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ZAPISNIK 

 

18. seje Sosveta za varnost občanov, ki je bila 24.5.2017 ob 16.30 uri v  mali sejni sobi v prvem 

nadstropju Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica 

 

Prisotni: Ciril Globočnik, Janez Šuštar, Maja Petrovič Šteblaj, Emilija Kavčič, Ivan Damjan Mašič, 

Lidija Brezavšček, Zlata Rejc, Urška Repar Justin, Maja Antonič, Franc Peternel, Anica Svetina, Toni 

Smolej, Janez Koselj, Tomaž Dolar, Manca Tomažin 

Opravičeno odsotni: Jože Zima, Marija Hudovernik, Jože Mlinarič, Andrej Golčman 

 

Župan Ciril Globočnik je pozdravil vse prisotne in prebral predlagani dnevni red. 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 17. seje z dne 17.5.2016 

2. Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2016 

3. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za 

obdobje 2017-2022 

4. Poročilo o delu zaščite in reševanja občine Radovljica za leto 2016 

5. Letni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za 

leto 2017 

6. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti  občine Radovljica za leto 2016 

7. Poročilo o delu RK-OZ Radovljica v letu 2016 

8. Poročilo o delu OE ZD Radovljica v letu 2016 

9. Razno 

 

Sklep: Sosvet sprejema predlagani dnevni red. (SOGLASNO) 

 

1. Pregled zapisnika 17. seje z dne 17.5.2016 

 

Sklep: Sosvet na zapisnik 17. redne seje nima pripomb. (SOGLASNO) 

 

2. Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2016 

Poročilo je predstavil komandir PP Radovljica Janez Šuštar. Po njegovih besedah sta leto 2016 

zaznamovala polletna policijska stavka in povečan prehod migrantov čez državno mejo. Izpostavil je 

zelo dobro sodelovanje z vsemi institucijami v občini, tudi posamezne krajevne skupnosti pa bi se 

lahko še bolj aktivno vključevale s svojimi predlogi. 

V razpravi so sodelovali Zlata Rejc, Emilija Kavčič, Anica Svetina, Maja Petrovič Šteblaj, Urška 

Repar Justin, Ivan Damjan Mašič in Lidija Brezavšček. Vsi so pohvalili sodelovanje z radovljiškimi 

policisti, ki so zelo kooperativni in strokovni. 

 

Sklep: Sosvet sprejema poročilo Policijske postaje Radovljica za leto 2016. (SOGLASNO) 

 

3. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za obdobje 2017-

2022 

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


Program varstva pred nesrečami je predstavil poveljnik Občinskega štaba CZ Janez Koselj. Poudaril 

je, da program temelji zlasti na preventivi pred nesrečami, obenem pa je tudi v bodoče potrebno 

skrbeti za razvoj sil zaščite in reševanja. 

V razpravi sta sodelovali Anica Svetina, ki je članom Sosveta predstavila seznam kontaktov, ki so jih 

pripravili  na RK, ter Maja Petrovič Šteblaj, ki je podala pojasnila o delu Nujne medicinske pomoči v 

ZD Radovljica v letu 2016. 

 

Sklep: Sosvet sprejema Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za 

obdobje 2017-2022 (SOGLASNO) 

 

4. Poročilo o delu zaščite in reševanja občine Radovljica za leto 2016 

Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2016 je predstavil poveljnik Občinskega štaba CZ Janez 

Koselj. Izpostavil je povečan obseg dela za GRS v letu 2016 in uspešno izvedeno vajo za območje 

celotne Gorenjske Ruševina 2016. Ekipe radovljiške občine so pokazale zelo dobro pripravljenost.  

 

Sklep: Sosvet sprejema poročilo o delu zaščite in reševanja občine Radovljica za leto 2016. 

(SOGLASNO) 

 

5. Letni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2017 

Letni program za leto 2017 je predstavil poveljnik Občinskega štaba CZ Janez Koselj. 

 

Sklep: Sosvet sprejema Letni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini 

Radovljica za leto 2017. (SOGLASNO) 

 

6. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti občine Radovljica za leto 2016 

Župan Ciril Globočnik je člane Sosveta seznanil, da od 1.1.2017 dalje deluje organ skupne občinske 

uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo.  

Oceno izvajanja programa varnosti v občini Radovljica za leto 2016 je predstavil vodja 

medobčinskega inšpektorata in redarstva Tomaž Dolar. Poudaril je, da se stanje na področju varnosti 

cestnega prometa in javnega reda izboljšuje ter izpostavil zgledno sodelovanje vseh pristojnih 

institucij v občini. 

 

Sklep: Sosvet sprejema Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti občine Radovljica za leto 

2016. (SOGLASNO) 

 

7. Poročilo o delu RK-OZ Radovljica v letu 2016 

Poročilo o delu RK Radovljica je podala predsednica Anica Svetina. Zelo utečena in usposobljena je 

poizvedovalna služba, velik poudarek dajejo preventivi, v letu 2016 pa se je zmanjšalo število tistih 

oseb, ki resnično potrebujejo pomoč. 

 

V razpravi je sodeloval Ivan Damjan Mašič. 

 

Sklep: Sosvet sprejema Poročilo o delu RK-OZ Radovljica za leto 2016. (SOGLASNO) 

 

8. Poročilo o delu OE ZD Radovljica v letu 2016 

Poročilo o delu OE ZD Radovljica je podala direktorica ZD Radovljica Maja Petrovič Šteblaj. 

Poudarila je, da so bili zastavljeni progami realizirani, da so v letu 2016 zelo dobro sodelovali z vsemi 

ostalimi institucijami in da imajo še dosti idej glede bodočega delovanja. 

 

Sklep: Sosvet sprejema Poročilo o delu OE ZD Radovljica za leto 2016. (SOGLASNO) 

  

9. Razno 

9.a Pod točko razno je direktorica ZD Radovljica Maja Petrovič Šteblaj člane Sosveta seznanila s 

projektom Zdravje v občinah, ki ga je izvajal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Občina Radovljica v 



slovenskem merilu dosega zelo dobre rezultate, slabše področje so edino prometna varnost in 

prometne nesreče.  

 

V zvezi s tem je župan predstavil nadaljevanje aktivnosti pri izvrševanju Celostne prometne strategije, 

z namenom povečanja varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. 

 

9.b Direktorica ZD Radovljica Maja Petrovič Šteblaj je člane Sosveta seznanila še s projektom, ki se 

obeta v prihodnje, in sicer naj bi se pod okriljem ZD Radovljica obravnavale različne teme, aktualne 

za vse občane, o katerih bodo vsi občani obveščeni tudi preko objav v Deželnih novicah. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.35 uri. 

 

Zapisala: 

Manca Tomažin 

 

 

        Ciril Globočnik l.r. 

        predsednik Sosveta 


