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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: 11.3.2019 
 

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 odgovore 
na 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
članov Občinskega sveta Občine Radovljica. 

 
 
 
 
 

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: 7.3.2019 
 
Župan je na 3. seji prejel vprašanje svetnika Marka Toplaka, zakaj je občina iz svojih 
prostorskih načrtov izbrisala cestno povezavo Begunje – Poddobrava, in pobud, da se vrne 
nazaj v prostorske načrte. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta 
Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE IN POBUDO SVETNIKA MARKA TOPLAKA 
 
Na podlagi veliko pripomb krajanov, ki so bili z umestitvijo koridorja tangirani, in izdelane 
prometne študije, iz katere je izhajalo, da bi bilo tranzitnega prometa na tem koridorju do 15% 
sedanjega prometa na državni cesti skozi Begunje, je bil v tretjih spremembah in dopolnitvah 
prostorskega reda predmetni koridor opuščen. Pobudo za ponovno umestitev predmetnega 
koridorja je Krajevna skupnost Begunje že podala in se obravnava v postopku petih 
sprememb in dopolnitev prostorskega reda. 
 
 
 
 

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

 
 

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: 8.3.2019 
 
Župan ter direktorica občinske uprave sta na 3. seji prejela pobudo svetnika Marka Toplaka, 
da se čim prej zagotovi varen prehod šolske poti med pokopališčem in gostilno Avsenik v 
Begunjah, za kar so starši iz Poljč dali pobudo v letu 2016. Župan je za odgovor na podlagi 
drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA MARKA TOPLAKA 
 
Za ureditev prehoda za pešce preko regionalne ceste oznake R3-638/1132 Begunje – Bistrica 
(Tržič), na mestu priključevanja javne poti oznake JP 849425 Begunje, med pokopališčem ter 
Gostilno in restavracijo Avsenik v Begunjah na Gorenjskem, je Občina Radovljica že 
pridobila projektno nalogo za izvedbeni načrt. V izdelavi je izvedbeni načrt za ureditev 
prehoda za pešce. Realizacija je načrtovana v letu 2019, za kar so v osnutku proračuna 
zagotovljena namenska finančna sredstva.  
 
 
Pripravil: 
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,  
prometno infrastrukturo in komunikacije 
 

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: 1.3.2019 
 
Direktorica občinske uprave je na 3. seji prejela pobudo svetnika Simona Resmana, da 
svetniki, ki gradivo za seje prejemajo v elektronski obliki, po elektronski pošti dobijo le 
vabilo in dnevni red, celotno gradivo pa kot povezavo na občinsko spletno stran, kjer naj bo 
gradivo objavljeno kot en skupen dokument in ne le posamezno po točkah, vabilo pa naj se 
tudi po elektronski pošti pošlje vsem svetnikom. 
  
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA SIMONA RESMANA 
 
Občinska uprava bo pobudo svetnika upoštevala že pri sklicu 4. seje občinskega sveta: 

- svetniki, ki gradivo prejemajo po elektronski pošti, vabilo z dnevnim redom prejmejo 
kot priponko, gradivo pa z navedbo spletne povezave v sporočilu, 

- na spletnih straneh se pri posamični seji objavi tudi datoteka s celotnim gradivom za 
sejo občinskega sveta, 

- svetniki, ki prejemajo natisnjeno gradivo, vabilo z dnevnim redom prejmejo tudi po 
elektronski pošti. 

 
 
 
 

Manca Šetina Miklič l.r. 
Vodja Kabineta župana 

 

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: 6.3.2019 
 
Župan je na 3. seji prejel pobudo svetnice Monike Ažman za pojasnilo glede razmer na cesti 
za Verigo, ki so slabše, kot so bile, saj so ponovno parkirana neregistrirana tovorna vozila, 
svetniki in svetnice pa so bili v preteklem sklicu seznanjeni, da se razmere na tej cesti rešujejo 
in urejajo. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine 
Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE MONIKE AŽMAN  
 
Občina Radovljica je v letu 2018 z enim služnostnim upravičencem dosegla dogovor o izbrisu 
služnosti na cesti za Verigo, s tremi služnostnimi upravičenci pa so postopki za izbris 
služnosti še v teku. S postavitvijo bočnih ovir je bila izvedena ureditev šolske poti. Na cesti se 
lahko vršijo zgolj nujna vzdrževalna dela, izvedba rekonstrukcije ceste pa do dogovora s 
služnostnimi upravičenci ni mogoča. Neregistrirana tovorna vozila niso več parkirana vzdolž 
ceste. 
 
 
 
 
        

 Manca Tomažin, univ.dipl.prav., l.r. 
 Vodja Oddelka za splošne zadeve 

 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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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: 4.3.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 3. seji prejela pobudo svetnice Monike Ažman z 
zahtevo za veterinarski nadzor, zdravstveno inšpekcijo in okoljevarstveno presojo zaradi 
večjega števila zaprtih – ujetih golobov v nedokončani stanovanjski hiši na Valvazorjevi ulici 
4 v Lescah, pri čemer opozarja na mučenje živali in neustrezne higiensko zdravstvene 
razmere v objektu in celotnem naselju. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. 
člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE MONIKE AŽMAN 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo je po prejemu pobude opravil 
ogled in razgovor z lastnikom stavbe in golobov v Lescah na Valvasorjevi ulici 3A. Ob tem je 
lastnik stavbe in gojitelj golobov pojasnil, da so golobi v tej stavbi že 34 let. Lastnik je član 
društva gojiteljev športnih golobov pismonoš. Golobi (pismonoše) so namenjeni predvsem 
tekmovanjem, na katerih je treba vsakokrat predložiti tudi veterinarsko potrdilo. V preteklosti 
je imel golobe proste in so se lahko gibali prosto. Zaradi pritožb bližnjih stanovalcev jih ima 
od takrat zaprte v svoji hiši.  
 
Lastnik in gojitelj golobov je naslednji dan povedal, da je v letu 2018 prenehal gojiti golobe v 
športne namene ter da od takrat naprej le še skrbi zanje. Zagotavlja, da jih ima namen oddati 
do konca maja letošnjega leta. Če bodo po tem golobi še vedno v objektu na Valvasorjevi 3A 
v Lescah, bomo zadevo predali v reševanje pristojni veterinarski in zdravstveni inšpekciji, kar 
je bilo pojasnjeno tudi lastniku in gojitelju golobov. 
 
 
 
 

Tomaž Dolar l.r. 
Vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Radovljica in Naklo 

 

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: 7.3.2019 
 
Župan je na 3. seji prejel vprašanje svetnice Mateje Potočnik, kdaj, v kakšnem obsegu in na 
kakšen način je načrtovana uvedba pravega participativnega proračuna, in pobudo, da se v 
prihodnjih proračunih, predvsem za leto 2020, zagotovi sredstva za administrativno pripravo 
za uvedbo participativnega proračuna v letu 2021 ter za izobraževanje zaposlenih ter 
informiranje in izobraževanje občank in občanov o participativnem proračunu, ter vprašanje 
svetnika Nejca Klička, ali je v tem mandatu participativni proračun še v programu in kdaj je 
predvidena uvedba. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta 
Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE IN POBUDO SVETNICE MATEJE POTOČNIK TER 
VPRAŠANJE SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Participativni proračun bomo uvedli v proračunskem letu 2021. Na občinski upravi bomo 
najprej proučili zakonodajo in vse potrebne postopke za uvedbo participativnega proračuna, 
nato pa jih v letu 2020 tudi izpeljali. V tej fazi je zato še prezgodaj govoriti o višini sredstev, 
ki bi bila v proračunu zagotovljena v ta namen. Če bodo za izpeljavo postopov za uvedbo 
participativnega proračuna potrebna finančna sredstva, jih bomo zagotovili z rebalansom 
proračuna za leto 2020. 
 
 
Pripravila: 
Maja Stanojević, vodja 
Referata za finance in proračun 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

 

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




II/17 
 

 
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: 4.3.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 3. seji prejela vprašanje svetnika Nejca Klička, v 
kateri fazi je sanacija neurejenih rak v Kropi. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Za prestavitev rak pod garažami ob vigenjcu Vice je izdelana projektna dokumentacija in 
pridobljeno soglasje Elektro Gorenjske. Z Elektro Gorenjska je bila sklenjena tudi pogodba za 
vzpostavitev priključka za potrebe vigenjca. Izdelati je treba še projektantsko oceno stroškov, 
popis, izvesti javno naročilo za izbor izvajalca in nato zagotoviti še samo izvedbo. Ocenjeni 
stroški izvedbe del znašajo 15.000 evrov.  
 
Zagotovitev sredstev za prestavitev rak je uvrščena v predlog proračuna za leto 2019.  
 
 
 

 
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: 5.3.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 3. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička za 
zagotovitev sredstev v letošnjem proračunu za rešitev zamakanja na Brezovici zaradi 
odstranjene kanalete v času gradnje kanalizacije. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Za ureditev odvodnjavanja v delu novega naselja Brezovica je izdelana projektna 
dokumentacija. Urediti je treba še premoženjska razmerja, kar vodi Referat za gospodarjenje z 
nepremičninami, izdelati projektantsko oceno stroškov, popis, izvesti javno naročilo za izbor 
izvajalca in nato zagotoviti še samo izvedbo. K izvedbi del bomo lahko pristopili po ureditvi 
premoženjskih zadev. 
 
 
 

 
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: 11.3.2019 
 

ODGOVORI NA USTNE POBUDE 
 
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica je župan za odgovore na 
pobude, zastavljeno ustno na 3. seji, zadolžil občinsko upravo. 
 

- Pobuda svetnice Nevenke Osterc za preplastitev Vojkove ulice v Lescah, ki je v 
katastrofalnem stanju. 

Odgovor občinske uprave: Na podlagi pridobljene ocene poškodovanosti Vojkove ulice v 
Lescah, izdelane na osnovi ugotovljene stopnje ter obsega poškodovanosti ceste, je njena 
obnova načrtovana v obdobju po letu 2022. Zaradi okoljskih zahtev je občina pri prenovah in 
gradnjah cest pristopila k sočasni izgradnji meteornega sistema kanalizacije, ki razbremenjuje 
mešan kanalizacijski sistem. Posledično bo občina tudi pri prenovi Vojkove ceste sočasno 
uredila ločeno meteorno kanalizacijo in po potrebi obnovila tudi vodovod in fekalno 
kanalizacijo.  

- Pobuda svetnika Maksimiljana Kalana, naj se v Ljubnem od hišne številke 34 do 56 
v čim krajšem času ponovno vzpostavi javna razsvetljava, ki je v preteklosti že bila 
postavljena, vendar je bila iz neznanih razlogov odstranjena.  

Odgovor občinske uprave: 
Podatka o tem, da bi v preteklosti na tej lokaciji že bila postavljena javna razsvetljava, 
nimamo, niti s tem ni seznanjen naš izvajalec javne razsvetljave. Dopuščamo pa možnost, da 
je bila odstranjena že pred leti, ko je podjetje Elektro Gorenjska izvedlo kabliranje svojega 
omrežja. Izveden je bil ogled na terenu in pridobljen predračun za postavitev dveh novih luči. 
Ker smo omejeni s sredstvi, v letošnjem letu ni realno pričakovati izvedbe teh del, V letu 
2019 bomo namreč prioritetno izvajali investicije, ki so vezane na gradnjo in obnovo cest ter 
kabliranje omrežja Elektro Gorenjske.   

- Pobuda svetnika Branka Fajfarja, naj občinska uprava pripravi izpis njegovega 
glasovanja o osnutkih in predlogih proračuna, rebalansih in spremembah proračuna za 
zadnjih osem let. 

Odgovor občinske uprave: Na podlagi sprejete spremembe poslovnika občinskega sveta se 
je glasovalna naprava začela uporabljati v mandatnem obdobju 2010-2014 na 10. seji 
občinskega sveta 22.6.2011. Občinska uprava je iz izpisov glasovanja o proračunskih 
dokumentih, obravnavanih na sejah od navedenega datuma, pripravila pregled, kako je 
glasoval svetnik Branko Fajfar: 
1. PREDLOG ODLOKA o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Radovljica 

za leto 2011 – Rebalans 1 - na 11. redni seji dne 28.9.2011 – rezultat glasovanja 20 ZA, 0 
PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 19  Branko Fajfar ZA 

2. ODLOK o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2011 – 
Rebalans 2 - na 12. redni seji dne 23.11.2011 – rezultat glasovanja 16 ZA, 6 PROTI, 
POTRDILI NAVZOČNOST 22  Branko Fajfar PROTI 

3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 
2012 – Rebalans 1 - na 14. redni seji dne 15.2.2012 – rezultat glasovanja 16 ZA, 8 PROTI, 
POTRDILI NAVZOČNOST 22  Branko Fajfar PROTI 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 
2012 – Rebalans 2 -na 17. redni seji dne 20.6.2012 – rezultat glasovanja 11 ZA, 6 PROTI, 
POTRDILI NAVZOČNOST 21  Branko Fajfar PROTI 

5. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 
2012 – Rebalans 3 - na 18. seji dne 26.9.2012 – rezultat glasovanja 18 ZA, 2 PROTI, 
POTRDILI NAVZOČNOST 18  Branko Fajfar PROTI 

6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 
2013 - Rebalans I - na 24. seji dne 12.6.2013 - rezultat glasovanja 15 ZA, 1 PROTI, 
POTRDILI NAVZOČNOST 20  Branko Fajfar NI GLASOVAL 

7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 
2014 - Rebalans I za leto 2014 - na 28. seji dne 12.2.2014 – rezultat glasovanja 15 ZA, 1 
PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 18  Branko Fajfar NI GLASOVAL 

8. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 
2014 - Rebalans II - na 30. seji dne 18.6.2014 – rezultat glasovanja 23 ZA, 0 PROTI, 
POTRDILI NAVZOČNOST 24  Branko Fajfar NI GLASOVAL 

9. OSNUTEK ODLOKA o proračunu Občine Radovljica za leto 2015 na 3. redni seji dne 
10.12.2014 in OSNUTEK ODLOKA o proračunu Občine Radovljica za leto 2016 na 3. 
redni seji dne 10.12.2014 – rezultat glasovanja 22 ZA, 0 PROTI, POTRDILI 
NAVZOČNOST 19  Branko Fajfar NI GLASOVAL 

10. PREDLOG ODLOKA o proračunu Občine Radovljica za leto 2015 na 4. redni seji dne 
28.1.2015 in PREDLOG ODLOKA o proračunu Občine Radovljica za leto 2016 na 4. 
redni seji dne 28.1.2015 – rezultat glasovanja 23 ZA, 0 PROTI, POTRDILI 
NAVZOČNOST 22  Branko Fajfar ZA 

11. ODLOK o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2015 – rebalans 
I - na 1. izredni seji dne 27.8.2015 – rezultat glasovanja 23 ZA, 0 PROTI, POTRDILI 
NAVZOČNOST 21  Branko Fajfar ZA 

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 
2015 – Rebalans II - na 9. redni seji dne 4. novembra 2015 – rezultat glasovanja 25 ZA, 0 
PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 24  Branko Fajfar ZA 

13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 
2016 – Rebalans I - na 11. redni seji dne 3.2.2016 – rezultat glasovanja 21 ZA, 1 PROTI, 
POTRDILI NAVZOČNOST 23  Branko Fajfar NI GLASOVAL 

14. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 
2016 – Rebalans II - na 14. redni seji dne 22.6.2016 – rezultat glasovanja 19 ZA, 4 PROTI, 
POTRDILI NAVZOČNOST 19  Branko Fajfar PROTI 

15. OSNUTEK ODLOKA o proračunu Občine Radovljica za leto 2017 na 16. redni seji 
dne 26.10.2016 in OSNUTEK ODLOKA o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 na 
16. redni seji dne 26.10.2016 – rezultat glasovanja 21 ZA, 1 PROTI, POTRDILI 
NAVZOČNOST 23  Branko Fajfar NI GLASOVAL 

16. PREDLOG ODLOKA o proračunu Občine Radovljica za leto 2017 na 17. redni seji 
dne 21.12.2016 in PREDLOG ODLOKA o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 na 
17. redni seji dne 21.12.2016 – rezultat glasovanja 23 ZA, 1 PROTI, POTRDILI 
NAVZOČNOST 23  Branko Fajfar NI GLASOVAL 

17. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 
2017 – Rebalans I - na 21. redni seji dne 21.6.2017 – rezultat glasovanja 24 ZA, 0 PROTI, 
POTRDILI NAVZOČNOST 25  Branko Fajfar NI GLASOVAL 

18. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 
2018 - Sprememba I - na 24. redni seji dne 20.12.2017 – rezultat glasovanja 16 ZA, 5 
PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 24  Branko Fajfar PROTI 

19. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 
2018 – Rebalans I - na 28. redni seji dne 20.6.2018 – rezultat glasovanja 16 ZA, 5 PROTI, 
POTRDILI NAVZOČNOST 19  Branko Fajfar PROTI 
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Glasovanje o osnutku Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2013 in osnutku Odloka 
o proračunu Občine Radovljica za leto 2014 na 19. redni seji dne 7.11.2012 ter o predlogu 
Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2013 in predlogu Odloka o proračunu Občine 
Radovljica za leto 2014 na 20. redni seji dne 19.12.2012 je bilo tajno. 

- Pobuda svetnika Branka Fajfarja, da se svetniku, ki v času razdeljevanja glasovnic za 
tajno glasovanje ni v dvorani, glasovnice naknadno ne izroči 

Odgovor občinske uprave: 6. odstavek 64. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Radovljica (DN UO, št. 188/14) določa, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja vroči glasovnice članom občinskega sveta in sproti označi, kateri član je prejel 
glasovnico. Ko je postopek vročanja zaključen in se že začne postopek glasovanja, glasovnica 
občinskemu svetniku, ki je bil v času vročanja odsoten, naknadno ne more biti vročena. 

- Pobuda svetnice neže Mezeg: za umiritev prometa na 30 km/uro na cesti med 
Zgornjim Otokom in Drnčo, kjer je urejen enosmerni promet, samo za lastnike parcel. 
Vozniki znakov ne upoštevajo, po tej cesti se vozijo vsi, tudi veliki tovornjaki, 
redarstvo in policija pa za kaznovanje nimata pristojnosti. 

Odgovor občinske uprave:  Pobuda za dodatno omejitev najvišje dovoljenih hitrosti vozil na 
enosmerno urejeni javni poti oznake JP 848833 Dvorska vas – Otok ter za lokalni promet 
omejeni javni poti oznake JP 848771 Begunje – Dvorska vas bo preučena ter izvedena na 
osnovi izkazanih dejstev. Pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in 
Naklo je v preteklosti na obravnavanem cestnem odseku vršil nadzor nad spoštovanjem pravil 
cestnega prometa in pri tem ni zaznal večjih kršitev. Nadzor bo izvajan tudi v bodoče.  
 
 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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