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OBČINA RADOVLJICA 

SOSVET ZA VARNOST OBČANOV 

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

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

 

Datum: 17.04.2019 

Številka: 032-0006/2019 

 

ZAPISNIK 

 

21. seje Sosveta za varnost občanov, ki je bila 16.4.2019 ob 16.00 uri v Mali sejni sobi v prvem 

nadstropju Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica 

 

Prisotni: Ciril Globočnik (župan), Matej Brajnik (PP Radovljica), Maja Petrovič Šteblaj (ZD 

Radovljica), Emilija Kavčič (OŠ F.S.F. Lesce), Zlata Rejc (OŠ ATL Radovljica), Mitja Mladenovič 

(GZ Radovljica), Sandra Merdanovič (CSD Radovljica), Marjana Potočnik (SGTŠ Radovljica), Marija 

Hudovernik (Obrtna zbornica Radovljica), Gregor Remec (Odbor KS), Anica Svetina (RK 

Radovljica), Toni Smolej (GRS Radovljica), Janez Koselj (GZ Radovljica), Tatjana Justin (KS Lesce), 

Andrej Golčman (KS Radovljica), Tomaž Dolar (MIRaN), Manca Tomažin (OU),  

Opravičeno odsotni: Maja Antonič (UE Radovljica), Ksenija Lipovšček (EGSŠ Radovljica) 

 

Župan Ciril Globočnik je pozdravil vse prisotne in prebral predlagani dnevni red. 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 20. seje z dne 18.9.2018 

2. Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2018 

3. Poročilo o delu zaščite in reševanja občine Radovljica za leto 2018 

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

 leto 2019 

5. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti  občine Radovljica za leto 2018 

6. Poročilo o delu RK OZ Radovljica za leto 2018 

7. Poročilo o delu OE ZD Radovljica za leto 2018 

8.  Razno 

 
Sklep: Sosvet sprejema predlagani dnevni red. (SOGLASNO) 

 

1. Pregled zapisnika 20. seje z dne 18.9.2018 

 

Sklep: Sosvet na zapisnik 20. redne seje nima pripomb. (SOGLASNO) 

 

2. Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2018 

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

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

Problem, ki ga opažajo v zadnjem času, pa predstavlja velika stopnja samomorilnosti. 

 

V razpravi sta sodelovala Maja Petrovič Šteblaj in župan Ciril Globočnik. Oba sta pohvalila 

sodelovanje z radovljiškimi policisti, ki so zelo odzivni in strokovni. 

 

Sklep: Sosvet sprejema poročilo Policijske postaje Radovljica za leto 2018. (SOGLASNO) 
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3. Poročilo o delu zaščite in reševanja občine Radovljica za leto 2018 

Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2018 je predstavil poveljnik Občinskega štaba CZ Janez 

Koselj. V letu 2018 na območju občine ni bilo večjih naravnih nesreč, so pa gasilci nudili pomoč na 

območju občine Črnomelj, ki jo je prizadelo hudo neurje s točo, in na območju občine Tržič zaradi 

poplav.   

 

V razpravi je sodelovala Anica Svetina, ki je pohvalila sodelovanje z gasilci in izpostavila, da ima RK 

na voljo 10 sušilcev za osuševanje prostorov v primeru poplave. 

 

Sklep: Sosvet sprejema poročilo o delu zaščite in reševanja občine Radovljica za leto 2018. 

(SOGLASNO) 

 

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

Letni program za leto 2019 je predstavil poveljnik Občinskega štaba CZ Janez Koselj. V letošnjem 

letu bodo v teku priprave na vajo železniške nesreče, ki se bo izvedla predvidoma v letu 2020, ko bo 

železniška proga v naši občini zaradi vzdrževalnih del zaprta.  

 

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

Radovljica za leto 2019. (SOGLASNO) 

 

5. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti občine Radovljica za leto 2018 

Oceno izvajanja programa varnosti v občini Radovljica za leto 2018 je predstavil vodja 

medobčinskega inšpektorata in redarstva Tomaž Dolar. V letu 2018 so redarji na območju občine 

redno izvajali radarske meritve hitrosti prometa, pri mirujočem prometu pa večjih težav ni bilo. 

Izpostavil je zgledno sodelovanje vseh pristojnih institucij v občini.  

 

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

2018. (SOGLASNO) 

 

6. Poročilo o delu RK-OZ Radovljica v letu 2018 

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

da ima RK posebne mednarodne povezave, izdelane zaradi pretočnosti informacij. V zvezi s tem 

predlaga sestanek s policijo, s katero sodelovanje sicer poteka pohvalno. Izpostavila je še, da občina 

Radovljica nima svoje ekipe Prve pomoči (obe ekipi sta regijski). Pohvalila je številčnost prvih 

posredovalcev.   

 

V razpravi sta sodelovala župan Ciril Globočnik in Manca Tomažin.  

 

Sklep: Sosvet sprejema Poročilo o delu RK-OZ Radovljica za leto 2018. (SOGLASNO) 

 

7. Poročilo o delu OE ZD Radovljica za leto 2018 

Poročilo je podala direktorica ZD Radovljica Maja Petrovič Šteblaj, pri čemer je izpostavila predvsem 

delo Nujne medicinske pomoči, ki kljub nekaterim težavam poteka utečeno. 

 

V razpravi je sodeloval župan Ciril Globočnik 

 

Sklep: Sosvet sprejema Poročilo o delu OE ZD Radovljica za leto 2018. (SOGLASNO) 

 
8. Razno 

8.a Predsednik Gasilske zveze Radovljica, Mitja Mladenovič, je dodatno predstavil delo zaščite in 

reševanja v občini Radovljica v letu 2018. 

 

8.b Vodja enote CSD Radovljica Sandra Merdanović je izpostavila odlično sodelovanje CSD 

Radovljica s PP Radovljica, ZD Radovljica in Občino Radovljica in predlagala, da se okrepi 

sodelovanje tudi s krajevnimi skupnostmi.  
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8.c Marjana Potočnik s SGTŠ je je pohvalila sodelovanje srednje šole z vsemi institucijami v občini. 

 

8.d Komandir PP Radovljica Matej Brajnik je poudaril, da PP Radovljica odlično sodeluje z vsemi 

pristojnimi institucijami v občini, kar se vsekakor odraža v večji učinkovitosti. 

 

8.e Predsednica RK Radovljica Anica Svetina je člane seznanila s prireditvijo v mesecu juniju, ki jo bo 

RK Radovljica organiziral ob 80-letnici svojega delovanja. 

 

8.f Predsednik KS Radovljica Andrej Golčman je predlagal izvedbo več preventivnih programov za 

preprečevanje samomorilnosti, za kar se je zavzela tudi dr. Maja Petrovič Šteblaj v okviru 

preventivnih programov, ki jih izvaja ZD Radovljica.  

 

Seja je bila zaključena ob 17.15 uri. 

 

Zapisala: 

Manca Tomažin 

sekretarka Sosveta 

 

        Ciril Globočnik l.r. 

        predsednik Sosveta 

 


