za pešce 

Pobuda za izgradnjo pločnika in 
umestitev prehodov za pešce ob 
regionalni cesti Lesce – Kamna 
Gorica – Lipnica, na celotnem 
odseku cestne povezave med 
naselji Spodnja in Zgornja 
Lipnica ter Lancovo, je bila 
naslovljena upravljavcu ceste 
DRSI. S prejetim stališčem bo 
svetnica obveščena. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

51 Teodora Beton 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Letno poročilo in nadzor 
izvajanja del v kamnolomu 
Kamna Gorica naj se 
predstavi občinskemu svetu 

Občinski svet je bil seznanjen s 
povzetkom izvedenih 
sanacijskih ukrepov. S 
poročilom je bil seznanjen 
Odbor za urejanje prostora in 
varstvo okolja kot pristojni 
odbor občinskega sveta. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Izvedeno 
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52 Monika Ažman 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Člani občinskega sveta naj 
se seznanijo z razmerami v 
Domu dr. Janka Benedika 
Radovljica, župan naj 
pridobi pojasnila 
ustanovitelja doma ter 
predstavnika lokalne 
skupnosti v svetu doma 

Občinska uprava je za odgovore 
na zastavljena vprašanja 
zaprosila ustanovitelja zavoda 
Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti. Odgovor je bil v 
celoti priložen gradivu. Odbor 
za zdravstvo in socialno varstvo 
je na svojo 5. sejo, 25.11.2019, 
povabil predstavnika lokalne 
skupnosti, ki je poročal o 
aktualnem dogajanju v domu in 
predstavil revizijska poročila. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Izvedeno 
 

53 Breda Poličar 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Pobuda za pripravo 
temeljitejše nadgradnje 
podružnične šole v 
Begunjah, da se tudi za to 
šolo poišče sredstva  
evropskih kohezijskih 
skladov in začne z načrti za 
celovitejšo rešitev 

V letu 2019 je bil izveden 
projekt preureditve prostorov na 
PŠ Begunje. Šola le izjemoma 
vpiše dva oddelka učencev. Za 
gradnjo, rekonstrukcijo ali 
dozidavo/nadzidavo šol in 
vrtcev v zadnjih letih ni bilo na 
voljo evropskih (namenjena so 
bila le energetskim sanacijam), 
zato, zaenkrat, tovrstne 
investicije v celoti bremenijo 
občinski proračun. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Dano 
pojasnilo 
 

54 Aljoša Škufca 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Občina naj lastnika parcele 
na območju bivše trgovine 
Mercator na Gradnikovi 
cesti v Radovljici pozove k 
primerni sanaciji rušenja 
bivše trgovine, ki kazi 
okolico, na račun česar bi 
lahko začasno pridobili 15 
parkirišč 

Župan je investitorja pozval, da 
po možnosti začasno proste 
površine uredi za parkiranje. Če 
se bo postopek za pridobitev 
gradbenega dovoljenja zavlekel, 
bo investitor razmislil o začasni 
ureditvi parkirišča. Investitorjev 
namen je čim prej pridobiti 
gradbeno dovoljenje in graditi 
navedeni večstanovanjski objekt 
ter urediti celotno obravnavano 
območje. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Izvedeno 
 

55 Jernej Kolman 
(8. seja, 
13.11.2019) 

Postavitev javne 
razsvetljave na Špicarjevi 
ulici v Radovljici 

V štiriletnem programu razvoja 
in vzdrževanja občinskih cest za 
obdobje 2020-2023 obnova 
Špicarjeve ulice ni predvidena. 
Občina bo na skupnem sestanku 
pri lastnikih oz. vzdrževalcih 
posameznih komunalnih vodov 
preverila, ali na omenjeni ulici v 
letu 2020 načrtujejo večji 
vzdrževalni poseg, da bi občina 
sočasno pristopila tudi k gradnji 
cestne razsvetljave. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Dano 
pojasnilo 
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56 Vili Praprotnik 
(8. seja, 
13.11.2019) 

KS Ljubno naj dobi 
informacijo o izgradnji 
pločnika na Posavcu 

Občinska uprava je KS Ljubno 
pisno seznanila s stanjem 
investicijskega  projekta 
izgradnje pločnika ob regionalni 
cesti Gobovce – Črnivec v 
naselju Posavec v okviru njej 
znanih dejstev. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Izvedeno 
 

57 Neža Mezeg  
(8. seja, 
13.11.2019) 

DRSI naj se obvesti o 
slabem stanju vozišča stare 
ceste proti Gorici in zahteva 
plan sanacije vozišča 

Obvestilo o stanju 
poškodovanosti odseka 
regionalne ceste ter zahteva za 
izdelavo aktivnega načrta 
sanacije vozišča sta bila 
naslovljena upravljavcu DRSI. S 
prejetim stališčem bo svetnica 
seznanjena. 
(9. seja, 18.12.2019) 

Izvedeno 
 

58 Darko Marolt 
(9. seja, 
18.12.2019) 

Občina naj se poveže z 
drugimi občinami, ki 
sofinancirajo zavetišče 
Perun, da ga skupaj 
temeljito preverijo in 
ustrezno ukrepajo 

Problematika zavetišča je bila 
obravnavana na sestanku 
koordinacije županov Zgornje 
Gorenjske v januarju, kjer so 
župani soglasno izrazili podporo 
zavetišču. Pri opravljanju 
storitev zavetišča za Občino 
Radovljica nepravilnosti doslej 
nismo zaznali, zato se očitkom, 
ki se pojavljajo v javnosti, ne 
pridružujemo. Občina 
Radovljica ima v svetu zavetišča 
tudi svojega predstavnika, ki je 
bil seznanjen z določenimi 
nepravilnostmi, ki pa naj bi jih 
zavod odpravljal. Tudi na 
občinski upravi smo bili 
seznanjeni s kontrolnim 
inšpekcijskim pregledom 
zavetišča v maju 2019, v 
katerem je bilo ugotovljeno, da 
so v zavetišču izpolnili vse, 
predvsem administrativne 
zahteve predhodnega 
inšpekcijskega pregleda. 
(10. seja, 29.1.2020) 

Dano 
pojasnilo 

59 Vojka Jesenko 
(9. seja, 
18.12.2019) 

Občinske svetnike naj se 
seznani z dokumentacijo, 
vezano na kolesarske steze v 
občini Radovljica, kot izhaja 
iz zapisnika 7. seje 
občinskega sveta k točki IV 

Zaradi obsežnega gradiva 
(strokovne podlage, projekti za 
izvedbo in investicijska 
dokumentacija) je bila svetnica 
povabljena na vpogled 
dokumentacije. 
(10. seja, 29.1.2020) 

Izvedeno 
 

60 Vojka Jesenko 
(9. seja, 
18.12.2019) 

Občinske svetnike naj se 
seznani s podpisanimi 
pogodbami z javnega 
razpisa za sofinanciranje 
športa v občini Radovljica 

V letih od 2010 do 2019 je bilo 
na podlagi vsakoletnih javnih 
razpisih za sofinanciranje 
letnega programa športa 
sklenjenih več kot 400 pogodb z 
različnimi izvajalci letnega 
programa športa, kar je skupaj 
približno 1.200 strani gradiva. 

Dano 
pojasnilo 
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Vsa dokumentacija je shranjena 
v arhivu občine, vpogled možen 
po predhodnem dogovoru. 
Poročila o dodelitvi sredstev od 
leta 2017 s podatki o sklenjenih 
pogodbah z izvajalci in višini 
dodeljenih sredstev so 
objavljena na spletni strani 
občine. 
(10. seja, 29.1.2020) 

61 Vojka Jesenko 
(9. seja, 
18.12.2019) 

Občinske svetnike naj se 
seznani z vsebino podpisane 
koncesijske pogodbe med 
Občino Radovljica in ZD 
Radovljica 

Koncesijska pogodba med 
Občino Radovljica in ZD 
Radovljica ne obstaja, saj je ZD 
Radovljica organizacijska enota 
javnega zavoda Osnovno 
zdravstvo Gorenjske, ki skladno 
z Zakonom o zdravstveni 
dejavnosti in Odlokom o 
preoblikovanju Osnovnega 
zdravstva Gorenjske izvaja 
javno zdravstveno dejavnost na 
primarni ravni na območju 
ustanoviteljic. 
(10. seja, 29.1.2020) 

Dano 
pojasnilo 

62 Branko Fajfar 
(9. seja, 
18.12.2019) 

Pojasnijo naj se navedbe 
glede preveč izplačanih 
sejnin v letu 2015 in 
poračunajo sejnine za 6. 
redno sejo občinskega sveta 
skladno s predpisi o 
obračunavanju sejnin 
svetnikom občinskega sveta 

V obdobju, ki ga pregleduje 
Računsko sodišče (od leta 2015 
do 2017), je preveč izplačane 
sejnine prejelo 6 svetnikov. Vsi 
svetniki so še vedno člani 
občinskega sveta ali člani 
delovnih teles tudi v mandatu 
2018-2022 in so jim bile te 
sejnine poračunane. Obračun in 
poračun sejnin sta bila izvedena 
skladno z zakonodajo. 
(10. seja, 29.1.2020) 

Dano 
pojasnilo  

63 Andrej 
Potočnik 
(9. seja, 
18.12.2019) 

Občina naj na podlagi 
strokovne ocene 
geomehanikov in statikov 
sanira stanje in izvede 
dokončno in učinkovito 
odvodnjavanje mimo oz. 
pod stanovanjsko hišo 
Mišače 10 

Sanacija terena in odvodnavanje 
v pristojnosti občine sta bila 
izvedena.  
(10. seja, 29.1.2020) 

Izvedeno 
 

64 Vili Praprotnik 
(9. seja, 
18.12.2019) 

Soglasje za postavitev 
oglasne deske v Ljubnem 

Zemljišče s parc. št. 134 k.o. 
Ljubno je javna prometna 
površina v upravljanju občine in 
se uporablja kot cestni in 
obcestni svet lokalne ceste. Za 
ureditev oglasne table na tem 
zemljišču je treba pridobiti 
soglasje za poseg v varovalnem 
pasu občinske ceste, ki ga izda 
Referat za okolje in prostor. 
Izdano soglasje oz. ustrezno 
načrtovana ureditev je bistveni 
pogoj za morebitno nadaljnjo 
podporo občine k postavitvi 

Dano 
pojasnilo 
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oglasne deske na tej parceli. 
(10. seja, 29.1.2020) 

65 Nejc Kliček 
(9. seja, 
18.12.2019) 

V NRP naj se uvrsti projekt 
postavitve uličnega fitnesa 
pod otroškim igriščem v 
Kropi 

Glede na preveritev predlagane 
lokacije in trenutno 
razpoložljiva proračunska 
sredstva za te namene je 
predlagani projekt mogoče 
umestiti v NRP 081033 Ostali 
športni objekti in nakup opreme 
s predvideno izvedbo v letu 
2020. 
(10. seja, 29.1.2020) 

Dano 
pojasnilo 

66 Nejc Kliček 
(9. seja, 
18.12.2019) 

V zadnji ulici novega 
naselja na Brezovici naj se 
postavi ulična svetilka 
 

Gradnja nove cestne 
razsvetljave na območju občine 
je predvidena v primeru obnove, 
rekonstrukcije in gradnje 
občinskih cest oz. ob obnovi in 
novogradnji komunalne 
infrastrukture ter v primeru, ko 
Elektro Gorenjska izvaja 
kabliranje obstoječih nadzemnih 
vodov. Na omenjenem odseku 
ceste ni predvidenih novih 
kabliranj, zato je občina pri 
vzdrževalcu cestne razsvetljave 
naročila preveritev možnosti in 
oceno investicije postavitve 
ulične svetilke v zadnji ulici 
novega naselja na Brezovici. 
Odločitev bo svetniku 
posredovana naknadno. 
(10. seja, 29.1.2020) 

Dano 
pojasnilo 
 

67 Barbara Sitar 
(9. seja, 
18.12.2019) 

V letu 2020 naj se razpisna 
dokumentacija za javni 
razpis za dodelitev 
občinskih sredstev za 
spodbujanje razvoja 
gospodarstva na območju 
občine Radovljica pripravi 
tako, da vloge lahko oddajo 
podjetja, ki so pogoje za 
sodelovanje na razpisu 
izpolnila po datumu 
odpiranja vlog v preteklem 
letu in pred datumom 
odpiranja vlog za razpis 
2020 

Glede na to, da številni 
podjetniki, ki so izpolnjevali 
pogoje razpisa v letu 2019, pa 
zaradi pomanjkanja sredstev in 
posledično zaprtja razpisa, na ta 
sredstva niso mogli kandidirati, 
bo občinska uprava za razpisno 
dokumentacijo v letu 2020 
predlagala določilo, da bodo 
lahko za sredstva kandidirala 
tudi podjetja, ki so bila 
registrirana oz. so odprla 
delovno mesto v letu 2019, 
vendar že po zaprtju razpisa v 
letu 2019. 
(10. seja, 29.1.2020) 

Izvedeno 

68 Maksimiljan 
Kalan 
(9. seja, 
18.12.2019) 

Občina naj pristopi k 
ureditvi javne razsvetljave 
in pločnika med avtobusno 
postajo pred Krona barom 
na Zgornji Lipnici in 
avtobusno postajo na 
Lancovem pred kulturnim 
domom 

Pobuda je bila naslovljena 
upravljavcu ceste DRSI. S 
prejetim stališčem upravljavca 
regionalne ceste bo pobudnik 
seznanjen. 
(10. seja, 29.1.2020) 

Dano 
pojasnilo 
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III. POROČILA O DELU DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA 
 
Poročila delovnih teles za leto 2019 so zbrana v nadaljevanju. 
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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: 8.1.2020 
 

POROČILO O DELU 
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

V LETU 2019 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v letu 2019 delovala v naslednji 
sestavi:  
1. Miran Rems, predsednik,  
2. Brane Fajfar, član,   
3. Darko Marolt, član,  
4. Vojka Jesenko, članica,  
5. Mark Toplak, namestnik predsednika (odstopil dne 26.6.2019), 
    Jernej Kolman, namestnik predsednika (imenovan dne 13.11.2019). 
 
Komisija se je v letu 2019 sestala na sedmih sejah, ki so skupaj trajale 6 ur in 20 minut. 
Udeležba članov je bila 91 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 37 točk in sprejeli 31 sklepov.    
 
 
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 – ODBOR ZA FINANCE 
 

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: 9.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA FINANCE 
V LETU 2019 

 
Odbor za finance je deloval v naslednji sestavi: 
1. Daniel Kašca, predsednik, 
2. Nevenka Osterc, namestnica predsednika (do 21.3.2019), 
    Mojca Faganel, članica (od 13.11.2019). 
3. Anita Vidic, članica, 
4. Tina Mrak, članica, 
5. Peter Podlesnik, član, 
 
Odbor se je v letu 2019 sestal na sedmih sejah, ki so skupaj trajale 9 ur. Udeležba članov na 
sejah je bila 91 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 31 točk in sprejeli 31 sklepov. Pri pregledu 
realizacije sprejetih sklepov ugotavljamo, da je bila večina  sklepov realiziranih.   
 
 
Zapisala: 
Jasmina Demšar, tajnica  
Odbora za finance 
 
 

Daniel Kašca l.r. 
Predsednik 

 

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

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA GOSPODARSTVO 
 

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: 5.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA GOPODARSTVO 
V LETU 2019 

 
Odbor za gospodarstvo je deloval v naslednji sestavi: 
1. Mark Toplak, predsednik (do 12.11.2019), 
    Aljoša Škufca, predsednik (od 13.11.2019), 
2. Maruša Šolar Čuden, namestnica predsednika, 
3. Jože Mlinarič, član, 
4. Miro Pogačar, član, 
5. Robert Šifrer, član. 
 
Odbor se je v letu 2019 sestal na dveh sejah, ki sta skupaj trajali 1 uro in 55 minut. Udeležba 
članov na sejah je bila 90 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 6 točk in sprejeli 7 sklepov. Vsi sklepi so bili 
realizirani.   
 
 
Zapisala: 
Magda Jerala, tajnica  
Odbora za gospodarstvo 
 
 
 

Aljoša Škufca l.r. 
Predsednik 

 
 
 

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

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA ŠOLSTVO IN OTROŠKO VARSTVO 
 

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: 5.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA ŠOLSTVO IN OTROŠKO VARSTVO 
V LETU 2019 

 
Odbor za šolstvo in otroško varstvo je deloval v naslednji sestavi: 
1. Sabina Felc, predsednica, 
2. Barbara Sitar, namestnica predsednice, 
3. Breda Poličar, članica, 
4. Dalibor Šolar, član, 
5. Saša Marijan, članica. 
 
Odbor se je v letu 2019 sestal na šestih sejah, ki so skupaj trajale 5 ur in 25 minut. Udeležba 
članov na sejah je bila 93 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 23 točk in sprejeli 20 sklepov.   
 
 
Zapisala: 
Karmen Korošec, tajnica  
Odbora za šolstvo in otroško varstvo 
 
 

Sabina Felc l.r. 
Predsednica 

 
 

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

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 
 

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: 10.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 
V LETU 2019 

 
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo je deloval v naslednji sestavi: 
1. Teodora Beton, predsednica 
2. Mojca Faganel, namestnica predsednice, 
3. Mateja Potočnik, članica, 
4. Eva Pogačar, članica, 
5. Milena Vrečko Tolar, članica. 
 
Odbor se je v letu 2019 sestal na petih sejah, ki so skupaj trajale 7 ur in 10 minut. Udeležba 
članic na sejah je bila 88 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so članice obravnavale 19 točk in sprejele 26 sklepov. Vsi sklepi so bili 
realizirani.   
 
 
Zapisala: 
Mojca Ahčin, tajnica  
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo 
 
 
 

Teodora Beton l.r. 
Predsednica 

 
 

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

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA KULTURO 
 

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: 10.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA KULTURO 
V LETU 2019 

 
Odbor za kulturo je deloval v naslednji sestavi: 
1. Neža Mezeg, predsednica, 
2. Andrej Potočnik, namestnik predsednice, 
3. Sandra Zadnikar, članica, 
4. Verena Štekar Vidic, članica, 
5. Blaž Trček, član. 
 
Odbor se je v letu 2019 sestal na treh sejah, ki so skupaj trajale 3 ure in 50 minut. Udeležba 
članov na sejah je bila 87 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 9 točk in sprejeli 9 sklepov. Vsi sklepi so bili 
realizirani.   
 
 
Zapisala: 
Tanja Pogačnik, tajnica  
Odbora za kulturo 
 
 

Neža Mezeg l.r. 
Predsednica 

 
 

  

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

OBČINSKI SVET - ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 
 

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: 6.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA  
V LETU 2019 

 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je deloval v naslednji sestavi: 
1. Simon Resman, predsednik, 
2. Miroslav Pogačar, podpredsednik, 
3. Branko Fajfar, član, 
4. Jernej Kolman, član, 
5. Tomislav Kržišnik, član. 
 
Odbor se je v letu 2019 sestal na sedmih sejah, ki so skupaj trajale 11 ur in 40 minut. 
Udeležba članov na sejah je bila 94 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 44 točk in sprejeli 58 sklepov. Vsi sklepi razen 
enega na zadnji seji so bili realizirani.   
 
 
Zapisala: 
Staša Čelik Janša, tajnica  
Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 
 
 

Simon Resman l.r. 
Predsednik 

 
 

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

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA KMETIJSTVO 
 

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: 9.3.2020 
 

 
POROČILO O DELU ODBORA ZA KMETIJSTVO 

V LETU 2019 
 
Odbor za kmetijstvo je deloval v naslednji sestavi: 

1. Andrej Potočnik, predsednik, 
2. Gorazd Fajfar,  
3. Tadeja Kunčič,  
4. Maja Kolar,  
5. Maksimiljan Kalan. 

 
Komisija se je v letu 2019 sestala na dveh rednih sejah, ki sta skupaj trajali 4 ure. Udeležba 
članov na obeh sejah je bila 90 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 8 točk in sprejeli 14 sklepov in pobud, ter se 
seznanili z dvema informacijama.  
 
 
Zapisala:  
Andreja Schmitt, tajnica 
Odbora za kmetijstvo 
 
 

Andrej Potočnik l.r. 
Predsednik 

 
 

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

OBČINSKI SVET – STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA 
 

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: 20.2.2019 

 
 

POROČILO O DELU STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE 
V LETU 2019 

 
Statutarno pravna komisija je delovala v naslednji sestavi: 

1. Miran Rems, predsednik komisije 
2. Monika Ažman, članica 
3. Darko Marolt, član 
4. Gorazd Fajfar, član 
5. Nejc Kliček, član 

 
Komisija se je v letu 2019 sestala na sedmih rednih sejah, ki so skupaj trajale 6 ur, in eni 
izredni seji, ki je trajala 20 minut. Udeležba članov na sejah je bila 82,5 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 83 točk in sprejeli 94 sklepov. Pri pregledu 
realizacije sklepov ugotavljamo, da so bili sprejeti sklepi tudi realizirani. 
 
 
Zapisala: 
Manca Tomažin, tajnica 
Statutarno pravne komisije  
 
      

Miran Rems l.r. 
                Predsednik 
 

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

OBČINSKI SVET – ODBOR KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
 

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: 5.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
V LETU 2019 

 
Odbor krajevnih skupnosti je v letu 2019 deloval v naslednji sestavi: 
1. Gregor Remec, predsednik, 
2. Marija Hrovat, članica, 
3. Izidor Arih, član, 
4. Dušan Beton, član, 
5. Nejc Kliček, član, 
6. Tatjana Justin, članica, 
7. Boštjan Soklič, član, 
8. Dušan Jelovčan, član, 
9. Jožef Bešter, član, 
10. Nejc Šter, član, 
11. Simon Resman, član, 
12. Rajko Mikolič, član. 
 
Odbor se je v letu 2019 sestal na šestih sejah, ki so skupaj trajale 8 ur in 15 minut. Udeležba 
članov na sejah je bila 85,5 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 17 točk in sprejeli 19 sklepov. 
 
 
Zapisala: 
Urša Zakrajšek, tajnica  
Odbora krajevnih skupnosti 
 
 

Gregor Remec 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: 10.3.2020 
 
 
POROČILO O DELU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

V LETU 2019 
 
 
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. Vilma Kravanja Gosnik , članica,  
5. Peter Kolman, član, 
6. Matej Vončina, član,  
7. Boštjan Lenac, član, 
8. Matjaž Zalokar, član, 
9. Tomaž  Dolar, član. 
 
Svet se je v letu 2019 sestal na dveh sejah, ki sta skupaj trajali 2 uri in 55 minut. Udeležba 
članov na sejah je bila 78 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 8 točk in sprejeli 13 sklepov.  
 
 
Zapisal: 
Marko Bajec, tajnik sveta 
 
 

   Gregor Solce l. r. 
  Predsednik 

 
 

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

OBČINSKI SVET – ČASOPISNI 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: 5.3.2020 
 
 

POROČILO O DELU ČASOPISNEGA SVETA 
V LETU 2019 

 
Časopisni svet je deloval v naslednji sestavi: 
1. Barbara Sitar, predsednica 
2. Sabina Felc, namestnica predsednice, 
3. Breda Poličar, članica, 
4. Nejc Kliček, član, 
5. Katja Knific, članica. 
 
Odbor se je v letu 2019 sestal na dveh sejah, ki sta skupaj trajali 50 minut. Udeležba članov 
na sejah je bila 100 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 5 točk in sprejeli 5 sklepov. Vsi sklepi so bili 
realizirani.   
 
 
Zapisala: 
Manca Šetina Miklič, tajnica  
Časopisnega sveta 
 
 

Barbara Sitar l.r. 
Predsednica 

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



