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VI.a 
 

OBČINA RADOVLJICA 
 

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 
 
 

UVOD K POROČILOM ZA LETO 2017 
 
 
Ob obravnavi zaključnega računa proračuna občine vsako leto poročamo tudi o izvrševanju 
odločitev občinskega sveta (22. člen Statuta Občine Radovljica), o njegovem delu, vključno s 
pregledom pisnih pobud in vprašanj svetnikov, o delu delovnih teles (skladno z 29. členom 
statuta občinski svet o delu delovnih teles razpravlja najmanj enkrat letno) in o delu 
nadzornega odbora (45. člen poslovnika nadzornega odbora). O delu občinske uprave 
poročamo v obrazložitvah zaključnega računa proračuna. 
 
V letu 2017 se je občinski svet sestal na 7 rednih sejah. Seje so povprečno trajale približno 1 
uro in 50 minut (v letu 2016 2 uri in 50 minut, v 2015 1 uro in 50 minut). Na dnevnih redih 
sedmih rednih sej je bilo skupaj 65 točk ali povprečno 9 točk na sejo. Vsi sprejeti sklepi 
občinskega sveta so bili izdani, vročeni in izvršeni ter pravni akti uradno objavljeni. 
 
Sredstva za izplačilo sejnin članom občinskega sveta in delovnih teles so v letu 2017 znašala 
približno 74 tisoč evrov, kar je primerljivo s preteklimi leti. Materialni stroški občinskega 
sveta, ki zajemajo stroške gradiv za seje, tehnične podpore njihove izvedbe, slovesnosti ob 
državnih in občinskih praznikih ter priložnostnih protokolarnih dogodkov občinskega sveta, v 
višini 19.800 evrov so nekoliko nižji kot v letih 2016 in 2015, ko so znašali približno 24 tisoč 
evrov. 
 
Najpomembnejši dokumenti, ki jih je v letu 2017 obravnaval občinski svet, so koncesijska 
akta za področje obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, odločitve za vzpostavitev 
lesno predelovalnega centra, prostorski akti, nov odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča, spremembe proračunov za leto 2017 in 2018 ter celostna prometna strategija.  
 
 
 
 

 
Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 
Ciril Globočnik l.r. 

Župan 
 

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

OBČINSKI SVET 
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 
 
 

POROČILO O DELU OBČINSKEGA SVETA IN STALNIH DELOVNIH TELES 
OBČINSKEGA SVETA S PREGLEDOM POBUD ZA LETO 2017 

 
Občinski svet Občine Radovljica se je od 1.1.2017 do 31.12.2017 sestal na 7 rednih sejah, in 
sicer: 
18. seja  1.2.2017 1 ura 20 min 
19. seja 29.3.2017 1 ura 25 min 
20. seja  31.5.2017 2 uri 10 min 
21. seja 21.6.2017 1 ura 50 min 
22. seja 27.9.2017 1 ura 
23. seja 18.10.2017 2 uri 
24. seja 20.12.2017 3 ure 15 min  
SKUPAJ  13 ur 
 
 
I. PREGLED OBRAVNAVANIH IN SPREJETIH AKTOV 
 
 

ODLOKI 
18. seja 

1) Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov z območja občine Radovljica 
2) Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Radovljica 

19. seja 
3) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru 
Radovljice 

20. seja 
4) Odlok o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva in izvedbi projekta vzpostavitve lesno predelovalnega centra Radovljica – LPC 
Radovljica 
5) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi Javnega 
zavoda Glasbena šola Radovljica z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja 

21. seja 
6) Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2017 – rebalans I 

22. seja 
7) Odlok o četrtih spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica 

23. seja 
8) Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v 
Lescah 
9) Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Radovljica 

24. seja 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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10) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 
11) Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda občine Radovljica  
12) Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo ceste Radovljica – 
Nova vas - Zapuže 

 
 

PRAVILA 
21. seja 

1) Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Radovljica v volilno telo za volitve člana 
državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta 

 
 

SKLEPI 
18. seja 

1) Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2017 
19. seja 

2) Sklep o pristopu Občine Radovljica h Konvenciji županov za podnebne spremembe in 
energijo 

20. seja 
3) Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vzgojnovarstvenem zavodu 
Radovljica v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019 

21. seja 
4) Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2017: Velika plaketa Občine Radovljica: 
Nuša Potočnik, Plaketi Občine Radovljica: Krajevna skupnost Ljubno, Željko Gvozdić, 
Plakete Antona Tomaža Linharta Radovljica: Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart 
Radovljica, Andrej Potočnik, Nikolaj Mašukov 

22. seja 
5) Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda 
Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev 

23. seja  
6) Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna oskrba na 
domu 

24. seja  
7) Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2018 
8) Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2018  
9) Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in 
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica 
 
DRUGI AKTI (poročila, programi, analize, osnutki odlokov, soglasja, volitve in 
imenovanja, premoženjsko pravne zadeve idr.) 

18. seja 
- Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2017 
• Poročili Nadzornega odbora: 
- Poročilo o opravljenem nadzoru v Muzejih radovljiške občine za leto 2015 
- Poročilo o opravljenem nadzoru v OŠ F. S. Finžgarja Lesce za leto 2015 
• Premoženjsko pravna zadeva: 
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2017 – 

dopolnitev 1/2017  
19. seja 

- Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2016 s poročilom o prerazporeditvi 
sredstev po sklepu župana in poročili o delu 

- Celostna prometna strategija Občine Radovljica 
- Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih novic 

za leto 2016  
• Volitve in imenovanja: 
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- Izdaja soglasja h kandidatki za direktorico OZG, Organizacijske enote Zdravstveni dom 
Radovljica - Maja Petrovič Šteblaj, dr. med. 

• Premoženjsko pravni zadevi: 
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2017 – 

dopolnitev 2/2017 
- Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

20. seja 
- Soglasje k povečanemu številu otrok v oddelku v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica 

v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019 
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Radovljica za obdobje 

2017-2022 
- Letno poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2016 
- Letno poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2016 in Letni program dela varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017 
- Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2016 
• Poročilo Nadzornega odbora: 
- Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru - KS Lesce za leto 2015 
• Premoženjsko pravni zadevi: 
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Radovljica za leto 2017 – 

dopolnitev 3/2017 
- Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

21. seja 
- Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin 

nadzemnega pridobivalnega prostora JEL 29 - Kamnolom Kamna Gorica 
- Osnutek Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta 

Dolina v Lescah  
- Osnutek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za stanovanjsko gradnjo Zapuže  
- Osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za Turistično 

nakupovalni center Lesce – 1. faza  
- Osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza in Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regionalno 
cesto 

- Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v 
Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za šolsko leto 2017/2018  

- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica 
za šolsko leto 2017/2018 

- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za šolsko leto 
2017/2018 

- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica za šolsko 
leto 2017/2018 

- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica za šolsko 
leto 2017/2018 

- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto 2017/2018 
22. seja 

- Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Radovljica za leto 2017 
• Volitve in imenovanja: 
- Imenovanje predstavnika v Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje – Janez Urbanc 
- Soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske – Stevo Ščavničar 
• Poročila Nadzornega odbora: 
- Poročilo o opravljenem nadzoru v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za leto 2016 
- Poročilo o opravljenem nadzoru v javnem zavodu Knjižnica Antona Tomaža Linharta 

Radovljica za leto 2016 
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- Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru v Javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica 
za leto 2016 

- Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica za leto 
2016 

- Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Radovljica za leto 2016 
- Poročilo o opravljenem nadzoru v Krajevni skupnosti Kropa za leto 2016 
• Premoženjsko pravni zadevi: 
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2017 – 

dopolnitev 4/2017  
- Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro 

23. seja  
- Prostorsko programska preveritev za umestitev Gorenjske regijske bolnišnice na območje 

RA 95 v Radovljici – informacija 
• Volitve in imenovanja: 
- Izvolitev 4 predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov – 

elektorjev – Beton Tea, Fajfar Branko, Kolman Jernej in Šmid Andreja 
- Določitev kandidata za člana Državnega sveta – Vnučec Bogomir  
• Premoženjsko pravni zadevi: 
- Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2017 – 

dopolnitev 5/2017 
24. seja 

- Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja v občini Radovljica 

- Okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za leto 2018 
• Premoženjsko pravna zadeva: 
- Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

 
 
II. PREGLED POBUD IN VPRAŠANJ 
 
Občinski svet Občine Radovljica je na vseh rednih sejah obravnaval pobude in vprašanja 
svetnikov. V letu 2016 so člani občinskega sveta vložili skupaj 26 pisnih pobud in 12 pisnih 
vprašanj. Občinska uprava je pisno odgovorila tudi na 3 pobude in 5 vprašanj, ki so bili 
zastavljeni ustno. 
 
II.a  PREGLED PISNIH VPRAŠANJ, VLOŽENIH V LETU 2017 
 
Pisna vprašanja so se nanašala na naslednje teme:  

19. seja (29.3.2017) 
Mark Toplak – seznam gospodinjstev brez priključka na javni vodovod in zagotovitev trajne oskrbe 
s pitno vodo občanom, ki prebivajo na Svetem Petru 
Vili Praprotnik – vzdrževanje kapelice pred mostom Peračica – stara cesta  

- 20. seja (31.5.2017) 
Blaž Trček – nova sistemizacija v javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica 
Branko Fajfar, Anita Vidic in Izidor Arih – zemljišča v območju lesno predelovalnega centra 
Radovljica 
Nevenka Osterc – stanje sodnih postopkov glede ceste za Verigo in varnost za udeležence v cestnem 
prometu  

- 21. seja (21.6.2017) 
Blaž Trček – cenik najema Linhartove dvorane, sodelovanje javne infrastrukture v kulturi s 
kulturnimi društvi in sinergija kulture in umetnosti s turizmom v združenem zavodu za turizem in 
kulturo 
Branko Fajfar - cene zemljišč in drugih stroškov, povezanih s projektom lesno predelovalnega 
centra Radovljica 
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- 22. seja (27.9.2017) 
Izidor Arih - asfaltiranje odseka medobčinske ceste Peračica – Leše 
Vili Praprotnik – realizacija izjave Gorenjske gradbene družbe, da bo po sprejemu OPPN P61 Gača 
ob zahodnem robu izvedla nasip z drevesno zasaditvijo 

- 23. seja (18.10.2017) 
Gorazd Fajfar - meritve vrednosti radona v radovljiški občini 
Blaž Trček - nov sistem za odpiranje dvižnih količkov za vstop na Linhartov trg 

- 24. seja (20.12.2017) 
Mark Toplak – delovna telesa župana 
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II.b  PREGLED PISNIH POBUD, VLOŽENIH V LETU 2016 
 
Pregled pisnih pobud je prikazan v preglednicah.  
 
STATUS  ŠTEVILO POBUD 
Dano pojasnilo/odgovor 7 
Izvedeno 5 
Delno izvedeno 1 
V izvedbi/postopku 13 
ŠTEVILO POBUD  26 

 
 

 

ŠT. VLAGATELJ POBUDA ODGOVOR STATUS 
1 Gregor Remec 

(18. seja, 
1.2.2017) 
 

Sprememba prometne 
signalizacije, tako da je 
omogočeno zavijanje levo na 
priključku na nekdanjo 
magistralno cesto mimo 
Radovljice in Lesc 

Pobuda bo posredovana 
upravljavcu regionalne ceste 
Direkciji RS za infrastrukturo. 
(19. seja, 29.3.2017) 

Izvedeno 

2 Gregor Remec 
(18. seja, 
1.2.2017) 
 

Ponovno omogočiti prehod s 
spodnjega na zgornji del 
Cajhnovega jezu in obratno 
 

Zemljišče, po katerem naj bi 
potekala sprehajalna pot, je v 
zasebni lasti; občina brez soglasij 
lastnika nima pravice izvajati 
posegov. Žična ograja je bila 
postavljena ob gradnji HE 
Boncelj in z namenom 
onemogočiti dostop do 
hidroelektrarne. 
(19. seja, 29.3.2017) 

Dano 
pojasnilo 
 

3 Branko Fajfar 
(19. seja, 
29.3.2017) 

Interventna postavitev 
prometnega znaka slepa ulica 
in smerokaza za Dobravico 
in Češnjico pri Kropi v 
Ovsišah 

Če se bo problematika ponavljala 
tudi po posodobitvi kart v 
sistemu navigacije, predvidoma 
jeseni, bo postavljena ustrezna 
prometno signalizacijo. 
(20. seja, 31.5.2017) 

Dano 
pojasnilo 
 

4 Tea Beton 
(20. seja, 
31.5.2017) 

Zagotovitev sredstev v 
občinskem proračunu za 
organizacijo prireditve, 
namenjene prostovoljcem v 
občini Radovljica 

Sredstva bodo zagotovljena. 
(20. seja, 31.5.2017) 

Izvedeno 

5 Jernej Kolman 
(20. seja, 
31.5.2017) 

Postavitev standardnih košev 
za odpadke in pasje iztrebke 
na območju jugozahodno od 
zdravstvenega doma v 
Radovljici 

Z rebalansom proračuna so 
predlagana dodatna sredstva za 
urbano opremo, v okviru katerih 
se lahko zagotovi tudi predlagana 
postavitev koša.  
(21. seja, 21.6.2017) 

V 
izvedbi 

6 Jernej Kolman 
(20. seja, 
31.5.2017) 

Postavitev cestnega ogledala 
na občinski cesti Ovsiše – 
Dobravica na vstopu v vas 
Dobravica 

Ogledalo bo postavljeno po 
sprejemu rebalansa proračuna. 
(21. seja, 21.6.2017)  
 

V 
izvedbi  

7 Sabina Felc 
(20. seja, 
31.5.2017) 

Sprejem odloka o obveznem 
dodajanju sredstev, ki uničijo 
smrad, v gnojnico 

Izpostavi Kmetijsko gozdarske 
zbornice KGZS Kranj bo Občina 
Radovljica predlagala, da 
organizira sestanek med občino, 
kmetijsko svetovalno službo - 
zbornico ter lastniki zemljišč oz. 
proizvajalci gnojevke z 

V 
izvedbi 
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namenom zmanjševanja smradu 
pri njenem razvozu. 
(21. seja, 21.6.2017) 

8 Mark Toplak 
(20. seja, 
31.5.2017) 

Sprememba OPPN LC Lesce 
– križišče s cesarsko cesto – 
Begunje na odseku ob Elanu 

Občina je prejela tudi pobudo 
Elana za premik ceste na rob 
območja in bo v dogovoru s 
podjetjem pristopila k skupni 
rešitvi, ki bo najprimernejša tudi 
za ureditev vpadnice v Begunje. 
(21. seja, 21.6.2017) 

V 
izvedbi 
 

9 Franc Markelj 
(20. seja, 
31.5.2017) 

Opredelitev rešitve za 
prometno situacijo na 
Gradnikovi cesti in označba 
prehoda za pešce v križišču 
Šercerjeve in Langusove 
ulice z Ljubljansko cesto v 
Radovljici 

V pripravi je projektna 
dokumentacija za obnovo 
Šercerjeve ulice in rekonstrukcijo 
dveh odsekov Gradnikove ceste 
v Radovljici, sočasno občinska 
uprava ureja premoženjske 
zadeve.  
(21. seja, 21.6.2017) 

V 
izvedbi 
 

10 Avguštin 
Mencinger 
(20. seja, 
31.5.2017) 

Predlogi za izboljšanje 
turistične infrastrukture 

Na Linhartovem trgu bodo 
postavljena dodatna stojala za 
kolesa.  
Možnost parkiranja turističnih 
avtobusov bo urejeno pri novem 
trgovskem objektu ob Kranjski 
cesti, na vhodu v Radovljico. 
(21. seja, 21.6.2017) 

V 
izvedbi 
 
 

11 Gregor Remec 
(20. seja, 
31.5.2017) 

Obnova oz. ureditev mrliških 
vežic na pokopališču v 
Radovljici in izvajanje 
parcelacije grobov 

Komunala Radovljica je izdelala 
projekt za obnovo objekta 
mrliških vežic, sredstva za 
izvedbo so zagotovljena v  
proračunu za leto 2018. 
Razpored grobov se izvaja 
skladno s pokopališkim redom. 
Parcelacije se izvajajo po potrebi. 
(21. seja, 21.6.2017) 

V 
izvedbi 
 

12 Mark Toplak 
(21. seja, 
21.6.2017) 

Boljša označitev prepovedi 
prometa za motorna vozila s 
priklopnim vozilom skozi 
Zaloše – označitev že v 
Otočah in na Posavcu 

Občinska uprava bo poskušala 
pridobiti soglasje Direkcije RS 
za infrastrukturo za postavitev 
dodatne prometne signalizacije v 
križišču med državno in lokalno 
cesto na Posavcu. Pred križiščem 
bi dopolnili znak za prepoved 
zavijanja na lokalno cesto za 
vlačilce z dopolnilno tablo: 
»Dovoljeno do PC Otoče«. V 
križišče bi namestili tudi 
usmerjevalne table za podjetje 
Atotech v Podnartu. Ustrezen 
elaborat za namestitev prometne 
signalizacije bo naročen v 
oktobru. 
(22. seja, 27.9.2017) 

V 
postopku 

13 Branko Fajfar 
(21. seja, 
21.6.2017) 

Pridobitev pravnega mnenja 
o veljavnosti poslovnika 
občinskega sveta, ker je bil 
sprejet na isti dan kot Statut 
Občine Radovljica in na 
podlagi prejšnjega statuta 

Služba za lokalno samoupravo 
Ministrstva za javno upravo je 
odgovorila, da je navedba prej 
veljavnega statuta v preambuli 
pravilna. 
(22. seja, 27.9.2017) 

Izvedeno 
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14 Tea Beton 
(21. seja, 
21.6.2017) 

Posredovanje podatkov o 
starejših občanih 
prostovoljcem 

Za posredovanje osebnih 
podatkov o starejših občanih za 
potrebe programa Starejši za 
starejše ni zakonske podlage. 
(22. seja, 27.9.2017) 

Dano 
pojasnilo 

15 Sabina Felc 
(22. seja,  
27.9.2017) 

Ureditev gozdne učne poti Občina Radovljica je ZGS, 
Območno enoto Bled, pozvala k 
ureditvi Gozdne učne poti. 
(23. seja, 18.10.2018) 

Izvedeno 

16 Avguštin 
Mencinger 
(22. seja,  
27.9.2017) 

Zadolžitev občinskega 
uradnika, ki bo skrbel za 
Linhartov trg 

Sedanji način organiziranosti za 
urejanje, koordinacijo in nadzor 
na Linhartovem trgu občinska 
uprava ocenjuje kot učinkovit. 
(23. seja, 18.10.2018) 

Dano 
pojasnilo 

17 Izidor Arih 
(22. seja,  
27.9.2017) 

Namestitev javnega pitnika 
vode na obrobju parkirišča na 
Brezjah 

Občinska uprava bo pobudo 
poskušala realizirati v letu 2018. 
(23. seja, 18.10.2018) 

V 
postopku 

18 Izidor Arih 
(22. seja,  
27.9.2017) 

Namestitev ležečih ovir pred 
prehodom za pešce na 
začetku vasi Brezje 

Občinska uprava bo pobudo 
preučila in preverila možnosti za 
njeno realizacijo v letu 2018. 
(23. seja, 18.10.2018) 

V 
postopku 

19 Mark Toplak 
(22. seja,  
27.9.2017) 

Prioritetno in aktivno 
reševanje problematike 
prometne varnosti Ceste za 
Verigo 

Občinska upravo problematiko 
Ceste za Verigo aktivno in 
prednostno rešuje, tako po sodni 
poti kot tudi z iskanjem 
ustreznega dogovora z vsemi 
vpletenimi. 
(23. seja, 18.10.2018) 

V 
izvedbi 

20 Tea Beton 
(23. seja,  
18.10.2017) 
 

Ureditev stanja na odseku 
Ljubljanske ceste v 
Radovljici 

Po pridobitvi izvedbenega 
projekta začasne ureditve 
pločnika ter območnega 
odvodnjavanja in soglasij 
lastnikov zemljišč bo občina 
pristopila k izvedbi v letu 2018.  
(24. seja, 20.12.2017) 

V 
postopku 

21 Jernej Kolman 
(23. seja, 
18.10.2017) 

 

Poiskati primernejšo lokacijo 
za centralno skladišče 
Rdečega križa Radovljica 

Po pregledu in ogledu nekaterih 
lokacij razpoložljivih prostorov v 
lasti Občine Radovljica ni 
mogoče zagotoviti ustreznejšega 
prostora. Ko se bo pokazala 
možnost, da bi lahko ponudili 
ustreznejši prostor, bo občinska 
uprava to tudi storila. 
(24. seja, 20.12.2017) 

Dano 
pojasnilo 

22 Monika Ažman 
(23. seja,  
18.10.2017) 
 

Namestitev klopi, košev za 
smeti, javne razsvetljave in 
pločnika na Bevkovi ulici v 
Radovljici 

Nameščena bosta dva koša za 
smeti: pri kapelici in v območju 
križišča s Šercerjevo ulico. V 
letu 2018 bo nameščena še 
dodatna klopi ob Bevkovi ulici.  
Izgradnja pločnika in javne 
razsvetljave pa je predvidena v 
dolgoročnem planu. 
(24. seja, 20.12.2017) 

Delno 
izvedeno 

23 Vili Praprotnik 
(23. seja, 
18.10.2017) 

Trajna rešitev za preprečitev 
divjega odlaganja odpadkov 
na »Zlatih stenah« ob cesti 
Posavec – Podnart 

Pobuda je bila posredovana 
Komunali Radovljica ter 
Medobčinskemu inšpektoratu in 
redarstvu občin Radovljica in 

Dano 
pojasnilo 
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Naklo. Z lastniki zemljišč bo 
opravljen razgovor glede 
omejitve dostopa teh do zemljišč. 
(24. seja, 20.12.2017) 

24 Mark Toplak 
(24. seja, 
20.12.2017) 

Objava obrazca za vlogo za 
oprostitev plačila 
nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za prvih 
pet let po vselitvi v novo 
zgrajen ali dozidan objekt na 
spletnih straneh 

Občinska uprava je obrazec 
pripravila in objavila na 
občinskih spletnih straneh. 
(25. seja, 31.1.2018) 

Izvedeno 

25 Simon Resman 
(24. seja,  
20.12.2017) 
 

Pomoč občanov pri selitvi 
knjižnice v nove prostore 

Knjižnica je za pomoč pri selitvi 
že zaprosila Slovensko vojsko in 
radovljiške gasilce, pomagali pa 
bodo tudi številni prostovoljci.  
(25. seja, 31.1.2018) 

V 
izvedbi 

26 Monika Ažman 
(24. seja,  
20.12.2017) 

Oživitev turistične dejavnosti 
v Krpinu 

Predsednik Turističnega društva 
Begunje, ki vzdržuje in upravlja 
otroško igrišče in gostinski lokal 
v Krpinu, je pripravil odgovor. 
(25. seja, 31.1.2018) 

Dano 
pojasnilo 
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III. POROČILA O DELU DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA 
 
Poročila delovnih teles za leto 2017 so zbrana v nadaljevanju. 

 
 



VI.a/12 
 

 
OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET - KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 
IMENOVANJA 

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 
 

POROČILO O DELU 
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

V LETU 2017  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v letu 2017 delovala v naslednji sestavi:  

1. Miran Rems, predsednik komisije, 
2. Brane Fajfar, namestnik predsednika, 
3. Darko Marolt, član  
4. Mark Toplak, član, 
5. Gregor Remec, član. 

 
Komisija se je v letu 2017 sestala na 4 rednih sejah, ki so skupaj trajale 5 ur. Udeležba članov na rednih sejah je 
bila 95 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 20 točk in sprejeli 18 sklepov. Vsi sklepi so bili realizirani.   
 
 
Zapisala: 
Monika Sluga, tajnica komisije  
 
 

Miran Rems l.r. 
Predsednik 

 
 

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

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA FINANCE 

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: 20.2.2018 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA FINANCE 
V LETU 2017 

 
Odbor za finance je v letu 2017 deloval v naslednji sestavi: 
1. dr. Mariana Karla Rebernik, predsednica odbora, 
2. Danijel Kašca, namestnik predsednice,  
3. Nevenka Osterc, članica, 
4. Marko Nemanič, član, 
5. Urška Kavar, članica. 
 
Odbor se je v letu 2017 sestal na sedmih rednih sejah in eni izredni seji. Skupaj so seje trajale 6 ur in 59 minut. 
Udeležba članov na sejah je bila 82,5 odstotna.  
 
Na vseh sejah so člani obravnavali 27 točk in sprejeli 41 sklepov in 3 priporočila.  
 
Najpomembnejše točke, ki jih je obravnaval odbor, so bile Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Radovljica za leto 2017 – rebalans I in rebalans II ter Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 – sprememba I. Rebalans I za leto 2017 in sprememba 
proračuna za leto 2018 sta bila kasneje na seji Občinskega sveta tudi sprejeta, med tem ko je bil Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2017 – rebalans II na predlog Odbora 
za finance umaknjen z dnevnega reda seje občinskega sveta. Odbor se je aktivno vključil tudi v reševanje odkupa 
parkirnih mest za potrebe nove knjižnice, čemur je namenil izredno sejo. 
 
 
Zapisala: 
Alenka Langus, tajnica odbora 
 
 

Dr. Mariana Karla Rebernik l.r. 
Predsednica 

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

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA GOSPODARSTVO 
 

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: 28.02.2018 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
V LETU 2017 

 
Odbor za gospodarstvo je deloval v naslednji sestavi: 
1. Mark Toplak, predsednik odbora 
2. Maruša  Šolar Čuden, članica, 
3. Tomaž Frelih, član 
4. Janez Gale, član, 
5. Miloš Šter, član. 
 
Odbor se je v letu 2017 sestal na  4 sejah, ki so skupaj trajale 4 ure. Udeležba članov na sejah je bila 75 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 13 točk in sprejeli 10 sklepov. 
 
 
Zapisala: 
Magda Jerala, tajnica odbora 
 
 

Mark Toplak l. r. 
Predsednik 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA ŠOLSTVO IN OTROŠKO VARSTVO 

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: 20.2.2018 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA ŠOLSTVO IN OTROŠKO VARSTVO 
V LETU 2017 

 
Odbor za šolstvo in otroško varstvo je deloval v naslednji sestavi: 
1. Andreja Šmid, predsednica odbora, 
2. Simon Resman, namestnik predsednice, 
3. Jernej Kolman, član, 
4. Sabina Felc, članica, 
5. Tamara Lazar, članica. 
 
Odbor se je v letu 2017 sestal na 5 sejah, ki so skupaj trajale 3 ure in 27 minut. Udeležba članov na sejah je bila 
92 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 19 točk in sprejeli 16 sklepov. 
 
 
Zapisala: 
Karmen Korošec, tajnica odbora 
 
 

Andreja Šmid l.r. 
Predsednik 

 

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

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 

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: 20.2.2018 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 
V LETU 2017 

 
 
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo je deloval v naslednji sestavi: 
1. Tea Beton, predsednica odbora, 
2. Franc Markelj, namestnik predsednice, 
3. Maruša Šolar Čuden, članica, 
4. Lidija Pajk, članica, 
5. Lidija Kaučevič Pohar, članica. 
 
Odbor se je v letu 2017 sestal na 4 sejah, ki so skupaj trajale 3 ure in 50 minut. Udeležba članov na sejah je bila 
95 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 16 točk in sprejeli 13 sklepov. 
 
 
Zapisala: 
Tanja Pogačnik, tajnica odbora 
 
 

Tea Beton l.r. 
Predsednica 

 
 

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

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA KULTURO 

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: 20.2.2018 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA KULTURO 
V LETU 2017 

 
Odbor za kulturo je deloval v naslednji sestavi: 
1. Blaž Trček, predsednik odbora 
2. Neža Mezeg, namestnica predsednika, 
3. Tea Beton, članica, 
4. Avgust Mencinger, član, 
5. Katja Praprotnik, članica. 
 
Odbor se je v letu 2017 sestal na 3 sejah, ki so skupaj trajale 2 uri. Udeležba članov na sejah je bila 80 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 11 točk in sprejeli 8 sklepov. 
 
 
Zapisala: 
Tanja Pogačnik, tajnica odbora 
 
 

Blaž Trček l.r. 
Predsednik 

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

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA ŠPORT 

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: 19.2.2018 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA ŠPORT 
V LETU 2017 

 
Odbor za šport je deloval v naslednji sestavi: 
1. Darko Marolt, predsednik odbora 
2. Vili Praprotnik, namestnik predsednika, 
3. Zvonko Prezelj, član, 
4. Izidor Arih, član, 
5. Slavko Kunčič, član. 
 
Odbor se je v letu 2017 sestal na dveh sejah, ki sta skupaj trajali 1 uro. Udeležba članov na sejah je bila 80-
odstotna.  
 
Na obeh sejah skupaj so člani obravnavali 5 točk in sprejeli 6 sklepov. 
 
 
Zapisala: 
Romana Šlibar Pačnik, tajnica odbora 
 
 

Darko Marolt l.r. 
Predsednik 

 
 

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

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN VASTVO OKOLJA 

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: 9.3.2018 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 
V LETU 2017 

 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je deloval v naslednji sestavi: 
1. Tomislav Kržišnik, predsednik odbora, 
2. Dr. Mariana Karla Rebernik, podpredsednica, 
3. Simon Resman, član, 
4. Miro Pogačar, član, 
5. mag. Mirko Komac, član. 
 
Odbor se je v letu 2017 sestal na 8 sejah, ki so skupaj trajale 7 ur 40 minut. Udeležba članov na sejah je bila 85 
odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 31 točk in sprejeli 35 sklepov. 
 
 
Zapisala: 
Staša Čelik Janša, tajnica odbora 
 
 

Tomislav Kržišnik l.r. 
Predsednik 

 
 

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

OBČINSKI SVET – ODBOR ZA KMETIJSTVO 

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: 20.2.2018 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA KMETIJSTVO 
V LETU 2017 

 
Odbor za kmetijstvo je deloval v naslednji sestavi: 
1. Miroslav Pogačar, predsednik odbora, 
2. Gorazd Fajfar, namestnik predsednika, 
3. Simon Resman, član, 
4. Andrej Potočnik, član, 
5. Tadeja Kunčič, članica. 
 
Odbor se je v letu 2017 sestal na treh rednih sejah. Skupaj so seje trajale 2 uri in 45 minut. Udeležba članov na 
sejah je bila 93,3 odstotna.  
 
Na vseh sejah so člani obravnavali 12 točk in sprejeli 9 sklepov.  
 
 
 
 
 

Miroslav Pogačar l.r. 
Predsednik 

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

OBČINSKI SVET – STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA 

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: 8.3.2018 
 
 

POROČILO O DELU STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE  
V LETU 2017 

 
 
Statutarno pravna komisija je delovala v naslednji sestavi: 

1. Monika Ažman, predsednica komisije, 
2. Gorazd Fajfar, namestnik predsednice, 
3. Gregor Remec, član 
4. Anita Vidic, članica 
5. Miran Rems, član 

 
Komisija se je v letu 2017 sestala na 7 rednih in 1 izredni seji, ki so skupaj trajale 5 ur in 11 minut. Udeležba 
članov na sejah je bila 87,5 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 47 točk in sprejeli 77 sklepov. Pri pregledu realizacije sprejetih 
sklepov ugotavljamo, da je bila večina sklepov realiziranih. 
 
 
Zapisala: 
Manca Tomažin, tajnica komisije 
 
 

Monika Ažman l.r. 
Predsednica 

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

OBČINSKI SVET – ODBOR KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

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: 21.2.2018 
 
 

POROČILO O DELU ODBORA KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
V LETU 2017 

 
Sestava Odbora krajevnih skupnosti se je v letu 2017 zaradi zamenjave članice Bernarde Podlipnik spremenila. 
10.10.2017 je Svet KS Brezje zamenjal predstavnico v odboru Bernardo Podlipnik s predsednikom KS Brezje 
Izidorjem Arihom. Tako Odbor krajevnih skupnosti deluje v naslednji sestavi: 
 
1. Franc Peternel, predsednik odbora, 
2. Branko Fajfar, podpredsednik, 
3. Marija Kavčič Zupan, članica, 
4. Gregor Remec, član, 
5. Jože Mlinarič, član, 
6. Izidor Arih, član, 
7. Dušan Beton, član, 
8. Branko Maček, član, 
9. Sašo Finžgar, član, 
10. Damjan Tonejc, član, 
11. Andrej Golčman, član, 
12. Rajko Mikolič, član 
 
Odbor se je v letu 2017 sestal na 5 sejah, ki so skupaj trajale 7 ur. Udeležba članov na sejah je bila 78,3 odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 21 točk in sprejeli 12 sklepov. 
 
 
Zapisala: 
Tanja Markelj, tajnica odbora 
 
 

Franc Peternel l.r. 
Predsednik 

 

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

OBČINSKI SVET – SPV 

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: 6.3.2018 
 
 
POROČILO O DELU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU V LETU 2017 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je deloval v naslednji sestavi:  
1. Gregor Solce, predsednik,  
2. Mirko Komac, podpredsednik, 
3. Helena Stare, članica, 
4. Alenka Cuder, članica,  
5. Peter Kolman, član, 
6. Bojan Eljon, član,  
7. Boštjan Lenac, član, 
8. Matjaž Zalokar, član, 
9. Tomaž  Dolar, član. 
 
Svet se je v letu 2017 sestal na 2 sejah, ki so skupaj trajale 3 ure in 20 minut. Udeležba članov na seji je bila 72 
odstotna.  
 
Na vseh sejah skupaj so člani obravnavali 11 točk in sprejeli 10 sklepov.  
 
 
Zapisal: 
Marko Bajec, tajnik sveta 
 
 

Gregor Solce l.r. 
Predsednik 

 

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

ČASOPISNI SVET DEŽELNIH NOVIC 

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: 22.2.2018 

 
 

POROČILO O DELU ČASOPISNEGA SVETA 
V LETU 2017 

 
 
Časopisni svet je v letu 2017 deloval v naslednji sestavi: 
1. Blaž Trček, predsednik, 
2. Branko Fajfar, podpredsednik, 
3. Sabina Felc, članica, 
4. Breda Poličar, članica, 
5. Samo Finžgar, član. 
 
Časopisni svet se je v letu 2017 sestal na 3 sejah, ki so skupaj trajale 1 uro in 10 minut. Udeležba članov na sejah 
je bila 87 odstotna.  
 
Na obeh sejah skupaj so člani obravnavali 9 točk in sprejeli 8 sklepov. Sprejeti sklepi so bili realizirani. 
 
 
Zapisala: 
Manca Šetina Miklič, tajnica sveta 
 
 

Blaž Trček l.r. 
Predsednik 

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

OBČINSKI SVET – 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: 8.3.2018 
 
 

POROČILO O DELU SOSVETA ZA VARNOST OBČANOV 
V LETU 2017 

 
 
Sosvet za varnost občanov Občine Radovljica je deloval v naslednji sestavi: Ciril Globočnik, Manca 
Tomažin, mag. Janez Šuštar, dr. Maja Petrovič Šteblaj, Anton Smolej, Marjana Potočnik, Franc 
Peternel, Jože Zima, Zlata Rejc, Anica Svetina, Emilija Kavčič, Janez Koselj, Andrej Golčman, Urška 
Repar Justin, Ksenija Lipovšček, Jože Mlinarič, Marija Hudovernik in mag. Maja Antonič. 
 
Sosvet se je v letu 2017 sestal na eni seji, na kateri je obravnaval poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za 
leto 2016, Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za obdobje 2017-2022, 
Poročilo o delu zaščite in reševanja občine Radovljica za leto 2016, Letni program varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2017, Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti občine 
Radovljica za leto 2016, Poročilo o delu RK-OZ Radovljica v letu 2016 in Poročilo o delu OE ZD Radovljica v 
letu 2016. 
 
 
Zapisala: 
Manca Tomažin 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
Predsednik Sosveta za varnost občanov  

 
 
 

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