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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: 11. 10. 2017 
 

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 prejete 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
članov Občinskega sveta Občine Radovljica z odgovori. 

 
 
 
 
 

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: 10.10.2017 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 22. seji prejela pobudo svetnice Sabine za 
čimprejšnjo ureditev gozdne učne poti. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. 
člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE SABINE FELC 
 
Občina Radovljica je v januarju 2000 sprejela Odlok o razglasitvi gozda s posebnim 
namenom, po katerem poteka Gozdna učna pot – Predtrški gozd. Skladno s 7. členom tega 
odloka je načrtovalec in upravljalec Gozdne učne poti ter celotne infrastrukture Zavod za 
gozdove Slovenije, Območna enota Bled.  
 
Občina Radovljica je ZGS, Območni enoti Bled posredovala dopis, s katerim jih seznanjamo 
s problematiko, navedeno v pobudi, in pozivamo k ureditvi Gozdne učne poti. 
 
 
Pripravila: 
Andreja Schmitt, višja svetovalka 
 
 
 
 
 
 

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: 9.10.2017 
 
Župan je na 22. seji prejel pobudo svetnika Avguština Mencingerja za zadolžitev občinskega 
uradnika, ki bo skrbel za Linhartov trg skupaj s Turizmom in kulturo, stalnimi prebivalci, 
lastniki lokalov, muzejem in glasbeno šolo. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 
31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA AVGUŠTINA MENCINGERJA 
 
Koordinacija aktivnosti med vsemi deležniki (Zavodom Turizem in kultura Radovljica, 
izvajalci in prebivalci) in reševanje morebitnih problemov na trgu se trenutno izvaja v okviru 
več občinskih služb. Skladno s Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 
občinski upravi Občine Radovljica opravljanje upravnih in strokovnih nalog na področju 
turizma sodi v Oddelek za družbene dejavnosti, opravljanje strokovnih nalog na področju 
infrastrukture pa v Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. Za urejenost 
javnih površin je po pogodbi zadolžena Komunala Radovljica d.o.o. skupaj z javnimi delavci, 
ki urejajo javne površine v KS Radovljica, za vsebino oz. koordinacijo aktivnosti in dogodkov 
na trgu pa je zadolžen Javni zavod Turizem in kultura Radovljica. Za nadzor nad 
upoštevanjem določb občinskih odlokov v okviru svojih pristojnosti skrbi Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Radovljica Naklo. 
 
Doslej je bil tovrstni način organiziranosti dokaj učinkovit, če pa bi se v prihodnosti izkazal 
za neprimernega, bomo upoštevali predlagano pobudo. 
 
 
 
 
 
 
 

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: 10.10.2017 
 
Župan je na 22. seji prejel vprašanje svetnika Izidorja Ariha, ali bo občina v letu 2018 na 
svojem območju asfaltirala odsek medobčinske ceste Peračica – Leše. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA IZIDORJA ARIHA 
 
Z županom Občine Tržič smo se že dogovorili, da se dela v naslednjem letu izvede sočasno z 
Občino Tržič. Sredstva bomo zagotovili s rebalansom proračuna za leto 2018 ali pa bomo 
dela izvedli v breme rednega vzdrževanja lokalnih cest.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 10.10.2017 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 22. seji prejela pobudo svetnika Izidorja Ariha za 
namestitev javnega pitnika vode na obrobju parkirišča na Brezjah. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA IZIDORJA ARIHA 
 
Pobudo pozdravljamo in jo bomo poizkušali realizirati v letu 2018. Najprej je treba določiti 
mikrolokacijo pitnika in se nato za izvedbo dogovoriti z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine. Potreben bo še dogovor z lastnikom zemljišča, saj občina sama ne razpolaga z 
zemljiščem v neposredni bližini bazilike.    
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 10.10.2017 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 22. seji prejela pobudo svetnika Izidorja Ariha za 
namestitev ležečih ovir pred prehodom za pešce na začetku vasi Brezje. Župan je za odgovor 
na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA IZIDORJA ARIHA 
 
Pobudo bomo preučili in preverili možnosti za njeno realizacijo v letu 2018.    
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 10.10.2017 
 
Župan je na 22. seji prejel vprašanje svetnika Vilka Praprotnika o izvedbi izjave Gorenjske 
gradbene družbe, podpisane 15.5.2014, da bo v roku enega leta po sprejemu OPPN P61 Gača 
ob zahodnem robu izvedla nasip z drevesno zasaditvijo, s katerim bo iz vasi Ljubno omejen 
pogled na območje asfaltne baze in betonarne. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA VILKA PRAPROTNIKA 
 
Občinska uprava je v marcu letos zaprosila Gorenjsko gradbeno družbo za odgovor, kdaj bo 
začela dela na podlagi izjave in kakšen je razlog zakasnitve. Prejeli smo ustni odgovor, da 
čakajo na uporabno dovoljenje, nato pa bodo nasip izvedli.  
 
Vprašanje smo Gorenjski gradbeni družbi ponovno poslali. Svetnika bomo seznanili z 
odgovorom, takoj ko ga prejmemo.  
 
 
 
 
 
 
 

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

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




IX/15 
 

 
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: 9.10.2017 
 
Župan je na 22. seji prejel pobudo svetnika Marka Toplaka, da se da se župan prioritetno 
aktivno loti reševanja problematike prometne varnosti Ceste za Verigo in poišče kompromis 
tako, da bo Cesta za Verigo še letos urejena in varna. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA MARKA TOPLAKA 
 
Z občinsko upravo problematiko Ceste za Verigo aktivno in prednostno rešujemo, tako po 
sodni poti kot tudi z iskanjem ustreznega dogovora z vsemi vpletenimi.  
 
V avgustu 2017 smo prejeli Sklep in sodbo okrajnega sodišča v Radovljici v zadevi P 
160/2012 cesta za verigo – prestavitev izvrševanja služnostne pravice parkiranja, vožnje in 
hoje. Sodišče je s sodbo zahtevek Občine Radovljica zavrnilo, pri čemer se je postavilo na 
stališče, da za prestavitev izvrševanja služnosti parkiranja ni zadosti prostora in ker Cesta za 
Verigo ni javna cesta in ni javno dobro. Ker se s sodbo sodišča ne moremo strinjati, smo v 
roku vložili pritožbo.  
 
Prav tako smo se v začetku oktobra ponovno srečali s tožečo stranko, s katero smo želeli rešiti 
problematiko tudi izvensodno, vendar do končnega dogovora še ni prišlo. S pogajanji bomo 
aktivno nadaljevali, vse z namenom čimprejšnje rešitve problema in s tem ureditve pogojev za 
prepotrebno obnovo navedenega cestnega odseka.   
 
 
 
 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 

 

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