
X/1 
 

X 
 

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: 21.3.2018 
 

Zadeva: POBUDE IN VPRAŠANJA, INFORMACIJA 
 
 
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: 16.3.2018 
 
Župan je na 25. seji prejel pobudo svetnikov Simona Resmana in Avguština Mencingerja , da 
se na Linhartovem trgu v času Festivala čokolade ne postavlja več velikega prireditvenega 
šotora. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica 
pooblastil občinsko upravo 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKOV SIMONA RESMANA IN AVGUŠTINA 
MENCINGERJA 
 
Občina Radovljica je za pojasnila glede pobude zaprosila organizatorja prireditve, Javni 
zavod Turizem in kultura Radovljica. Odgovor direktorice zavoda Nataše Mikelj prilagamo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: 16.3.2018 
 
Župan je na 25. seji prejel pobudo svetnice Nevenke Osterc za postavitev ovir na koncu 
Dežmanove ulice nasproti pokopališča v Lescah in začetku Hraške ceste nasproti osnovne 
šole. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica 
pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE NEVENKE OSTERC 
 
Prehod za pešce na navedeni lokaciji bomo v letošnjem letu dodatno označili z utripajočimi 
talnimi lučkami tako kot na prehodu za pešce med avtobusno postajo in tržnico v Radovljici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 16.3.2018 
 
Župan je na 25. seji prejel pobudo svetni Danijela Kašce za osvetlitev novega križišča na cesti 
Lesce – Radovljica, izvoz za Letališko cesto, ali drugačno označitev bankin, da bi bile bolj 
vidne. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica 
pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA DANIJELA KAŠCE 
 
Predlog za izboljšanje preglednosti s podobno vsebino je Direkciji RS za infrastrukturo 
(DRSI) občinska uprava poslala že 23.11.2017. Ker do prejema vaše pobude odgovora še 
nismo prejeli, smo DRSI posredovali urgenco.  
 
Ukrepe za izboljšanje vidljivosti bomo dorekli in izvedli skupaj z DRSI v okviru letnega 
vzdrževanja 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: 5.3.2018 
 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
 
Zadeva: VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA - INFORMACIJA 
 
Na 21. redni seji dne 21.6.2017 je Občinski svet Občine Radovljica pod točko IX sprejel 
sklep, s katerim je pooblastil župana, da med šolskim letom 2017/2018 lahko glede na novo 
izdane odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami poda soglasje k dopolnitvi 
sistemizacije delovnih mest Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica ter dodatni zaposlitvi za 
določen čas spremljevalca otroka s posebnimi potrebami v skladu z veljavno zakonodajo ter o 
tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji. 
 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Kranj je dne 7.2.2018 izdal  odločbo, na podlagi 
katere je potrebno otroku zaradi dolgotrajne bolezni in gibalne oviranosti zagotoviti začasnega 
spremljevalca za izvajanje fizične pomoči. Vzgojnovarstveni zavod je v skladu z določbo te 
odločbe zaprosil za izdajo soglasja k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest ter soglasje 
župana k zaposlitvi spremljevalca otrok s posebnimi potrebami. 
 
Župan je v skladu s pooblastilom občinskega sveta in vlogo vrtca izdal soglasje k dopolnitvi 
sistemizacije delovnih mest Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica za šolsko leto 2017/2018, 
za delovno mesto spremljevalca gibalno oviranih otrok. Župan je tudi podal soglasje za 
zaposlitev enega spremljevalca gibalno oviranih otrok, in sicer za določen čas s polnim 
delovnim časom, za čas vključenosti otroka v vrtec ali spremembe odločbe. 
 
 
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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