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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: 11.12.2017 
 

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: 5.12.2017 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 23. seji prejela vprašanja svetnika Gorazda 
Fajfarja o meritvah vrednosti radona v radovljiških vrtcih. Župan je za odgovor na podlagi 
drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJA SVETNIKA GORAZDA FAJFARJA 
 
Zavod za varstvo pri delu Ljubljana je v okviru nacionalnega programa izmeril vrednosti 
radona med drugim tudi v vseh sedmih enotah Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica. 
Meritve so potekale v času od 9.3 do 3.5.2017, o rezultatih meritev pa je bi vrtec obveščen 
avgusta 2017.  
 
Najvišje vrednosti radona so bile dosežene v vrtcih v Kropi in Kamni Gorici. V teh dveh 
vrtcih je bila presežena dopustna vrednost 400 Bq/m3 (Vrtec Kropa – igralnica Pikapolonice: 
520 ±70 Bq/m3, Vrtec Kamna Gorica – igralnica Sončki: 630±80 Bq/m3), v nobenem od 
vrtcev pa ni bila presežena mejna vrednost 1.000 Bq/m3. Če bi bila presežena mejna vrednost, 
bi, glede na veljavne predpise, Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za varstvo pred sevanji, 
izdala odločbo o skrajšanju časa odprtja vrtca. Tako pa je predlagala le učinkovito 
prezračevanje prostorov (predvsem pred prihodom otrok) in izvajanje nadaljnjih meritev. 
 
Uprava vrtca je glede na rezultate meritev takoj, še pred začetkom šolskega leta, pristopila k 
sodelovanju z Upravo za varstvo pred sevanji. V dogovoru z njimi so se meritve v vrtcu 
Kropa in Kamna Gorica nadaljevale tudi v jesenskih mesecih. Dodatne meritve bodo Upravi 
za varstvo pred sevanji pomagale najti vire radona in predlagati ustrezne sanacijske ukrepe. 
Prav tako so bili starši, katerih otroci obiskujejo vrtca v Kropi in Kamni Gorici, o povečanih 
vrednostih radona obveščeni na roditeljskih sestankih, ki so potekali po enotah vrtca zadnji 
teden v avgustu 2017, strokovne delavke vrtca pa o nujnosti prezračevanja prostorov vrtca 
takoj po prejemu dopisa z rezultati meritev. Glede na to, da so bili starši obveščeni 
neposredno, občinskega sveta z rezultati meritev posebej nismo seznanjali. 
 
Občinska uprava bo skupaj z upravo vrtca pristopila k izvedbi sanacijskih ukrepov takoj, ko 
bodo znani viri radona in predlagani sanacijski ukrepi s strani Ministrstva za zdravje, Uprave 
RS za varstvo pred sevanji.  
 
 
Pripravila: 
Karmen Korošec, 
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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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:  24.11.2017 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 23. seji prejela vprašanja svetnika Blaža Trčka 
glede prenovljenega sistema za odpiranje dvižnih količkov za vstop na Linhartov trg. Župan 
je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil 
občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA BLAŽA TRČKA 
 
Na vprašanja, ki jih je zastavil svetnik na podlagi pripomb uporabnikov Linhartovega trga, 
odgovarjamo oz. pojasnjujemo: 
  
1. Za upravljanje (dvig in spust) stebrička zadošča navadni mobilni telefon in ni treba 

posedovati pametnega telefona. Rešitev ostaja podobna kot pri daljinskem upravljavcu. 
Tudi daljinski upravljavec ni bil brezplačen, treba je bilo plačati kavcijo. 

 
2. Na podlagi Statuta Občine Radovljica n Odloka o prometni ureditvi v starem mestnem 

jedru Radovljica je bil izdan Cenik za uporabo elektronskih upravljavcev, dostopa in 
parkiranja motornih vozil v starem mestnem jedru Radovljica. V 4. točki cenika je 
navedeno: »Uporabnina elektronskega upravljavca znaša 3% mesečno od vrednosti iz 1. 
točke tega cenika, kar znaša 1,26 EUR mesečno.« Kavcija za uporabo elektronskega 
upravljavca za določen in nedoločen čas pa je znašala 42,00 EUR. Uporabniki 
elektronskih upravljavcev, katerih amortizacijska doba še ni pretekla, imajo možnost 
uveljaviti razliko do navedene višine. Zahtevek za vračilo preostale kavcije lahko oddajo v 
Referatu za infrastrukturo.  

 
3. Dostop v sistem imajo samo za to pooblaščene osebe, le ti pri svojem delu ravnajo v 

skladu s predpisi s področja varovanja osebnih podatkov. Podatki se uporabljajo zgolj in 
samo za potrebe dostopa in izstopa iz Linhartovega trga.  

 
4. Menimo, da stanovalci glede tega ne bi smeli imeti problemov, saj doma lahko relativno 

hitro napolnijo baterijo v takem obsegu, da lahko zapustijo trg v dovoljenem času, saj je v 
skladu z odlokom, na trgu moč  parkirati do največ 30 minut. Mobilne telefone je ne 
nazadnje moč napolniti tudi v avtomobilu. Možnost iztrošene baterije je obstajala tudi pri 
daljincih. Le to je bilo treba kupiti in zamenjati. Reševanje takšnih situacij smo z novo 
rešitvijo poenostavili.  

 
5. Običajno termin oz. datum dostave dobavitelj in kupec uskladita vnaprej. Tako je možno 

urediti vse formalnosti na občini že pred samo dostavo (vpis podatkov v sistem). Zaradi 
tega stanovalcem ni treba jemati dopusta. Za enkratne dogodke se uporabniki lahko 
zglasijo v sprejemni pisarni občine vsak dan, od ponedeljka do petka, v poslovnem času 
občine. Prejeli smo tudi predloga dveh upravičencev, da bi čas za dostavo podaljšali do 
10. ure. V ta namen bomo za obravnavo občinskega sveta pripravili predlog spremembe 
odloka.  

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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6. Termin za dostavo z vsemi potrebnimi podatki, ki so potrebni za dodelitev pravice 

dostopanja z avtomobilom na Linhartov trg, je treba javiti v naprej. Že prej je bilo urejeno 
tako, da so uporabniki morali v naprej najaviti dogodke in zaprositi za dostop z 
avtomobilom, npr. mladoporočenci za poroke, ki so pretežno med vikendi. 
 

7. Za zdravje in varnost ljudi smo poskrbeli z dodelitvijo pravic v sistem nujni medicinski 
pomoči, patronažnemu osebju, gasilcem, policiji in ostalim interventnim službam. 
 

8. Vzpostavljen sistem je namenjen kontroli dostopa motornim vozilom na Linhartov trg in 
ne nadzoru stanovalcev. Zato z odlokom tudi ne omogočamo dostopa na trg tistim 
stanovalcem, ki avtomobila nimajo. Kot navedeno, za dostop z motornim vozilom ni 
potreben pametni telefon, temveč navadni mobilni telefon.  

 
9. Glavni vzrok za uvedbo ustreznejšega načina dostopa ni povezan s turizmom, temveč 

dejstva, da se je kvaliteta daljinskih upravljavcev občutno slabšala, da je prihajajo do 
zlorab, in sicer do posojanja daljincev nepooblaščenim osebam, in da uporabniki 
daljincev, ki so jih prevzeli za določen čas, niso vrnili oz. so jih »izgubili«. 

 
10. Z novo tehnično rešitvijo dostopa samega sistema nismo spremenili. Upravičenci in čas 

dostopa je ostal enak, spremenil se je le tehnični pripomoček za dostop. Daljinca je 
nadomestil GSM telefon. Z uvedbo registracije izhoda s trga je redarski službi omogočena 
dodatna kontrola kršitev pridobljenih pravic zadrževanja motornih vozil na trgu. 
Uporabniki, ki se držijo dovoljenega časovnega okvira na Linhartovem trgu, ki je enak kot 
je bil pred sprejetjem spremembe tehničnega pripomočka za dostop, tudi z novim načinom 
dostopa in izstopa ne bi smeli imeti težav.   

 
 
 
 

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

okolje, prostor in investicije 
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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: 11.12.2017 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 23. seji prejela pobudo svetnice Tee Beton z 
zahtevo, da se uredi stanje na odseku Ljubljanske ceste v Radovljici, in vprašanjem, zakaj 
prenova ni izvedena in kako bo občina zagotovila prehodnost tega območja. Župan je za 
odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko 
upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE TEE BETON 
 
Občina je v letu 2017 pridobila izvedbeni projekt za celovito ureditev dela Ljubljanske ceste v 
Radovljici, od križišča z Jalnovo ulico do objekta Varstveno delovnega centra Radovljica, 
Ljubljanska cesta 11. Upoštevajoč dejavnost družbe Sportina Bled d.o.o. načrtovana ureditev 
posega tudi na zemljišča v lasti HETA Asset Resolution d.o.o. oziroma družbe Sportine Bled 
d.o.o.. Izvedbo pogojuje soglašanje ter sofinanciranje izvedbe ureditvenih del na zemljiščih v 
lasti navedenih lastnikov zemljišč.  
 
V nameri začasne ureditve je občina pristopila k pridobitvi izvedbenega projekta začasne 
ureditve pločnika ter območnega odvodnjavanja z minimalnim poseganjem na zemljišča v 
lasti navedenih lastnikov zemljišč.  
 
Ob predhodnem soglašanju navedenih lastnikov zemljišč z začasno ureditvijo bo občina 
pristopila k njeni izvedbi v letu 2018.  
 
 
Pripravil: 
Marko Bajec, višji svetovalec 
 
 
 

Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 

 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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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: 5.12.2017 
 
Župan je na 23. seji prejel pobudo svetnika Jerneja Kolmana, da z Območnim združenjem 
Rdečega križa Radovljica preuči možnosti za bolj primerno lokacijo centralnega skladišča.. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA JERNEJA KOLMANA 
 
Strinjamo se, da sedanja lokacija skladišča Območnega združenja Rdečega križa Radovljica 
ni najbolj primerna, predvsem kar se tiče dostopa in dejstva, da se skladišče nahaja v 
večstanovanjski stavbi na Prešernovi ulici 1. Vendar pa po pregledu in ogledu nekaterih 
lokacij razpoložljivih prostorov v lasti Občine Radovljica ugotavljamo, da v tem trenutku žal 
ni mogoče zagotoviti drugega prostora, ki bi bil tako po lokaciji, velikosti kot tudi po 
ustreznem dostopu primeren za potrebe skladišča za Območno združenje Rdečega križa 
Radovljica. Takoj ko se bo pokazala kakšna možnost, da bi Območnemu združenju Rdečega 
križa lahko ponudili kakšen ustreznejši prostor, bomo to seveda tudi storili.  
 
 
Pripravila: 
Tanja Geltar, 
višja svetovalka za gospodarjenje z nepremičninami 
 
 
 
 
 
 Ciril Globočnik l.r. 
 Župan 

 

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: 23.11.2017 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 23. seji prejela pobudo svetnice Monike Ažman 
za namestitev klopi, košev za smeti, javne razsvetljave in pločnika na Bevkovi ulici v 
Radovljici. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine 
Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE MONIKE AŽMAN 
 
Kratkoročno bomo odsek Bevkove ulice od Šercerjeve ulice do kapelice pri bencinskem 
servisu Petrol opremili z urbano opremo, kot je namestitev košev za smeti in klopi. Še v 
letošnjem letu bomo ob cesti namestili dva koša za smeti, enega pri kapelici in enega v 
območju križišča s Šercerjevo ulico. V letu 2018 planiramo namestiti še dodatno klop ob 
Bevkovi ulici.  
 
Izgradnja pločnika in javne razsvetljave je predvidena v dolgoročnem planu, kajti predhodno 
je predvidena prenova Šercerjeve ulice. Prenova Šercerjeve ulice je predvidena v dveh fazah, 
1. faza od Ljubljanske ceste do Bevkove ulice v letu 2018 in 2. faza od Bevkove ulice do 
Kranjske ceste v letu 2019. Po zaključku prenove Šercerjeve ulice bomo pristopili k 
načrtovanju ureditve pločnika in javne razsvetljave ob Bevkovi ulici in pridobivanju zemljišč 
za ta namen.  
 
 
 
 
 
 

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: 12.12.2017 
 
Župan je na 23. seji prejel pobudo svetnika Vilka Praprotnika, da se poišče trajno rešitev za 
preprečitev divjega odlaganja odpadkov na »Zlatih stenah« ob cesti Posavec – Podnart. Župan 
je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil 
občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA VILKA PRAPROTNIKA 
 
Po vsebini podobno pobudo svetnika glede divjega odlagališča odpadkov ob cesti Posavec – 
Gobovce smo prejeli že v letu 2015. Na njegovi podlagi smo Komunali Radovljica naročili, 
da na navedeni lokaciji postavi tablo »Prepovedano odlaganje odpadkov«. Po tem času je 
Komunala izvedla najmanj dva večja odvoza odpadkov. Kot navaja svetnik, so čiščenje 
izvedli tudi ribiči.  
 
Pobudo smo tudi tokrat posredovali Komunali Radovljica ter Medobčinskemu inšpektoratu in 
redarstvu občin Radovljica in Naklo.  
 
Zemljišča med državno cesto in reko Savo so namreč v lasti treh različnih lastnikov, s 
katerimi bo opravljen razgovor glede omejitve dostopa teh do zemljišč.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 

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