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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: 23.9.2020 
 

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 informacije. 

 
 
 
 
 

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: 21.9.2020 
 
Župan je na 12. seji prejel vprašanje svetnika Nejca Klička, od kod ideja in denar za novo 
upravno stavbo Komunale Radovljica glede na to, da so bili že dvakrat ali trikrat povečani stroški 
komunalnih storitev z obrazložitvijo, da je dvig cen nujen za normalno delovanje Komunale 
Radovljica. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine 
Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Na 12. seji je občinski svet pod točko XI.c obravnaval gradivo z naslovom »Odločitev o 
razpolaganju z osnovnimi sredstvi komunale Radovljica, d.o.o.«. Iz gradiva je razvidno, da bo 
Komunala Radovljica gradila komunalno opremo za potrebe novogradnje upravne stavbe in 
dveh skladiščnih stavb na območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za 
Centralno čistilno napravo (severni del) (DN UO, št 63/06 in 254/19). V prvi fazi bo 
komunala gradila komunalno opremo, nato skladiščni stavbi in šele v zadnji fazi upravno 
stavbo.  
 
Za gradnjo komunalne opreme in dveh skladiščnih stavb bo Komunala Radovljica zagotovila 
lastna sredstva, ki jih je pridobila s prodajo stavb in zemljišč v Bohinju, ter iz dobičkov, ki jih 
je ustvarila na tržnih dejavnostih v preteklih letih. Teh sredstev Komunala ne sme uporabljati 
za financiranje izvajanja gospodarsko javnih služb, zato so bile občinskemu svetu tudi 
predlagane uskladitve cen komunalnih storitev.  
 

 
 
 
 

Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 

  

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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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: 25.9.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 12. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička, da 
občina na križišču Kamna Gorica-Kropa-Podnart v Lipnici uredi spomenik in površine, ki so 
del cestišča oz. pozove pristojne organe, ki so odgovorni za ureditev. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Za obnovo spomenika na križišču Kamna Gorica-Kropa-Podnart v Lipnici, pri katerem je 
treba obnoviti kamniti zid in tlak, je občina pridobila kulturno-varstvene pogoje s strani 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Le-te smo posredovali upravljavcu državne ceste 
Direkciji RS za infrastrukturo ter pridobili njihovo predhodno mnenje. Glede na prejete 
pogoje s strani obeh pristojnih institucij je potrebna njihova medsebojna uskladitev. Tehnična 
rešitev obnove spomenika in površin, ki so del cestišča, mora biti potrjena s strani obeh 
pristojnih institucij, zato si bomo prizadevali za njihovo čim prejšnjo uskladitev. 
 
 
Pripravila: 
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,  
prometno infrastrukturo in komunikacije  
Tanja Pogačnik, vodja 
Oddelka za družbene dejavnosti 
 
 

      Alenka Langus l.r. 
     Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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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: 17.9.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 12. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička 
pobuda za sanacijo in utrditev neurejene in nevarne šolske poti za OŠ Lipnica, ki poteka med 
Srednjo Dobravo in Lipnico, ter upoštevanje že prispelih pobud za ureditev osnovnih površin 
za šolarje v čim večji meri. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena 
Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Na odseku šolske poti od Srednje Dobrave do OŠ Staneta Žagarja Lipnica, na mestu 
priključevanja na regionalno cesto, so bila izvedena ureditvena dela.  
 
Učenci z Zgornje in Srednje Dobrave prihajajo in odhajajo iz šole z organiziranim šolskim 
prevozom (minibusom). 
 
V nameri izboljšanja prometne varnosti na območju makadamskega parkirišča ob regionalni 
cesti, v neposredni bližini šole, je občina nedavno izvedla začasno prometno ureditev, ki 
razmejuje tamkajšnje peš ter vozne površine oz. tokove. 
 
 
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 

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: 18.9.2020 
 
Župan je na 12. seji prejel vprašanje svetnice Mojce Faganel, ali je možno pridobiti gradbeno 
dovoljenje za postavitev ročne avtopralnice na določenih parcelah v Hrašah in s kakšnimi 
prostorskimi omejitvami ali bi bilo treba spremeniti OPPN. Župan je za odgovor na podlagi 
drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE MOJCE FAGANEL 
 
Lastnik nepremičnine je za zemljišča s parc. št. 1383/3, 1383/4, 101/4, 105/11, 103/2, vse k.o. 
Hraše, maja 2019 pridobil lokacijsko informacijo, ki je prepis iz uradnih evidenc, torej takrat 
veljavnega prostorskega akta ZN za Turistično nakupovalni center Lesce - 1. faza (DN UO, št. 
47/04, 74/07, 128/10, 144/11, 237/18). Na 8. seji občinskega sveta 13.11.2019 je bil sprejet 
Občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce 
(DN UO, št. 263/19), ki pa ni bistveno spremenil določil za navedeno nepremičnino. Lastnik 
oziroma investitor lahko pridobi gradbeno dovoljenje za gradnje, ki so skladne s prostorskim 
aktom. Veljavni akt na omenjenih zemljiščih dopušča predvsem gradnjo parkirišč za potrebe 
objekta C I. faza, ki je zgrajen, in II. faza, ki v celoti še ni zgrajen. 
 
Lastnik navedene nepremičnine je aprila letos podal pobudo za spremembo Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE06 – TNC 1 in 2 
Lesce. Pobudniku je bil poslan dopis z navedbo podatkov in dokumentov, ki jih občina 
potrebuje za pripravo osnutka pogodbe o medsebojnih obveznostih o izdelavi in financiranju 
sprememb OPPN ter sklepa o začetku postopka. 
 
 
Pripravila: 
Staša Čelik Janša, vodja  
Referata za okolje in prostor 
 

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 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 8.7.2020 
 
Župan je na 12. seji prejel vprašanje svetnice Mojce Faganel, kakšna je bila končna odločitev 
občine glede hortikulturne ureditve mestnega jedra v Radovljici in ali bo občina namenila 
sredstva tudi za ureditev drugih trgov v občini. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE MOJCE FAGANEL 
 
V sklopu hortikulturnega urejanja občine Radovljica je dr. Sabina Šegula, strokovnjakinja za 
floristiko in hortikulturo, izdelala idejni načrt hortikulturne revitalizacije Radovljice, ki 
vključuje tudi Linhartov trg. V elaboratu je bilo predvideno, da bi staro mestno jedro 
Radovljice dobilo celovito enotno podobo z zasaditvijo tradicionalnih pelargonij rdeče barve. 
Na podlagi izdelanega elaborata je Občina Radovljica preverila pripravljenost stanovalcev 
Linhartovega trga za sodelovanje pri izvedbi projekta ter pridobila tudi mnenje Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije glede namestitve cvetličnih korit na okenske police. 
Glede na mnenje zavoda in skromen odziv lastnikov nepremičnin na Linhartovem trgu se k 
projektu ne bo pristopilo. 
 
 
Pripravila: 
Urša Zakrajšek, višja svetovalka za lokalne  
skupnosti in urejanje javnih površin  
 

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 

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:  22.9.2020 
 
Župan je na 12. seji prejel pobudo svetnika Vilija Praprotnika za ogled visoke struge potoka 
Lešnica in ustrezno ukrepanje. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena 
Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA VILIJA PRAPROTNIKA 
 
Pobudo smo posredovali Gorenjski gradbeni družbi d.d. Kranj, ki je lastnica asfaltne baze v 
Gači. O morebitni izvedbi potrebnih ukrepov v zvezi s stanjem na potoku Lešnica vas bomo 
obvestili, ko prejmemo odgovor.  
 
 
 
 

 
Rado Pintar l.r. 

Vodja Referata za infrastrukturo 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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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: 18.9.2020 
 
Direktorica občinske uprave je na 12. seji prejela dopolnitev pobude svetnice Vojke Jesenko, 
da občinska uprava čim prej pristopi k rešitvi stanja Šušteršičeve vile v Lescah in organizira 
vsaj sestanek z zasebnim investitorjem.  
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
S pobudo za pogovor z lastnikom nepremičnine se strinjamo. Občinska uprava ga bo na 
sestanek povabila v mesecu septembru. 
 
 
Pripravila: 
Staša Čelik Janša, vodja 
Referata za okolje in prostor 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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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: 17.9.2020 
 
Direktorica občinske uprave je na 12. seji prejela pobudo svetnice Vojke Jesenko, da se 
terminsko opredeli realizacija aktivnosti za ureditev razmer na vaški cesti na Črnivcu. Župan 
je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil 
občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Za izboljšanje prometne varnosti na lokalni cesti v naselju Črnivec bo občina predvidoma v 
mesecu novembru 2020 pridobila elaborat kratkoročnih ukrepov za umirjanje prometa, 
katerih realizacija bo, v odvisnosti od njihove narave, izvedena najkasneje do izteka meseca 
maja 2021. 
 
 
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 

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: 18.9.2020 
 
Direktorica občinske uprave je na 12. seji prejela vprašanje svetnice Vojke Jesenko, kdo je 
izdelal študijo za zaporo ceste med Gradnikovo cesto in Ulico Staneta Žagarja pod Volčjim 
hribom v Radovljici. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta 
Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Za odpravo tranzitnega prometa motornih vozil na območju naselij Gradnikove ceste ter Ulice 
Staneta Žagarja v Radovljici je bila v juniju na delu Gradnikove ceste urejena slepa ulice. 
Med obema naseljema je fizično onemogočeno prehajanje motornih vozil. Za prometno 
preureditev je občinska uprava vodila upravni postopek urejanja prometa ter po uradni 
dolžnosti izdala odločbo za postavitev ustrezne talne in vertikalne prometne signalizacije, v 
skladu z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. 
Spremenjena prometna ureditev sledi viziji prometnega režima na Gradnikovi cesti, izhajajoči 
iz sprejete celostne prometne strategije Občine Radovljica. 
 
Glede na prejete pobude z nasprotovanjem uvedbi slepe ulice je občinska uprava 1.9.2020 
izdala odločbo, s katero je odpravila ureditev slepe ulice. Po odpravi slepe ulice bo izvedeno 
štetje prometa in izdelana primerjalna analiza prometnih tokov na območnih prometnicah, ki 
bo podlaga za nadaljnje odločitve glede prometne ureditve na tem območju. Prometna 
signalizacija in povozni stebrički bodo odstranjeni po pravnomočnosti izdane odločbe.  
 
Informacija o načrtovanju prometne ureditve na tem delu Gradnikove ceste je priložena točki 
Pobude in vprašanja. 
 
 
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 

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: 22.9.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 12. seji prejela pobudo svetnice Brede Poličar za 
sanacijo precej zanemarjene tematske poti od železniške postaje Otoče na Brezje. Župan je za 
odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko 
upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE BREDE POLIČAR 
 
Občina Radovljica trenutno skrbi za 12 tematskih poti, za katere je treba vsako leto opraviti 
nujna vzdrževalna dela. Vsako leto pride na vrsto druga tematska pot, ki se jo temeljiteje 
obnovi. Vzdrževalna dela občina ureja z zunanjimi izvajalci, izbranimi na podlagi zbiranja 
ponudb. Izbrani izvajalec na podlagi ogleda na terenu in izkazanih potreb opravi redna 
vzdrževalna dela, košnjo trave, po potrebi obnovo usmerjevalnih tabel...  
 
Prizadevanja bomo usmerili tudi v obnovo predlagane tematske poti. Jeseni bo opravljen 
ogled, pripravljen bo načrt ureditve. V okviru finančnih zmožnosti bodo določena dela 
opravljena še letos, glavnina predvidoma v naslednjem letu. 
 
 
Pripravila: 
Andreja Schmitt, višja svetovalka 
za gospodarske zadeve 

 
Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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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: 22.9.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 12. seji prejela pobudo svetnika Darka Marolta za 
postavitev pasjega parka v Radovljici. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. 
člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA DARKA MAROLTA  
 
Predlog za postavitev pasjega parka je bil vložen tudi kot vloga na javni poziv občanom in 
občankam občine Radovljica za oddajo projektnih predlogov – Projekt za moj kraj, kot vloga 
za vključitev projekta v participativni proračun za leti 2021 in 2022. 
 
Vloga je bila ustrezna z vidika skladnosti predloga s pogoji in z vidika izvedljivosti projekta 
in bo kot taka sodelovala na glasovanju v mesecu novembru za vključitev v proračun za leto 
2021 ali 2022. 
 
 
Pripravila: 
Andreja Schmitt, višja svetovalka 
za gospodarske zadeve 

 
Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 
 

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




II/43 
 

 
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: 13.8.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 12. seji prejela vprašanje svetnika Darka Marolta, 
kako lahko stoji velik reklamni pano ob »vzporednici« z avtocesto pred novim nakupovalnim 
centrom v Radovljici. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta 
Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA DARKA MAROLTA  
 
Občinski inšpektor Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Radovljica in Naklo je 
postavitelju reklamnega panoja izdal odločbo o odstranitvi le-tega, saj je bilo ugotovljeno, da 
je pano postavljen brez ustreznih dovoljenj in v nasprotju z veljavnimi občinskimi predpisi. 
Kršitelj je zoper izdano odločbo vložil pritožbo, ki je bila z odločbo župana zavrnjena kot 
neutemeljena. Pritožnik je pri Upravnem sodišču sprožil upravni spor, v katerem zahteva 
odpravo obeh izdanih odločb. Postopek pred Upravnim sodiščem je še v teku.  
 
 
 
 
 

 Manca Tomažin, univ.dipl.prav. l.r. 
 Vodja Oddelka za splošne zadeve 

 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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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: 15.9.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 12. seji prejela pobudo svetnice Mateje Potočnik, 
da se iz omejitve osne obremenitve na mostu čez Lipnico v vasi Ovsiše izvzame 
intervencijska vozila oz. se most sanira za večje osne obremenitve. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE MATEJE POTOČNIK 
 
V primerih intervencij ob prometnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih zakon o cestah 
(ZCes-1) dovoljuje izredni prevoz po javni cesti vozilom, ki presegajo s predpisi dovoljeno 
skupno maso, osne obremenitve ali dimenzije.  
 
Intervencijsko vozilo PGD Podnart, v primeru intervencijske vožnje, sme prečiti most preko 
potoka Lipnica, na lokalni cesti oznake LC 348081 "Ovsiše -Dobravica", v Ovsišah, navkljub 
veljavni prepovedi prometa vozilom ali skupini vozil, katerih skupna masa presega 5 ton.    
 
 
Pripravil: 
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,  
prometno infrastrukturo in komunikacije 
 

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

prostor in investicije 
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Datum: 17.9.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 12. seji prejela vprašanje svetnice Mateje 
Potočnik, kakšno je stanje predloga Krajevne skupnosti Podnart glede postavitve znakov za 
omejitev težkega prometa na cesti Češnjica–Rovte Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE MATEJE POTOČNIK 
 
Omejitev osne obremenitve vozilom na "Češnjiškem mostu" oziroma lokalni cesti oznake LC 
348091 "Češnjiški most-Njivice", ki tvori medobčinsko cestno povezavo, narekuje poenoteno 
prometno ureditev v obeh občinah. Ureditev odseka ceste v upravljanju sosednje občine 
dopušča promet vozil s povečano osno obremenitvijo ter skupno dolžino. V sosednji občini se 
na mejnem območju občin nahaja deponija hlodovine, katere spravilo se vrši po obravnavani 
lokalni cesti.    
 
Za potrebe nedavne gradnje vodovoda "Ovsiše-Dobravica" se je gradbiščni promet vozil s 
povečano osno obremenitvijo vršil preko lokalne ceste oznake LC 348091 "Češnjiški most-
Njivice" ter navezujočega "Češnjiškega mostu", pri čemer na premostitvenem objektu ni bilo 
zaznati neposrednih škodnih vplivov. Od tod smatramo, da vzpostavitev osne omejitve 
vozilom na samem cestnem objektu ni potrebna.  
 
Za prepoved prometa motornim vozilom s priklopnim vozilom na lokalni cesti oznake LC 
348091 "Češnjiški most-Njivice", v smeri Njivice, je bila izdana odločba upravljavca za  
spremembo prometne ureditve.  
 
 
Pripravil: 
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,  
prometno infrastrukturo in komunikacije 
 

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

prostor in investicije 
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Datum: 14.9.2020 
 
Direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja sta 
na 12. seji prejela vprašanje svetnice Tee Beton, ali občina pri prodaji stavbe bivšega 
Pensiona Jelovica deluje tudi v smislu pripeljati v kraj ustrezen program in zanesljivega 
investitorja in kako bo občina zaščitila kraj in spomeniško zaščiteno stavbo v primeru prodaje 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE TEE BETON 
 
Občina Radovljica je v celoti lastnica kompleksa zemljišč v Kamni Gorici, kjer se nahajajo 
dotrajani objekti bivšega Doma Matevža Langusa (še pred tem je bil tam Pension Jelovica). 
Dopustni posegi / gradnje v območju so določeni v veljavnem Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za staro jedro Kamne Gorice (DN UO, št. 119/09, 165/12). Območje je v 
OPPN opredeljeno kot prostorska enota Kg1-f2 in je namenjeno centralnim dejavnostim. V 
tej prostorski enoti so dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti: terciarne dejavnosti, 
ki spadajo v center mesta (kot na primer hotel, trgovina ipd.), kvartarne dejavnosti (zdravstvo, 
šolstvo, znanost, kultura, uprava, javne storitve) lokalnega in širšega pomena. Če bi investitor 
želel drugačno namembnost, bi bilo predhodno treba spremeniti OPPN. 
 
Nepremičnine so uvrščene v Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, Občina 
Radovljica jih je poskušala prodati, a ni bila uspešna.  
 
Ker je v enoti urejanja prostora, kjer se nahajajo nepremičnine, med drugim možna tudi 
gradnja doma za starostnike, kar je trenutno zelo aktualno, smo o tem obvestili Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
 
Pobudo smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja. 
 
 
Pripravili: 
Tanja Geltar, višja svetovalka 
za gospodarjenje z nepremičninami 
Staša Čelik Janša, vodja 
Referata za okolje in prostor 
 
 Alenka Langus l.r. 
 Direktorica občinske uprave 
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Datum: 17.9.2020 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za varstvo okolja in urejanje 
prostora so na 12. seji prejeli pobude in vprašanja svetnika Andreja Potočnika glede izvedbe 
projekta nadgradnje železnice in s tem povezane prilagoditve cest. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO IN VPRAŠANJA SVETNIKA ANDREJA POTOČNIKA 
 
Za določitev lokacij predvidenih podvozov in nadvozov na trasi železniške proge na območju 
občine Radovljica je bila zadolžena projektna skupina, ki jo je vodila Družba za razvoj 
infrastrukture (DRI upravljanje investicij, d.o.o.), v kateri pa so poleg predstavnikov DRI 
sodelovali tudi predstavniki SŽ-Infrastrukture (kot upravljavec železniške infrastrukture, 
predstavniki Družbe Republike Slovenije za infrastrukturo (kot investitor nadgradnje 
železniške proge in predstavnik lastnika železniške infrastrukture, Ministrstva za 
infrastrukturo) ter predstavniki Občine Radovljica. Na podlagi predlogov, ki jih je pripravila 
omenjena skupina, je Ministrstvo za infrastrukturo imenovalo komisijo, ki je pregledala 
predloge in opravila terenski ogled ter ministru za infrastrukturo podala svoje ugotovitve 
glede ukinitve nivojskih prehodov čez železniško progo in umestitve predvidenih izven 
nivojskih prehodov čez železniško progo. Ministrstvo za infrastrukturo je s sklepom potrdilo 
lokaciji obeh predvidenih podvozov pod železniško progo tako na območju naselja Zaloše kot 
naselja Ovsiše.  
 
Dimenzije obeh načrtovanih podvozov pod železniško progo na območju naselja Zaloše in 
naselja Ovsiše omogočata promet tako tovornim vozilom kot tudi kmetijski mehanizaciji. 
Podvoza sta načrtovana skladno s pravilnikom o projektiranju cest, ki določa tehnične 
zahteve, pogoje in normative, ki se morajo zaradi zagotavljanja prometne varnosti in 
ekonomičnosti gradnje ter vzdrževanja javnih cest in njihovih elementov upoštevati pri 
izdelovanju projektne in tehnične dokumentacije, namenjene za gradnjo, uporabo in 
vzdrževanje cest.  
 
Dimenzije podvoza v območju naselja Zaloše so sledeče:  

- svetla širina podvoza znaša 7,50 m, 
- minimalna svetla višina znaša 4,75 m (predpisana maksimalna višina vozil ne sme 

presegati višine 4,50 m). 
Dimenzije podvoza v območju naselja Ovsiše so sledeče:  

- svetla širina podvoza znaša 7,70 m, 
- minimalna svetla višina znaša 4,65 m (predpisana maksimalna višina vozil ne sme 

presegati višine 4,50 m). 
 
Nove nadomestne javne poti do ukinjenega nivojskega prehoda čez železniško progo v 
približnem kilometru 606+150 (območje Zaloš), kjer se nahaja dostop do prodišča reke Save, 
ni mogoče urediti z južne strani (smeri Podnarta), saj bi z ureditvijo javne poti posegli tako v 
15 m širok priobalni pas reke Save kot tudi v 8 m širok progovni pas železniške proge. Na 
delu, kjer se železniška proga in struga reke Save najbolj približata, sta os najbližjega tira in 

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


II/53 
 

morfološkega roba struge medsebojno oddaljena manj kot 20 m. Posegi v navedena varovalna 
pasova, predvsem s strani SŽ-Infrastrukture, so dovoljeni le v izjemnih primerih. S strani SŽ-
Infrastruktura, posegi v progovni pas železniške proge na dani lokaciji niso dovoljeni, kar 
pomeni, da bi bilo treba načrtovano ureditev javne poti odmakniti iz progovnega pasu, kar pa 
ocenjujemo, da je tehnično težje izvedljivo, saj bi bila ureditev že na robu struge reke Save. 
Takšna ureditev bi predstavljala drago rešitev z izvedbo nasipov, podpornih zidov,… za 
katere na dani lokaciji, ki se nahaja na poplavnem območju, praktično ni možno pridobiti 
soglasja (pozitivnega mnenja) Direkcije RS za vode.  
 
Občina Radovljica je za potrebe izdelave projektne dokumentacije, tako za izgradnjo 
navezovalne ceste na načrtovani podvoz pod železniško progo v območju naselja Zaloše kot 
tudi v območju naselja Ovsiše, naročila geološko geomehanske, geotehnične in hidrološko 
hidravlične raziskave terena, katerih izsledki so narekovali načrtovanje izvedbe obeh cestnih 
navezav na nova podvoza. 
 
Na podlagi pridobljenih podatkov je bila na območju podvoza v Zalošah sprejeta tehnična 
rešitev, kjer je odvodnjavanje meteornih voda s površine načrtovane navezovalne ceste 
predvideno s pomočjo ponikanja meteornih voda oziroma preko ponikovalnice. Ponikanje 
meteornih voda na tem območju ni problematično, saj je iz raziskav razvidno, da se nivo 
podtalnice nahaja pod nivojem najnižje kote načrtovane navezovalne ceste. Raziskave 
izključujejo možnost poplavljanja podvoza zaradi poplavnih voda reke Save.  
 
Na območju načrtovanega podvoza pod železniško progo na Ovsišah so izsledki raziskav 
narekovali »kesonsko« načrtovanje navezovalne ceste do novega podvoza in dvig najvišjega 
dela ceste nad nivo gladine poplavne vode Q100 (računska vrednost stoletnih voda), na obeh 
straneh podvoza. S »kesonskim« načinom izvedbe (gradnja t.i. banje iz vodonepropustnega 
betona) bo preprečeno vdiranje podtalnice in poplavnih voda reke Lipnice in Save v 
načrtovani podvoz. Odvodnjavanje meteornih voda iz podvoza je predvideno s pomočjo 
prečrpavanja vode v reko Lipnica, za kar bo v sklopu navezovalne ceste zgrajeno črpališče z 
dvema črpalkama.  
 
Pobudo in vprašanja smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo 
okolja. 
 
 
 
 
 

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

prostor in investicije 
 



II/54 
 

 
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: 21.9.2020 
 

ODGOVORI NA USTNA VPRAŠANJA IN POBUDE 
 
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica je župan za odgovor na 
vprašanja in pobude, zastavljene ustno na 12. seji, zadolžil občinsko upravo. 
 

- Vprašanja svetnika Gorazda Fajfarja glede odvetniških stroškov: koliko je nastalo 
poravnav, odškodnin, izvensodnih poravnav…, v katerih konkretnih zadevah, ter kdaj 
in koliko je občina za to plačala v obdobju 2010-2020, za vsako leto posebej. Glede na 
to, da se porablja za odvetniške zadeve ogromna sredstva, ga zanima, koliko tožb so 
vložili, v koliko tožbah so zastopali v imenu Občine Radovljica, v koliko tožbah so 
zastopali, ko je bila občina tožena, koliko pravnih mnenj so podali za občino in koliko 
prijav so v imenu občine podali na posamezne inštitucije ter na katere. Mišljene so vse 
prijave, ki so jih vložili v imenu občine.  

Odgovor občinske uprave: Odvetniška pisarna Šlibar Mulej d.o.o. Občino Radovljica 
zastopa v vseh pravdnih, upravnih, izvršilnih in stečajnih zadevah ter v večini nepravdnih 
zadev. Trenutno v pisarni vodijo 260 odprtih zadev, velika večina od teh je postopkov izvršb 
zoper dolžnike in prijava terjatev v stečajnih postopkih zoper pravne ali fizične osebe. Odprtih 
pravdnih zadev je trenutno 33, nepravdnih 13, predpravdnih zadev 15 in upravnih postopkov 
(upravno sodišče, upravne zadeve na UE) 9. Odvetniška pisarna je v imenu občine vložila tudi 
1 prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije in 1 prijavo na Okrožno državno tožilstvo v 
Kranju. Zaradi zagotavljanja varstva osebnih podatkov občinski svetniki po predhodnem 
dogovoru z občinsko upravo lahko vpogledajo v seznam vseh odprtih zadev. 
Občina Radovljica je v več pravdnih zadevah sklenila sodno ali izvensodno poravnavo, in 
sicer: 
Znesek € Datum 

plačila 
Opis 

12.035,00 31.03.2014 odškodnina po poravnavi 1.del / nemožnost uporabe zemljišča v Lescah zaradi 
denacionalizacije 

12.035,00 30.01.2015 odškodnina po poravnavi 2.del / nemožnost uporabe zemljišča v Lescah zaradi 
denacionalizacije 

25.000,00 22.05.2014 sodna poravnava SGP Slovenija ceste / letališka steza ALC Lesce 

28.000,00 11.11.2015 izvensodna poravnava/ letališka steza ALC Lesce 

/ 9.9.2016 sodna poravnava / izročitev manjkajoče dokumentacije po obnovi Vrtca Brezje 

111.735,00 31.3.2017 sodna poravnava / 1. del kupnine za zemljišče v območju kopališča in avtokampa 

 111.735,00 31.1.2018 sodna poravnava / 2. del kupnine za zemljišče v območju kopališča in avtokampa 

4.000,00 24.11.2017 izredna odpoved Pogodbe o zaposlitvi - kršitev pogodbenih obveznosti / pravdni stroški 

23.998,30 08.01.2018 izredna odpoved Pogodbe o zaposlitvi - kršitev pogodbenih obveznosti / plača 

/ Januar 
2018 

Prenos zgrajene komunalne opreme na območju Plana v Lescah 

27.309,06 25.04.2018 sodna poravnava - stroški iz naslova vzdrževanja občinskih stanovanj 
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27.309,06 25.04.2018 sodna poravnava - prihodki iz naslova najemnin za občinska  stanovanja 

157.274,99   prijavljeno v stečajno maso iz naslova najemnin in vzdrževanja občinskih stanovanj 
26.148,68 10.05.2018 sporazum o prenehanju služnostne pravice, izvršilni stroški, stroški postopka / Cesta za Verigo 
22.335,83 13.06.2018 končni obračun del / nova Vovkova hiša v Lescah 
16.616,00 01.04.2019 plačilo po cesijski pogodbi, pravdni stroški / Vurnikov trg 

Poleg pravnega zastopanja pred sodišči in upravnimi organi odvetniška pisarna skladno z 
določili pogodbe v okviru pavšalnega mesečnega zneska mora nuditi tudi storitve ustnega in 
pisnega pravnega svetovanja v vseh zadevah, zato pravna mnenja in stališča, ki so večkrat 
podana zgolj telefonsko, niso posebej evidentirana.   
 

- Pobuda svetnice Neže Mezeg občini oz. športni zvezi, ki je prejela denar za izvedbo 
programov, naj poskuša te programe tudi izpeljati, vsaj jeseni, če ne prej. Škoda se ji 
zdi, da bi 150 predšolskih otrok zamudilo priložnost, da bi se naučili plavati.  

Odgovor občinske uprave: Programi učenja plavanja se za 2. in 3. razrede osnovnih šol 
izvajajo jeseni, za predšolske otroke in 1. razrede pa spomladi. Zaradi razmer, ki so posledica 
epidemije covid-19, letos spomladi programa za mlajše otroke ni bilo mogoče izvesti, bo pa 
program za spomladanske prvošolce (zdaj drugošolce) izveden jeseni 2020, za spomladanske 
predšolske otroke (zdaj prvošolce) pa predvidoma spomladi 2021. Navedeni predšolski otroci 
tako kljub delno okrnjenemu programu ne bodo zamudili priložnosti, da bi se naučili plavati. 
Ne glede na to izvajalci skupaj z vzgojno-izobraževalnimi zavodi iščejo možnosti 
nadomestitve izpadlega programa, ki pa so zelo odvisne od različnih dejavnikov (prevozi, 
šolski urniki, trajanje programa, ki ima pri majhnih otrocih svoje omejitve, zdravstvene 
omejitve zaradi covid-19…). 
 

- Pobuda svetnice Neže Mezeg, občini in Komunali Radovljica, d.o.o., naj se čistilna 
akcija, ki zaradi koronavirusa spomladi ni bila izvedena, izvede v poletnem ali 
jesenskem obdobju  

Odgovor občinske uprave: Glede na epidemiološko situacijo občinska uprava krajevnih 
skupnosti in drugih organizacij ni pozvala k izvedbi organizirane akcije Očistimo našo 
občino. So pa nekateri organizatorji čistilne akcije izvedli že spomladi v lastni režiji. 
 

- Pobuda svetnika Andreja Potočnika za postavitev dveh ležečih policajev na cesti 
Češnjica – Rovte v naselju Češnjica od hišne številke 1 do ovinka  

Odgovor občinske uprave: Za izboljšanje prometne varnosti na lokalni cesti oznake LC 
348091 "Češnjiški most-Njivice", med stanovanjskimi objekti h.š. Češnjica pri Kropi 1 in 17, 
bosta s strani upravljavca ceste, v primeru dopustnih pogojev, umeščeni dve začasne začasni 
napravi za umirjanje prometa (montažni hitrostni grbini). 
 
 
 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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OBČINSKI SVET 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: INFORMACIJA O POLLETNEM POROČILU O IZVRŠEVANJU 

PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2020 IN POROČILO 
O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OBDOBJE 
OD 01.01.2020 DO 30.06.2020 

 
 
V skladu z določbami 63. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 in 
spremembe), 31. in 103. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 7. člena 
Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 (DN UO, št. 254/19 in 268/20), kjer je 
določeno, da župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna in o prerazporeditvi 
proračunskih sredstev v prvem polletju leta 2020, so gradivo prejeli svetniki Občinskega sveta 
Občine Radovljica po elektronski pošti dne 31.07.2020 na svoj e-naslov. 
 
Gradivo vsebuje poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, 
zadolževanju, podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev 
iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju 
proračunskih sredstev, uporabi sredstev proračunske rezerve, razlago glavnih odstopanj v 
primerjavi s sprejetim proračunom in predlog potrebnih ukrepov. 
 
Priloženo je bilo tudi Poročilo o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana za obdobje od 1.1. 
do 30.6.2020 med proračunskimi postavkami in Poročilo o prerazporeditvi sredstev po sklepu 
župana za obdobje od 1.1. do 30.6.2020 znotraj proračunskih postavk. 
 
Po vsebini je gradivo enako kot pretekla leta. 
 
 
Pripravila: 
Maja Stanojević, vodja 
Referata za finance in proračun 
 

Ciril Globočnik l.r. 
Župan 
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OBČINSKI SVET 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  OBVESTILO O SKLEPIH SVETA USTANOVITELJIC  

KNJIŽNICE A. T. LINHARTA RADOVLJICA 
 
 
11. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 
(DN UO, št. 128/2010 in spremembe) določa, da je skupni organ za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic občin in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem 
javne službe knjižnične dejavnosti Svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani občin 
ustanoviteljic zavoda (Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica). Skladno s 13. členom navedenega 
odloka Svet ustanoviteljic o odločitvah obvešča občinske svete ustanoviteljic. 
 
Občinski svet Občine Radovljica obveščamo, da so bili na 11. seji Sveta ustanoviteljic 
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, ki je bila 1.9.2020, sprejeti naslednji sklepi: 

1. Svet ustanoviteljic Knjižnice A. T. Linharta sprejme poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. 
Linharta Radovljica za obdobje od 1.1. do 31.12.2019. 

2. Svet ustanoviteljic Knjižnice A. T. Linharta daje soglasje k določitvi delovne uspešnosti 
direktorice Knjižnice A. T. Linharta za leto 2019 v višini 94 odstotnih točk. 

3. Svet ustanoviteljic Knjižnice A. T. Linharta daje soglasje k Poslovnemu in finančnemu 
načrtu Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2020. 

4. Svet ustanoviteljic Knjižnice A. T. Linharta daje soglasje k Strateškemu načrtu Knjižnice 
A. T. Linharta Radovljica za obdobje 2020-2024. 

 
Gradivo in zapisnik 11. seje Sveta ustanoviteljic se hranita in sta na vpogled na Oddelku za 
družbene dejavnosti Občine Radovljica. 
 
 
Pripravila: 
Tanja Pogačnik, vodja 
Oddelka za družbene dejavnosti 
 

Ciril Globočnik l.r. 
Župan 
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Datum: 18.9.2020 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
ZADEVA:  INFORMACIJA O OPRAVLJENIH AKTIVNOSTIH 
 
 
Občinski svet Občine Radovljica je na 12. seji pod točko XIII obravnaval problematiko Doma 
dr. Janka Benedika Radovljica. V zvezi z navedeno točko dnevnega reda posredujemo 
informacijo o opravljenih aktivnostih. 
 
Župan Ciril Globočnik se je 26.8.2020 sestal z državnim sekretarjem na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti Cvetom Uršičem. Državni sekretar je v pogovoru 
zagotovil, da bo v Domu dr. Janka Benedika Radovljica opravljen notranji finančni nadzor. 
Kot smo bili seznanjeni, nadzor poteka, poročilo bo izdelano po opravljenem nadzoru.  
 
 
Pripravila: 
Mojca Ahčin 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 

Ciril Globočnik l.r. 
Župan 
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OBČINSKI SVET 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
ZADEVA:  INFORMACIJA O UREDITVI SLEPE ULICE NA GRADNIKOVI CESTI V 

RADOVLJICI   
 
 
Občinska uprava je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Statuta občine Radovljica in 
Zakona o cestah ter Odloka o občinskih cestah, v upravni zadevi urejanja prometa, talne in 
vertikalne signalizacije, po uradni dolžnosti, dne 19.5.2020 izdala odločbo št. 3711-
0101/2020 za spremembo prometne ureditve, t.j. za ureditev slepe ulice na delu Gradnikove 
ceste v Radovljici, s katero je bilo v območju stanovanjskega objekta h.š. Gradnikova cesta 9 
c fizično onemogočeno prehajanje motornih vozil. 
 
Dne 29.7.2020 smo prejeli poziv Civilne iniciative Gradnikova cesta za odpravo navedene 
slepe ulice in povrnitev tamkajšnje prometne ureditve v prvotno stanje. 
 
Dne 11.8.2020 je bil izveden skupni sestanek s predsednikom KS Radovljica in predstavniki 
Civilne iniciative Gradnikova cesta, ki so predstavili odklonilna stališča do spremenjene 
prometne ureditve. 
 
V časovnih obdobjih med 14.8.2020 in 28.8.2020 so se na Gradnikovi cesti (v vplivnem 
območju urejene slepe ceste) ter na Ulici Staneta Žagarja izvajale enotedenske meritve hitrosti 
vozil in prometnih obremenitev.  
 
Dne 26.8.2020 smo po elektronski pošti prejeli zahtevo članov občinskega sveta Jerneja 
Kolmana, Andreja Potočnika, Aljoše Škufca, Brede Poličar, Maksimiljana Kalana, Vojke 
Jesenko, Simona Resmana, Tine Mrak in Sandre Zadnikar za sklic izredne seje občinskega 
sveta za obravnavo predloga sklepa o odstranitvi zapore na Gradnikovi cesti v Radovljici.  
 
Pobudnikom smo 2.9.2020 sporočili, da je občinska uprava 1.9.2020 izdala odločbo, s katero 
se odpravi ureditev slepe ulice na obravnavanem odseku Gradnikove ceste. Glede na prejete 
pobude z nasprotovanjem uvedbi slepe ulice na Gradnikovi cesti smo se z občinsko upravo 
odločili, da po odpravi te prometne ureditve izvedemo štetje prometa (primerjalne meritve 
hitrosti vozil in prometnih obremenitev) in izdelamo primerjalno analizo prometnih tokov na 
območnih prometnicah, ki bo podlaga za nadaljnje odločitve glede prometne ureditve na tem 
območju. V obrazložitvi odločbe je navedeno, da bodo trenutna prometna signalizacija in 
povozni stebrički odstranjeni po pravnomočnosti te odločbe in najkasneje do 1.10.2020. V 
odgovoru na zahtevo za sklic izredne seje smo glede na izdano odločbo navedli, da ni 
razlogov za obravnavo predloga sklepa o odstranitvi zapore na Gradnikovi cesti v Radovljici 
na seji občinskega sveta oziroma za sklic izredne seje občinskega sveta. 
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Dne 9.9.2020 je bila zoper izdano odločbo vložena pritožba, v kateri pritožniki navajajo 
razloge za ohranitev ureditve slepe ulice ter odpravo odločbe za povrnitev prvotne prometne 
ureditve. Sočasno so pritožniki vložili zahtevo za vročitev odločbe z dne 1.9.2020 in 
priglasitev udeležbe v postopku. Odločba bo dokončna in lahko izvršljiva po odločitvi o 
pritožbi, ki še ni izdana. 
 
Zatem smo na skupni pogovor povabili predsednika KS Radovljica, predstavnike Civilne 
iniciative Gradnikova ter predstavnike zagovornikov izvedene prometne ureditve, t.j. 
pritožnikov na izdano odločbo št. 3711-0146/2020 z dne 1.9.2020. Sestali smo se 16.9.2020, 
predstavljena so bila stališča ter izkustva, vezana na spremenjeno prometno ureditev. Civilna 
iniciativa Gradnikova, predsednik KS Radovljica pa tudi predstavniki zagovornikov so 
občinski upravi naknadno podali alternativne variantne predloge rešitev območne prometne 
ureditve. 
 
Občinskemu svetu bomo na naslednjih sejah poročali o odločitvi glede prejete pritožbe, štetju 
vozil in meritvah hitrosti in bodočih odločitvah glede prometne ureditve na tem območju. 
 
 
Pripravil: 
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,  
prometno infrastrukturo in komunikacije 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
Župan 
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