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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 

 
 





XV/3 
 

 
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: 5.3.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela vprašanje svetnika Nejca Klička, zakaj 
Občina Radovljica ne nadaljuje začetega postopka posodobitve strategije prostorskega razvoja in 
prostorskega reda, koliko vlog je prispelo v zakonitem roku in zakaj oba akta nista v planu dela 
občinskega sveta za leto 2020. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta 
Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VRAŠANJE SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Odlok o Strategiji prostorskega razvoja občine Radovljica z urbanistično zasnovo Radovljica – Lesce 
in Odlok o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 159/2012) sta bila sprejeta v letu 2012 (v 
nadaljevanju SPRO in PRO). PRO je bil kasneje še štirikrat spremenjen, in sicer v letih 2013, 2014 ter 
dvakrat v letu 2017 (DN UO, št. 166/2012 – red. pop., 170/2013, 170/2013 – red. pop., 178/2013 – 
obv. raz., 191/2014, 194/2015 – red. pop., 202/2015 – red. pop., 233/2017, 235/2017). 
 
V letu 2018 smo začeli pripravljati prve spremembe in dopolnitve SPRO in pete spremembe PRO 
Radovljica. Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev obeh dokumentov sta bila objavljena v 
DN UO, št. 239/2018. Prejetih je bilo približno 200 pobud. Elaborat vrednotenja za posamezne pobude 
je bil pripravljen v mesecu juniju 2019 in dopolnjen v mesecu novembru 2019, pobudniki so bili 
seznanjeni z delom elaborata vrednotenja, ki se nanaša na njihovo pobudo. V elaboratu so vključene 
pobude do meseca septembra 2019. Trenutno so spremembe in dopolnitve SPRO in PRO v fazi 
izdelave osnutka. Če ne bo potrebnih posebnih dodatnih usklajevanj pri pridobivanju smernic oziroma 
prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora, je predvidena obravnava osnutkov obeh dokumentov 
v zadnjem četrtletju letošnjega leta. 
 
Glede kampa, ki se gradi ob Savskem mostu za Bled, pojasnjujemo, da je bilo območje s sprejemom 
PRO v letu 2012 namenjeno za poselitev – posebna območja, površine za turizem (BT) in opredeljeno 
kot prostorska enota z oznako GB 05, BT, OPPN* (GB 05 – Lesce Pod Golfom-jug, BT – površine za 
turizem, OPPN* - predviden OPPN).  
 
V letu 2018 je bila prejeta pobuda investitorja za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN) na tem območju. Sklep o začetku priprave OPPN je bil objavljen v DN UO, št. 239/2018. 
Prostorski načrtovalec Protim Ržišnik Perc d.o.o., ki ga je izbral investitor, je pripravil osnutek OPPN, 
pridobljene so bile smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora. Javna razgrnitev je potekala od 
7.3.2019 do vključno 5.4.2019, osnutek OPPN je bil sprejet na 4. seji občinskega sveta 25.3.2019. Do 
pripomb med javno razgrnitvijo so bila 24.4.2019 sprejeta stališča, izdelan predlog OPPN, pridobljena 
mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, nato pa predlog OPPN sprejet na 6. seji občinskega sveta 
19.6.2019, objava odloka v DN UO, št. 259/2019. Po sprejemu OPPN je investitor začel s pripravo 
projektne dokumentacije in pridobivanjem gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Radovljica. 
 
 
Pripravila: 
Tanja Frelih Egart, 
višja svetovalka za prostor 
 

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

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 5.2.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička, da 
se v zadnji ulici novega naselja na Brezovici postavi solarna ulična svetilka, če so stroški 
kabliranja in drugih del za klasično ulično svetilko previsoki. Župan je za odgovor na podlagi 
drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Svetniku smo na pobudo, podano na 9. seji, odgovorili, da na omenjenem odseku ceste niso 
predvidena nova kabliranja elektro in telekomunikacijskih vodov in da bo občina pri 
vzdrževalcu cestne razsvetljave naročila preveritev možnosti in oceno investicije postavitve 
ulične svetilke. Glede na razdaljo bi bilo treba na obravnavanem območju postaviti dve 
svetilki, ocena investicije za njuno postavitev znaša 4.913,32 EUR z DDV, s tem da bi 
potekal nov vod javne razsvetljave v zelenici ob cesti po obstoječi trasi omrežja Telekoma 
Slovenije d.d., za kar bi bilo treba pridobiti soglasje Telekoma, ki pa načeloma vztraja pri 
predpisanih odmikih. V primeru zagotavljanja odmikov bi posegli v cestno telo, kar pa z 
asfaltiranjem še podraži investicijo. Cene solarnih uličnih svetilk se gibljejo okrog 2.500 
EUR. Glede na razpoložljiva sredstva za leto 2020 in predvideno kabliranje vodov s strani 
Elektro Gorenjska d.d. v Lescah in Begunjah, kjer bo občina morala postaviti prostostoječe 
svetilke namesto obstoječih na elektro drogovih, ureditev javne razsvetljave na predlagani 
lokaciji trenutno ni mogoča. Prednostno se javna razsvetljava postavlja ob občinskih 
investicijah in ob šolskih poteh. 
 
 
Pripravila: 
Urška Zakrajšek, višja svetovalka 
za lokalne skupnosti in urejanje  
javnih površin 
 

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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Datum: 15.5.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela ponovno pobudo svetnika Nejca 
Klička za vzpostavitev kanalete v delu novega naselja Brezovica. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Kot smo navedli že v odgovoru na prvo vprašanje v zvezi odvodnjavanjem v delu novega 
naselja Brezovica, bomo k izvedbi lahko pristopili šele po ureditvi premoženjskih zadev. 
Aktivnosti v zvezi z ureditvijo premoženjskih razmer vodi Referat za gospodarjenje z 
nepremičninami, ki pojasnjuje, da je zaradi lažjega nadaljnjega urejanja celotnega naselja (več 
zadev) septembra 2019 naročili geodetsko odmero (ureditev meja) celotnega cestnega 
omrežja v naselju Brezovica. Obravnava na terenu je bila izvedena 7.11.2019. Zaradi 
nestrinjanja nekaterih lastnikov s pokazano mejo je bila za 31.3.2020 razpisana ustna 
obravnava na Geodetski upravi, vendar je bila zaradi epidemije prestavljena, o novem datumu 
pa še nismo bili obveščeni. Po oceni občinske uprave in geodeta nestrinjanje ni utemeljeno, 
zato ta postopek predstavlja samo rahel časovni odmik do odločbe. Po urejenosti meja 
oziroma pravnomočni odločbi bomo sklenili morebitno potrebno služnost, če bodo ureditve 
segale čez mejo javnega dobra. 
 

 
 
 

Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 

 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička za 
postavitev prometne signalizacije za označitev neprednostne javne poti v križišču z regionalno 
cesto, na »Placu« v Kropi. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta 
Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Prometno ureditev osrednjega dela naselja Kropa, t.j. na »Placu«, je v sklopu nedavno 
izvedene celovite obnove trškega jedra med drugimi presojal območno pristojni 
soglasjedajalec Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Slednji ni soglašal 
s postavitvijo vertikalne ter horizontalne prometne signalizacije na obravnavanem območju. 
Skladno s prejetimi pogoji ZVKDS je bila prometna ureditev urejana izključno horizontalno, 
z raznolikim granitnim tlakovanjem voznih površin.  
 
Status neprednostne javne poti oznake JP 849263 "Kropa-Sr. Konec I", v križišču z 
regionalno cesto oznake R3-635/1122 "Lipnica-Kropa-Rudno", se odraža v primerjalno ožjem 
vozišču ter raznoliki sestavi vozne površine, poudarjeni s prečno linijsko tlakovanim 
voziščem, ki ponazarja optično zavoro za umirjanje prometa in s tem posredno nižjo 
kategorijo ceste oziroma njeno podrejenost.  
 
Zavoljo navedenih pogojev ter dejstev smatramo obstoječo prometno ureditev kot ustrezno.  
 
 
Pripravil: 
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,  
prometno infrastrukturo in komunikacije 
 

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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Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za finance so na 10. seji prejeli 
vprašanja svetnice Vojke Jesenko o številu in zasedenosti socialnih stanovanj, postopkih njihove 
dodelitve, njihovem stanju vzdrževanosti in posegih investicijskega in rednega vzdrževanja. 
Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil 
občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJA SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Občina Radovljica trenutno razpolaga s 167 neprofitnimi  stanovanji. 
 
Občina Radovljica v primeru smrti najemnika neprofitnega stanovanja sledi določilom 109. 
člena Stanovanjskega zakona (SZ-1, Ur. l. RS, št. 69/03, s spremembami in dopolnitvami), ki 
določa:  
(1) Če najemnik stanovanja umre, mora lastnik stanovanja skleniti najemno pogodbo pod istimi 
pogoji z zakoncem najemnika ali z osebo, s katero je živel v zunajzakonski skupnosti oziroma z 
enim od ožjih družinskih članov, če je v času najemnikove smrti dejansko prebival v stanovanju, 
imel v tem stanovanju prijavljeno stalno bivališče ter bil naveden v najemni pogodbi. Zahteva za 
sklenitev pogodbe mora biti podana lastniku v pisni obliki v 90 dneh po smrti najemnika. 
(2) Če se ožji družinski člani ne sporazumejo o tem, kdo bo sklenil najemno pogodbo, odloči 
sodišče v nepravdnem postopku. 
(3) Po smrti najemnika, ki je živel v namenskem najemnem stanovanju, mora lastnik skleniti 
najemno pogodbo z zakoncem umrlega, navedenega v najemni pogodbi, ali osebo, s katero je 
najemnik živel v zunajzakonski skupnosti, če ni s posebnimi predpisi ali v najemni pogodbi 
drugače določeno. 
 
V letu 2019 ni bilo sklenjenih najemnih pogodb po smrti najemnika. 
 
Občina Radovljica v primeru odselitve najemnika neprofitnega stanovanja npr. zaradi razveze 
zakonske skupnosti ali prenehanju zunajzakonske skupnosti, sledi določilom 110. člena 
Stanovanjskega zakona, ki določa: 
(1) Če se zakonska zveza razveže, se lahko prejšnja zakonca sporazumeta o tem, kdo od njiju 
ostane ali postane najemnik stanovanja, drugi zakonec pa se iz stanovanja izseli. 
(2) Če se prejšnja zakonca ne moreta sporazumeti, odloči o sporu na zahtevo enega od njiju 
sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče upošteva pri tem stanovanjske potrebe prejšnjih 
zakoncev, njunih otrok in drugih oseb, ki skupaj z njima stanujejo, ter druge okoliščine primera. 
(3) Prejšnji zakonec, ki po sodni odločbi ne ostane ali ne postane najemnik stanovanja, se mora iz 
stanovanja izseliti v roku, ki ga določi sodišče v skladu s 112. členom tega zakona. 
(4) Določbe prejšnjega in tega člena se ne uporabljajo, kadar je najemna pogodba sklenjena za 
službeno stanovanje, določbe tega člena pa se ne uporabljajo tudi, kadar gre za stanovanje iz 
tretjega odstavka 109. člena tega zakona, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. 
(5) Določbe tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja zunajzakonske skupnosti. 
 
V letu 2019 je bila sklenjena 1 najemna pogodba po razvezi. 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem opredeljuje razvrstitev prosilcev na dve 
listi, in sicer na listo A, na katero se uvrstijo prosilci, ki z nižjim dohodkom na družinskega člana 
niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine, in na listo B, na katero so uvrščeni prosilci, 
ki so glede na socialne razmere zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine ob najemu 
stanovanja. V mesecu marcu 2017 je bil objavljen javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v občini Radovljica v najem. Na razpis se je prijavilo 47 prosilcev. Na podlagi razpisa je bilo 
izdanih 36 odločb o uvrstitvi na prednostno listo »A« in listo »B«. 4 vloge so bile zavrnjene, 5 
vlog je bilo s sklepom zavrženih, ker prosilci niso v roku dopolnili vloge, in pri 2 vlogah sta 
prosilca odstopila od vloge. Prednostna lista je postala pravnomočna 29.11.2017. Na podlagi 
prednostne liste sta bili v letu 2019  upravičencem po vrstnem redu dodeljeni 2 stanovanji. 
Sklenjena je bila 1 najemna pogodba po razvezi. 
 
V letu 2019 ni bila predvidena objava razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. 
 
Na podlagi Pravilnika o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Radovljica (DN UO, 
218/2016) smo izvedli 2 preselitvi. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju bivalni enot Občine 
Radovljica (DN UO, 218/2016) je bila dodeljena 1 bivalna enota. Zaradi neplačevanja obveznosti 
iz naslova najemnin sta bili sodno izvedeni 2 deložaciji.  
 
Glede na izredno visoko starost stanovanj njihovo ohranjanje oz. vzdrževanje zahteva izvedbo 
številnih vzdrževalnih del. Vsako leto se izdela plan vzdrževanja posameznih stanovanj in 
skupnih delov v večstanovanjskih stavbah. Plan vzdrževanja vsebuje izvedbo del, ki so potrebna 
za to, da se ohranjajo stanovanjske stavbe in stanovanja v dobrem stanju in omogočajo njihovo 
uporabo.  
 
V letu 2019 so bila sredstva na proračunski postavki 46118 – Gradnja, nakup in investicijsko 
vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj v višini 151.866,12 EUR porabljena za naslednje 
namene: 

- večje obnove stanovanj in skupnih delov, kjer ni rezervnega sklada: običajno se po 
izpraznitvi stanovanja glede na potrebe in pred vselitvijo novega najemnika izvede tudi 
večja obnova stanovanja. V celoti je bilo obnovljenih 5 stanovanj, od tega 1 v Kropi, 1 v 
Radovljici in 3 v Novi vasi. Zamenjava strehe objekta v deležu je bila izvedena na 2 
objektih, od tega 1 v Poljčah in 1 v Novi vasi; 

- vzdrževalna dela notranjosti stanovanj: zamenjana so bila okna (v celoti ali delno, tudi 
strešna okna) v 5 stanovanjih. Vhodna vrata so bila zamenjana v 1 stanovanju. Delno so 
bile obnovljene 4 kopalnice. Večja dela na elektro priključkih (oz. nekje povečana moč 
varovalk) so bila opravljena v 4 stanovanjih. V 1 stanovanju je bila izdelana nova 
centralna kurjava s kotlom na pelete, v 1 stanovanju pa je bil plinski kotel obnovljen v 
celoti. Detektor CO2 je bil vgrajen v 1 stanovanju. Za 1 stanovanje je bila izdelana 
energetska izkaznica. Talne obloge so bile zamenjane v 3 stanovanjih. Balkonska ograja je 
bila zamenjana v 1 stanovanju. V 1 stanovanju je bila izvedena zamenjava posameznih 
radiatorjev. Popravila oken in okenskih kril so bila opravljena v 3 stanovanjih;  

- intervencijska vzdrževalna dela: nujna dela predvsem na inštalacijskih omrežjih. 
 
Vprašanja smo posredovali tudi predsedniku Odbora za finance. 
 
 
Pripravila: 
Petra Koblar, višja svetovalka  
za stanovanje zadeve 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za finance so na 10. seji prejeli 
vprašanje svetnice Vojke Jesenko, ali je v občini interes za oblikovanje skupne občinske 
uprave, s katerimi občinami se povezuje, katere naloge naj bi prevzela in kako daleč je 
preoblikovanje občine. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta 
Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Glede na spremenjeno zakonodajo, da je posamezna občina upravičena do sofinanciranja, če 
je vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami, v občini Radovljica obstaja 
velik interes za oblikovanje skupne občinske uprave. Trenutno je skupna občinska uprava 
organizirana na področju inšpektorata in redarstva, kjer sodelujemo z Občino Naklo, vendar si 
prizadevamo sodelovanje razširiti še z drugimi občinami. Navedena problematika je bila 
obravnavana na septembrski seji koordinacije županov Zgornje Gorenjske, na kateri je bil 
sprejet sklep, da RAGOR skliče posvet na temo redefiniranja skupnih občinskih uprav občin 
Zgornje Gorenjske, na kateri bodo direktorji občinskih uprav ugotovili, kakšne so možnosti 
povezovanja in sodelovanja. 
 
RAGOR je 9.10.2019 organiziral posvet direktorjev občinskih uprav, katerega zaključki so 
bili (povzeto po zapisniku posveta): 

- Spremembe bo težko izpeljati. 
- Nekatere občine so v precejšni meri samozadostne. 
- Zakon je specifičen, pisan na kožo občinam vzhodne Slovenije. 
- Občine so v glavnem s trenutnim stanjem povezanosti zadovoljne. 
- Pri redarski službi centraliziranje ne pride v poštev. 
- Pri inšpekcijskih službah je združevanje v SOU zaželeno. 
- Finančni učinek združevanja nalog je vprašljiv. 
- Civilna zaščita je lahko priložnost za sodelovanje. 

 
V občini Radovljica smo se na našo pobudo o vzpostavitvi skupnih občinskih uprav do sedaj 
pogovarjali predvsem s sosednjimi občinami (Bled, Bohinj, Jesenice, Tržič), vendar do 
zaključenega uspešnega dogovora še ni prišlo. Z aktivnim reševanjem problematike bomo 
nadaljevali. V našem interesu je organizirati skupne občinske uprave na področju 
inšpekcijskega nadzorstva in redarstva, na področju pravobranilstva, notranje revizije in 
urejanju prostora. 
 
Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za finance. 
 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 18.5.2020 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 
so na 10. seji prejeli vprašanje svetnice Vojke Jesenko, kakšen je terminski plan izvedbe 1. 
faze investicije, t.j. prometne ureditve ob PŠ Begunje glede na sklepe sestanka 14.1.2020 ter 
ali je že potekal usklajevalni sestanek med predstavniki Občine Radovljica, projektantom in 
KS Begunje. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine 
Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Na sedežu občine je 11.3.2020 potekal sestanek glede nadaljevanja projekta Prometne 
ureditve ob PŠ Begunje, katerega so se udeležili predstavnika KS Begunje (predsednica sveta 
KS Marija Hrovat, član sveta KS Matevž Langus), predstavnik PŠ Begunje (Peter Kolman), 
predstavnica OŠ F. S. Finžgarja Lesce (ravnateljica Emilija Kavčič), predstavnika občine 
(Karmen Korošec, mag. Borut Bezjak) in arhitektka (Polona Čeh). Na sestanku so bili 
obravnavani sklepi in predlogi KS Begunje in OŠ F. S. Finžgarja Lesce. Na sestanku je bila 
sprejeta odločitev o razširitvi območja obdelave projekta, ki naj poleg prometne ureditve 
obravnava tudi zunanjo ureditev šolskih površin, v območju med načrtovano prometno 
ureditvijo, šolskim objektom, zunanjimi športnimi površinami in krajevno cesto na severni 
strani objekta. Na sestanku so bile soglasno sprejeta izhodišča in smernice za dokončno 
izdelavo projektne dokumentacije zunanje in prometne ureditve ob PŠ Begunje.   
Predviden terminski plan izvedbe investicije je: 
2020 – izdelava projektne dokumentacije 
2021 – pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo investicije 
2022 – izvedba investicije   
 
Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja. 
 
 
 
 

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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Datum: 18.5.2020 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 
so na 10. seji prejeli vprašanje svetnice Vojke Jesenko, na kakšen način in kdaj so v 
upravljanje Občine Radovljica prešla zemljišča parcele 312/35, 312/27 in 312/28, k.o. Hraše. 
Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica 
pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE VOJKE JESENKO 

 
Zemljišča s parc. št. 312/35, 312/27 in 312/28, vse k.o. Hraše, je Občina Radovljica pridobila 
z nakupom od Verige d.o.o. Lesce, v stečaju dne 14.5.2002. 
 
Pred spremembo družbene ureditve v Sloveniji je bila Veriga d.o.o. Lesce lastnica celotne 
delavske soseske v tem delu Lesc, vključno z vsemi pripadajočimi manipulativnimi 
površinami in cestami. Nakup v letu 2002 je bil izveden z namenom ustrezne ureditve javnih 
površin oziroma cest.  
 
Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja, 
 
 
Pripravil: 
Dominik Skumavec, vodja 
Referata za gospodarjenje z nepremičninami 
 
 Alenka Langus l.r. 
 Direktorica občinske uprave 

 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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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: 18.5.2020 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo 
okolja so na 10. seji prejeli vprašanje svetnice Vojke Jesenko o stanju projekta "umirjanje 
prometa na Zgoši". Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta 
Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Za umirjanje prometa na Zgoši je v pripravi nova prometna ureditev. Na celotnem območju 
poselitve bo vzpostavljeno območje omejene hitrosti, v katerem je najvišja dovoljena hitrost 
omejena na 30 km/h.  
 
Nova prometna ureditev je načrtovana v sklopu tovrstne ureditve pridruženih območij 
urejanja v naseljih Begunje na Gorenjskem, Zapuže in Poljče. Izvedena bo po pridobitvi 
soglasij lastnikov zemljišč k postavitvi ustrezne prometne signalizacije, pri čemer smo za 
pomoč zaprosili Krajevno skupnost Begunje. 
 
Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.  
 
 
Pripravil: 
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,  
prometno infrastrukturo in komunikacije 
 

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

prostor in investicije 

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




XV/22 
 

 
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: 12.3.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela pobudo svetnika Andreja 
Pogačnika za ureditev ceste Otoče – Podnart na dnu klanca proti Zalošam zaradi zaraščenosti. 
Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica 
pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA ANDREJA POTOČNIKA 
 
Na svetnikovo pobudo in po ogledu ceste s strani upravljalca in vzdrževalca ceste je bil konec 
februarja 2020 izveden ukrep. Odstranjena in urejena je bila vegetacija, tako da je bistveno 
izboljšana preglednost ceste na zadevnem odseku. Prilagamo sliki pred in po izvedbi ukrepa.  

    

 
 

 
Pripravil: 
Marjan Kne, dipl. inž. grad., višji svetovalec 
za javno infrastrukturo  
 

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

prostor in investicije 
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Datum: 12.3.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela pobudo svetnika Branka Fajfarja 
glede neustrezno urejene vegetacije na poti na parc. št. 838/6 k.o. Ljubno. Župan je za 
odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko 
upravo 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA BRANKA FAJFARJA 
 
Na svetnikovo pobudo in po ogledu poti s strani občinskega inšpektorja, upravljalca in 
vzdrževalca ceste je bil konec februarja 2020 izveden ogled poti na parc. št. 838/6 k.o. Ljubno 
in ukrep. Lastnik vegetacije, ki sega v pot, je uredil in odstranil vegetacijo, ki je bistveno 
posegala v pot. Če se bo v bodoče izkazalo, da je funkcija poti zaradi vegetacije še vedno 
precej okrnjena, bodo od lastnikov vegetacije zahtevani dodatni ukrepi. 
 
 
Pripravil: 
Marjan Kne, dipl. inž. grad., višji svetovalec 
za javno infrastrukturo  
 

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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Datum: 13.3.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela vprašanja svetnika Branka Fajfarja 
glede legalnosti uporabe in pozidave zemljišč v Ljubnem, ki so javno dobro v lasti občine. Župan 
je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil 
občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA BRANKA FAJFARJA 
 
Premoženjsko pravna služba občinske uprave skrbi za pravno in formalno urejenost javnih 
zemljišč v lasti občine. V tem okviru tudi po svojih najboljših močeh ukrepa ob prekomerni ali 
nepravilni uporabi javnih zemljišč s strani drugi fizičnih ali pravnih oseb.  
 
Glede očitane uzurpacije zemljišč 331/4 in 331/6 k.o. Ljubno pojasnjujemo sledeče: 

- Občinska uprava je preverila podatke v uradnih  evidencah in izvedla poizvedbo v arhivu 
občine glede morebitnih dogovorov med občino in uporabnikom oziroma njegovimi 
pravnimi predhodniki. 

- Zemljišče v javni lasti, ki je predmet vprašanj, je v naravi v dejanski posesti lastnikov 
parcele 332/3 k.o. Ljubno. 

- Trenutno ni sklenjene najemne pogodbe za ti dve parceli, prav tako nismo izdajali nobenih 
soglasij, niti nismo prejeli vloge za odstranitev ali zasaditev žive meje na teh javnih 
zemljiščih. 

- Domnevno nezakoniti uporabnik svojo uporabo utemeljuje na podlagi sklepa Sveta KS 
Ljubno z dne 20.6.1989, da zemljišče 331/4, ki je nastalo s sklepom Geodetske uprave SO 
Radovljica dne 27.9.1989 preide na novega lastnika kot kompenzacija za odstopljeno 
zemljišče v njegovi lasti za ureditev javne ceste. 

- Ugotavljamo, da dogovor o zamenjavi torej res obstaja, vendar pa do danes ni bil ustrezno 
formalno pravno izpeljan. 

- Po seznanitvi s stanjem v naravi in ugotovljenim nerealiziranim dogovorom bomo status 
zemljišča uredili skladno z zakonom in že danimi zavezami občine pravnemu predhodniku 
današnjega uporabnika. 

 
Glede domnevno postavljenega zidanega objekta na parceli 1114 k.o. Ljubno ugotavljamo 
sledeče: 

- Glede na kvaliteto trenutnega Zemljiško katastrskega prikaza GURS na lokaciji stavbe in 
ob primerjavi z urejenimi mejami iz Zemljiško katastrskega načrta GURS z visoko 
verjetnostjo ocenjujemo, da domnevno sporni objekt št. stavbe 2160 278 v celoti stoji na 
parceli 157/1 k.o. Ljubno, ki pa ni v lasti Občine Radovljica. 

 
 
Pripravil: 
Dominik Skumavec, vodja 
Referata za gospodarjenje z nepremičninami 
 
 Alenka Langus l.r. 
 Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 12.5.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela vprašanja svetnika Branka Fajfarja 
o objektu, postavljenem na parceli št. 715/1 k.o. Zaloše brez gradbenega dovoljenja in brez 
soglasja solastnikov parcele, in o pristojnostih občine. Župan je za odgovor na podlagi 
drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJA SVETNIKA BRANKA FAJFARJA 
 
Občina Radovljica oziroma občinska uprava ni izdala mnenj oziroma soglasij za postavitev 
navedenega objekta. Za gradnjo tako velikega objekta je treba pridobiti gradbeno dovoljenje. 
Občina Radovljica oziroma Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo 
je na podlagi prijave občanke v okviru svojih pristojnosti takoj podal pobudo za uvedbo 
inšpekcijskega postopka pristojnemu organu, Inšpektoratu RS za okolje in prostor. 
Obravnavani objekt je na podlagi Gradbenega zakona takih lastnosti in dimenzij, da je treba 
zanj pridobiti gradbeno dovoljenje. Občani pa lahko svoje interese ščitijo in uveljavljajo tako 
na inšpektoratu kot tudi na sodišču. Občina v primeru vznemirjanja ali medsebojnega 
povzročanja škode med solastniki zemljišč nima pooblastil. Skladno s 33. členom 
Stvarnopravnega zakonika (Ur. l. RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20) izključno sodišče daje varstvo 
glede na zadnje stanje posesti in nastalo motenje, tudi glede domnevnega spreminjanja 
vodotoka.  
 
 
Pripravili: 
Manca Tomažin, vodja  
Oddelka za splošne zadeve 
Staša Čelik Janša, vodja  
Referata za okolje in prostor 
Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva občin Radovljica in Naklo 
 
 

 
Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 2.3.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela pobudi svetnika Darka Marolta, da 
se gorenjski župani povežejo in preučijo idejo o ustanovitvi novega zavetišča za živali, in 
svetnice Sabine Felc, da se v najkrajšem možnem čas poskrbi za novo zavetišče za zapuščene 
živali. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica 
pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDI SVETNIKOV DARKA MAROLTA IN SABINE FELC 
 
Občina Radovljica je pri razreševanju problematike zavetišča za živali ves čas sodelovala z 
ostalimi zgornje gorenjskimi občinami, tako preko sodelovanja strokovnih služb kot tudi z 
obravnavo problematike na mesečni koordinaciji županov Zgornje Gorenjske.  
 
28.1.2020 je občina s strani Branka Pirca s.p. prejela pisno odpoved pogodbe o zagotavljanju 
pomoči in oskrbe zapuščenih živali na podlagi Zakona o zaščiti živali, zaradi nameravane 
opustitve poslovne dejavnosti. Občina Radovljica je takoj pristopila k urgentnemu iskanju 
nadomestnega zavetišča. V ta namen si je župan s sodelavci občinske uprave ogledal 
zavetišče na Gmajnicah, ki deluje v okviru Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, in pridobil 
njihovo ponudbo. Glede na njihove razpoložljive kapacitete in pripravljenost sprejeti 
izvajanje aktivnosti za našo občino je bila 28.2.2020 podpisana pogodba o izvajanju 
dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali za obdobje od 1.3.2020 do 28.2.2022. Tako 
je kratkoročno problematika rešena, z ostalimi gorenjskimi pa bomo občinami skušali poiskati 
dolgoročnejšo rešitev. 
 
 

 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Datum: 11.3.2020 
 
Župan je na 10. seji prejel pobudo članov svetniške skupine SDS Andreja Potočnika, Aljoša 
Škufce, Jerneja Kolmana in Brede Poličar, da se zapisniki sej delovnih teles pošljejo 
svetnikom po elektronski pošti že en dan pred sejo, če so pripravljeni. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO ČLANOV SVETNIŠKE SKUPINE SDS ANDREJA 
POTOČNIKA, ALJOŠA ŠKUFCE, JERNEJA KOLMANA IN BREDE POLIČAR 
 
80. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) določa, da so 
odbori in komisija dolžni opraviti obravnavo najkasneje pred dnem, za katerega je sklicana 
seja občinskega sveta, skladno s 3. členom Sklepa o delovanju delovnih teles Občinskega 
sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 72/07) pa mora predsednik delovnega telesa pred sejo 
občinskega sveta predložiti zapisnik seje delovnega telesa. 
 
Glede na sklicevanje sej odborov in komisij v različnih terminih (ponedeljek ali torek pred 
sejo občinskega sveta) se je v izogib kakršnihkoli dvomom o prejemu zapisnikov ustalila 
praksa, da so predlogi zapisnikov sej vseh delovnih teles občinskim svetnikom predloženi 
neposredno pred sejo občinskega sveta. Obenem občinska uprava skrbi, da so vsi predlogi 
zapisnikov po potrditvi s strani predsednikov delovnih teles že objavljeni na spletni strani 
Občine Radovljica, in sicer pod zavihkom delovna telesa občinskega sveta. Na ta način imajo 
vsi občinski svetniki možnost, da se lahko predhodno že sami seznanijo z vsebino 
obravnavanih točk in sprejetih sklepov posameznega delovnega telesa. 
 
 
 

 
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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www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 11.3.2020 
 
Župan je na 2. seji prejel vprašanje svetnice Mateje Potočnik glede pridobitve sredstev 
Ministrstva za kulturo za obnovo Kovaškega muzeja in kulturne dediščine.  
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE MATEJE POTOČNIK 
 
Predstavniki Združenja zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je Radovljica, smo se v 
mesecu decembru 2019 sestali z ministrom za kulturo Zoranom Pozničem. Na sestanku smo 
predstavniki občin in združenja ministru izpostavili nujnost po zagotovitvi nepovratnih 
sredstev za obnovo kulturne dediščine v novi finančni perspektivi 2021-2027. V ta namen 
smo v okviru združenja oblikovali pobudo za umestitev celostnega ukrepa varstva in razvoja 
kulturne dediščine v razvojne dokumente izvajanja kohezijske politike 2021-2027, ki so jo 4. 
decembra 2019 podprli tudi vsi slovenski poslanci Evropskega parlamenta in jo naslovili na 
predsednika vlade in pristojna ministrstva. 
 
Skladno z dogovorom z ministrom za kulturo smo občine, članice združenja, pripravile nabor 
prednostnih investicij v obnovo kulturne dediščine. Občina Radovljica je kot prvo prioriteto 
navedla obnovo Kovaškega muzeja v Kropi.  
 
Ministra za kulturo smo v mesecu januarju letošnjega leta povabili na delovno srečanje in 
ogled Kovaškega muzeja, vendar se našemu povabilu žal ni odzval.  
 
Občina Radovljica si bo tudi nadalje prizadevala za pridobitev nepovratnih sredstev za 
obnovo Kovaškega muzeja in tudi drugih objektov kulturne dediščine v občini. 
 
 
 
 

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: 16.3.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela vprašanje svetnika Maksimiljana 
Kalana, kako daleč je ureditev avtobusne postaje v Otočah. Župan je za odgovor na podlagi 
drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA MAKSIMILJANA KALANA 
 
Ureditev avtobusnega postajališča oziroma nadkritega čakališča za šoloobvezne otroke v 
Otočah je predvidena do letošnjega poletja. Sredstva za investicijo zagotavlja KS Ljubno, 
občinska uprava pa nudi pomoč pri izdelavi načrtov, pridobitvi soglasij, služnostne pogodbe z 
lastnikom zemljišča, izvedbi javnega naročila in nadzoru investicije. Konec novembra 2019 je 
bilo izvedeno skupno srečanje s predstavnikom lastnika zemljišča, predstavnikom KS Ljubno 
in občine, na katerem se je določila možna lokacija za umestitev nadkritega čakališča. Za 
ureditev čakališča je bil do sedaj izdelan načrt umestitve čakališča na zasebnem zemljišču, 
pridobljeno soglasje podjetja Softnet (lastnika telekomunikacijskega voda) in Elektra 
Gorenjske (lastnika zračnega NN voda). Trenutno poteka pridobivanje soglasja od lastnika 
sosednjega zemljišča, na katerega meji čakališče, in ureditev služnostne pogodbe z lastnikom 
zemljišča, na katerem je predvidena umestitev čakališča. Občina je že pristopila k pridobitvi 
ponudb za izbor izvajalca gradbenih del in dobavo ter montažo nadstrešnice čakališča. 
 
Za ureditev regionalne ceste skozi naselje Posavec, ki vključuje sočasno ureditev pločnika, 
Direkcija RS za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI) vodi investicijski projekt ureditve 
regionalne ceste R2-411/1429 Gobovce – Črnivec, od km 2+090 do km 2+700. Za navedeno 
ureditev je DRSI v letu 2019 potrdila projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije 
za izvedbo PZI, pridobila idejno zasnovo IDZ ter projektno dokumentacijo za izvedbo PZI. 
Investicija je v "Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020-2023" načrtovana po letu 2023 
ter v "Prioritetnem planu za 6 letni drsni program za ukrep Ro.43 Nacionalnega programa za 
obdobje 2019-2025" v letu 2025 ter po njem. 
 
 
 
 

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: 6.5.2020 
 
Direktorica občinske uprave in predsednik Odbora krajevnih skupnosti sta na 10. seji prejela 
vprašanje svetnice Neže Mezeg o mrliških vežicah v občini Radovljica, in sicer o izvedenih 
investicijah v objekte in prihodkih iz najema vežic v zadnjih desetih letih, stroških čiščenja 
vežic, o planiranih investicijah v energetsko obnovo vežic v petih letih ter kdaj bo izvedena 
uskladitev pogrebne dejavnosti v občini z veljavnim zakonom. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE IN POBUDO SVETNICE NEŽE MEZEG 
 
Občina Radovljica izvaja pokopališko dejavnost preko javnega podjetja Komunala 
Radovljica, d.o.o. za pokopališče Radovljica, na območju ostalih krajevnih skupnosti pa preko 
krajevnih skupnosti.  
 
V zadnjih desetih letih so bile izvedene naslednje investicije oz. investicijsko vzdrževalna 
dela na poslovilnih vežicah: 
 
- KS Radovljica: 

2009 2010 

obnova strehe mrliških vežic 11.397,00 

menjava razbitega stekla, stenske obloge, 
omarica za žalno knjigo, podstavek za rože, 
pleskarska dela 6.310,10 

 
- KS Begunje: 

2009 2013 2019 
sanacija fasade 6.647,04 pleskanje 960,14 pleskanje 463,11 
sanacija vlage 553,45 zračnik 117,03     
pleskanje fasade in oken 5.423,61 

     
- KS Brezje: 

2010 2012 2015 
izolacijska dela vežica 240,00 menjava žlebov na vežicah 1.651,20 el. radiatorji 348,91 

 

2016 2017 2018 
pleskanje 120,00 bojler 114,62 el. radiatorji 568,07 
kuhinja 1.432,00     

   
- KS Kamna Gorica: 

2012 2017 
popravilo žlebov 873,00 popravilo el. instalacije 469,99 

 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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- KS Kropa: 
2017 2018 2019 

menjava kuhinje PV 2.795,77 menjava wc 907,68 radiatorji 927,81 
obnova notranjih prostorov PV 4.459,89 menjava vhodnih vrat 5.927,98 

   
- KS Lesce: 

2010 2015 
pleskanje 233,77 el. radiator  96,60 

  
montaža žlebov 436,97 

 
- KS Ljubno: 

2014 2018 
pleskanje 3.775,75 krovska dela 2.050,00 

 
- KS Mošnje: 

2015 2016 2018 
radiator 294,30 zamenjava žlebov 794,78 obnova el. instalacij 1.079,99 

 
- KS Podnart: 

2009 2018 
stavbno kleparska in krovska dela 23.438,86 obnova PV na Ovsišah 2.030,00 

  
radiatorji 755,79 

 
Prihodki iz najema poslovilnih vežic v zadnjih desetih letih so sledeči: 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SKUPAJ 

KS 
BEGUNJE 1.516,83 1.247,27 1.160,30 754,25 1.012,21 1.502,63 1.207,42 1.033,24 1.643,94 1.457,14 12.535,23 

KS BREZJE 585,00 390,00 505,00 455,00 290,00 745,00 325,00 745,00 1.275,00 455,00 5.770,00 
KS KAMNA 
GORICA 228,00 70,00 40,00 135,00 125,00 240,00 100,00 120,00 310,00 200,00 1.568,00 

KS KROPA 640,00 560,00 720,00 800,00 560,00 1.220,00 780,00 1.350,00 1.120,00 800,00 8.550,00 

KS LESCE 2.465,58 2.558,49 2.979,63 1.582,71 2.905,71 2.068,02 2.725,74 3.595,22 2.580,22 3.086,36 26.547,68 

KS LJUBNO / / / / / / / / / / / 

KS MOŠNJE 350,00 820,00 490,00 850,00 490,00 1.090,00 805,00 490,00 965,00 770,00 7.120,00 

KS 
PODNART 616,86 564,99 420,00 560,00 630,00 490,00 280,00 490,00 840,00 700,00 5.591,85 

KS 
SREDNJA 
DOBRAVA 

300,00 550,00 240,00 180,00 240,00 300,00 480,00 370,00 240,00 360,00 3.260,00 

 
Pogrebno dejavnost na starem in novem delu pokopališča v Radovljici na podlagi sklenjene 
pogodbe izvajata podjetji Anton Novak d.o.o., Hraše 19, 4248 Lesce in Akris d.o.o., Mišače 
1, 4244 Podnart, zato s podatki o prihodkih iz najema poslovilnih vežic ne razpolagamo. 
 
S podatkom o stroških čiščenja poslovilnih vežic ne razpolagamo, saj je le-to vključeno v 
stroške vzdrževanja pokopališča. Za KS Lesce se od leta 2019 ti stroški vodijo ločeno in 
znašajo 611,64 €. 
 
Investicije v energetsko obnovo vežic niso predvidene, krajevne skupnosti skladno z letnimi 
finančnimi načrti določijo predvidene investicije glede na razpoložljiva sredstva in potrebe. 
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Priprava novega odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti je predvidena v letošnjem letu.  
 
Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora krajevnih skupnosti. 
 
 
Pripravila: 
Urška Zakrajšek, višja svetovalka 
za lokalne skupnosti in urejanje  
javnih površin 
 

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: 21.2.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela pobudo svetnika Maksimiljana 
Kalana da pristojne službe opravijo večkratne oglede delovanja javne razsvetljave; med 
naseljem Ljubno in Posavec, kjer poteka tudi šolska pot, javna razsvetljava delno ne deluje. 
Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica 
pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA MAKSIMILJANA KALANA 
 
Vzdrževalec javne razsvetljave je preveril delovanje razsvetljave na omenjenem odseku in 
odpravil napako.  
 
Občina Radovljica je z namenom učinkovitejšega upravljanja in vzdrževanja javne 
razsvetljave vzpostavila sistem za interaktivno obveščanje o okvarah na javni razsvetljavi za 
občane preko spletne aplikacije:  
https://jr.e2manager.com/external/reportMalfunction?0&name=Radovljica.  
 
Napake o nedelovanju svetlobnih teles lahko občani javijo tudi preko obrazca, ki je dostopen 
na spletni strani izbranega vzdrževalca javne razsvetljave Elektrogradnje Štefelin d.o.o. 
(http://stefelin.si/) ali na telefonsko številko 041 35 60 60, ki deluje 24/7 – klic ali sms. 
Vzdrževalec vsako napako poskuša odpraviti v najkrajšem možnem času. 
 
Obvestilo o možnostih sporočanja okvar na javni razsvetljavi je bilo ponovno objavljeno na 
občinskih spletnih straneh in v Deželnih novicah. 
 
 
Pripravila: 
Urška Zakrajšek, višja svetovalka 
za lokalne skupnosti in urejanje  
javnih površin 
 

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

okolje, prostor in investicije 
 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
https://jr.e2manager.com/external/reportMalfunction?0&name=Radovljica
http://stefelin.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: 12.3.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 10. seji prejela pobudo svetnice Vojke Jesenko za 
prikaz razdelilnika porabe urejanja in čiščenja javnih površin po krajevnih skupnostih. Župan 
je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil 
občinsko upravo 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Na dano pobudo za prikaz razdelilnika porabe urejanja in čiščenja javnih površin po krajevnih 
skupnostih (KS) smo pripravili tabelo priloženo v prilogi. Tabela prikazuje razdelilnik porabe 
sredstev za urejanje in čiščenje javnih površin po krajevnih skupnostih v letu 2019, ločeno za 
zimsko in letno službo ter skupaj, ki se je realizirala na podlagi sklenjene pogodbe o urejanju 
in čiščenju javnih površin v občini Radovljica za leti 2019 in 2020 z izvajalcem Komunala 
Radovljica. 
 
Prikaza porabe sredstev na dolžino (km) cestišča ne navajamo, saj pogodba o urejanju in 
čiščenju javnih površin zajema širše urejanje in čiščenje javnih površin, ravnanje z odpadki, 
vključuje urejanje vse komunalne infrastrukture, vključno z odvodnjavanjem cest in 
urejanjem pločnikov, ne le na dolžino cestišč, katerih obremenitev in tudi širina je zelo 
različna. 
 
 
Pripravil: 
Marjan Kne, dipl. inž. grad., višji svetovalec 
za javno infrastrukturo 
 

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

okolje, prostor in investicije 
 
 
 
 
 
Priloga: 
-  tabela razdelilnika porabe sredstev za urejanje in čiščenje javnih površin po KS v letu 2019 
 
 

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

      
    

-  tabela razdelilnika porabe sredstev za urejanje in čiščenje 
javnih površin po KS v letu 2019 

   
           

 
POGODBA O UREJANJU IN ČIŠČENJU JAVNIH POVRŠIN V OBČINI RADOVLJICA ZA LETI 2019 IN 2020 

           
 

 - realizacija pogodbenih sredstev od 1.11.2018 do 31.10.2019. 

    
           
           

 
RAZDELILNIK PORABE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN PO KS V LETU 2019 

           
      
           

 
POGODBA 2019 IN 2020 

Faktor 
delitve 

sredstev 
zimska 

2019 

Proračunska 
sredstva za 

izvajanje 
zimske 

službe 2019 

Realizacija 
proračunskih 

sredstev 
zimska služba  

Faktor 
delitve 
letna 

služba 
2019 

Proračunska 
sredstva za 

izvajanje letne 
službe 2019 

Realizacija 
proračunskih 

sredstev 
letna služba  

Skupaj 
realizacija 

proračunskih 
sredstev  

Faktor 
odstopanja  

Proračunska 
sredstva 

2019 

 
KS BREZJE 42% 10.900,89   5.263,27   58% 15.053,61   23.227,69   28.490,96   109,77 25.954,50   

 
KS KAMNA GORICA 42% 7.497,22   4.614,91   58% 10.353,30   13.269,90   17.884,81   100,19 17.850,52   

 
KS KROPA 42% 11.972,04   11.590,97   58% 16.532,82   16.619,67   28.210,64   98,97 28.504,86   

 
KS LANCOVO 42% 13.112,28   12.697,37   58% 18.107,44   17.867,08   30.564,45   97,90 31.219,72   

 
KS LJUBNO 42% 10.432,59   3.529,29   58% 14.406,91   19.942,18   23.471,47   94,49 24.839,50   

 
KS MOŠNJE 42% 6.165,91   4.850,30   58% 8.514,82   9.619,52   14.469,82   98,56 14.680,73   

 
KS OTOK 42% 3.434,16   2.060,73   58% 4.742,42   5.976,91   8.037,64   98,30 8.176,58   

 
KS PODNART 42% 10.432,59   6.003,63   58% 14.406,91   18.835,28   24.838,91   100,00 24.839,50   

 
KS SREDNJA DOBRAVA 42% 3.668,32   3.615,47   58% 5.065,77   4.837,02   8.452,49   96,78 8.734,09   

 
KS RADOVLJICA 42% 121.746,24   70.893,32   58% 168.125,76   214.864,01   285.757,33   98,58 289.872,00   

 
KS LESCE 42% 49.896,00   31.318,08   58% 68.904,00   89.390,00   120.708,08   101,61 118.800,00   

 
KS BEGUNJE 42% 27.941,76   20.584,29   58% 38.586,24   45.891,86   66.476,15   99,92 66.528,00   

 
SKUPAJ   277.200,00   177.021,63     382.800,00   480.341,12   657.362,75   99,60 660.000,00   

           
           
 

Pripravil (Komunala): 

         
 

Zalokar Matjaž, dipl.org. 

         
           
 

Uredil (Občina): 

         
 

Marjan Kne, dipl. inž. grad. 
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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: 15.5.2020 
 

ODGOVORI NA USTNA VPRAŠANJA 
 
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica je župan za odgovore na 
pobude in vprašanja, zastavljena ustno na 9. seji, zadolžil občinsko upravo. 
 

- Vprašanje svetnice Tee Beton o odpravljanju napak in stanju v knjižnici, kot je 
predlagala na 8. seji, da se o tem redno poroča na sejah občinskega sveta.  

Odgovor občinske uprave: Kot smo napovedali v odgovoru na 9. seji občinskega sveta, 
bomo občinski svet sproti obveščali o vseh ključnih dogodkih v zvezi z odpravo napak v 
knjižnici. Informacija o odpravi gradbenih napak je v gradivu točke Pobude in vprašanja. 
 

- Vprašanje svetnice Tee Beton, kako bo občina reševala svojo lastnino v Kamni 
Gorici, kjer so parkirani avtomobili. Na njeno prejšnjo pobudo je občinska uprava 
odgovorila, da se zemljišče ne daje v najem, zato jo zanima, kako se bo poskrbelo, da 
občina zaščiti svoje premoženje. 

Odgovor občinske uprave: Medobčinski inšpektorat in redarstvo povzročitelju in lastniku 
odsluženih vozil v marcu izdal inšpekcijsko odločbo, v kateri mu je odrejeno, da v roku 30 
dni odstrani odslužena vozila. Zavezancu je bila odločba vročena. Od veljave Zakona o 
začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za 
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 36/20 in 
61/20) roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah ne tečejo. Po poteku zakonitega roka 
bomo začeli s postopki za odstranitev vozil s parcele št. 380/2, k.o. Kamna Gorica, ki je v lasti 
Občine Radovljica.  
 

- Vprašanje svetnika Gorazda Fajfarja, kdo vse je poleg odvetnice Erike Šlibar 
Mulej v obdobju od januarja 2010 do januarja 2020 nudil odvetniške oz. pravne 
storitve Občini Radovljica, v katerih zadevah in koliko je posamezna zadeva stala.  

Odgovor občinske uprave: V obdobju od januarja 2010 do januarja 2020 so poleg odvetniške 
družbe Šlibar Mulej nudile odvetniške oz. pravne storitve Občini Radovljica naslednje pravne 
osebe: 
pravna oseba namen vrednost 
Godec Černeka Nemec, o.p., d.o.o. JZP Dolb in lesni predelovalni center 11.346,00 € 

Odvetnica mag. Tatjana Gregorc 
postopki vzpostavitve etažne 
lastnine/pripadajočega zemljišča 7.609,95 € 

Odvetnik - Repovž Stanislav 
odvetniške storitve po 
dogovoru/pogodbi iz preteklih let 6.287,33 € 

Odvetniška družbe Čeferin in partnerji, o.p., 
d.o.o. kadrovska zadeva 8.327,08 € 
Odvetniška družba Novak, d.o.o., o.p. kadrovska zadeva 300,00 € 
Odvetniška družba Tratnik, Sočan in 
Bogataj o.p. d.o.o. letalska nesreča iz 90-ih let 2.267,46 € 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Odvetniška družba Mužina, Žvipelj in 
partnerji d.o.o. 

pravna mnenja za: 
- ureditev Kare H 
- ureditev statusa Komunale 
Radovljica z novim odlokom 
- osnutki pogodb za športne objekte 1.164,07 € 

SKUPAJ 37.301,89 € 
 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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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: 13.5.2020 
Številka: 4111-0007/2018 
 
 
ZADEVA: Informacija o odpravi gradbenih napak v novi knjižnici v Radovljici 
 
 
Uporabnik Knjižnice A. T. Linharta Radovljica in naročnica del oziroma lastnica Občina 
Radovljica že od samega začetka uporabe ugotavljata napake in pomanjkljivosti pri gradnji 
objekta knjižnice v Radovljici. O ugotovljenem redno obveščata izvajalca – Javno 
razsvetljavo d.d. ter odgovornega nadzornika na projektu Proplus d.o.o. ter supernadzornika 
projekta Ingline plus d.o.o..  
 
Prvi skupni pregled napak in pomanjkljivosti so izvajalec, nadzornik, uporabnik in naročnik 
opravili 27.6.2018. Od takrat so vpleteni opravili še 7 ogledov ter zapisniško evidentiranih 
pregledov stanja: dne 25.9.2018, 16.10.2018, 21.11.2018, 15.4.2019, 3.6.2019, 3.9.2019, 
23.1.2020. 
 
Izvajalec se na pozive uporabnika in naročnika redno odziva, nekatere napake in 
pomanjkljivosti je v danem ali podaljšanem roku tudi odpravil, uporabnik in naročnik ga 
redno opozarjata na nepopolno ali neuspešno izvedena popravila ter na pojavljanje novih 
pomanjkljivosti. 
 
Tekom odprave napak se je izkazalo, da gre predvsem pri pojavih zamakanja v objekt za 
kompleksne in sistemske napake, ki jih izvajalec kljub nekaj poskusom sam ni uspel 
odpraviti, zato je naročnik 10.9.2019 zahteval, da izvajalec predhodno pridobi elaborat, ki bo 
predstavil celovita in strokovno pripravljen plan sanacije zamakanja v objekt ter ga bodo 
pripravili strokovnjaki s področja sanacij z ustreznimi referencami. 
 
Izvajalec je sprva predložil neustrezen elaborat, na podlagi več pozivov za dopolnitev 
elaborata pa je dne 23.1.2020 predstavil korekten elaborat sanacije za tri do sedaj znana mesta 
zamakanja. Elaborat in sanacijo je poveril podjetju Izolacija – Kern, d.o.o., ki ima ustrezne 
izkušnje s področja sanacije ravnih streh. 
 
Nadzornik in naročnik sta potrdila z elaboratom predlagane rešitve ter pozvala izvajalca k 
predložitvi terminskega plana izvedbe. Izvajalec je z deli na prvem segmentu začel v skladu z 
ustreznimi vremenskimi pogoji v začetku marca. 
 
Dne 16.3.2020 je zaključil sanacijo ravne strehe na konzolnem nadstrešku v mansardi v 
skladu s potrjeno rešitvijo. Odstranjeni so bili vsi sloji do betonske plošče nad mansardo, na 
novo je bil izveden sistem obrnjene ravne strehe na konzolnem nadstrešku v mansardi, vsi 
zaključki ravne strehe ter odvodnjavanje z novo odtočno cevjo na fasadi. 
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Zaradi zaostrenih zdravstveno sanitarnih razmer v državi zaradi ogroženosti s korona virusom 
in posledičnih omejitev pri opravljanju dejavnosti izvajalec ni mogel zagotoviti poteka del po 
terminskem planu, je pa dne 7.3.2020 zaključil sanacijo steklene ograje na terasi, in sicer je 
izvedel zatesnitev stikov z aluminijastimi kotniki ter z uporabo strukturnega kita – dow 
corning. 
 
Po dežju dne 12.5.2020 je bilo ugotovljeno, da zamakanja na obeh do sedaj saniranih delih 
objekta ni bilo opaziti. Objekt je poleg uporabnika in naročnika pregledal direktor podjetja 
Izolacija – Kern, d.o.o., Matej Kern. 
 
V mansardi objekta pa so ostala tri mesta zamakanja, pri katerih je ugotovljeno, da gre za 
lokalno napako – ob preboju plošče za strešni vtočnik (Valsir), skozi neustrezno zatesnjen 
profil drsnih vrat ter skozi okenski profil nad zadnjim podestom glavnega stopnišča. Izvajalec 
bo z odpravo vseh treh napak začel v naslednjem tednu. 
 
Izvajalec še ni začel s sanacijo zamakanja v pritličju, kjer voda na neznanem mestu ali mestih 
predvidoma vdira v stavbo z zunanje ploščadi. Dogovorjeni način sanacije z odstranitvijo 
tlaka in izvedbo drenažnega utora po celotni dolžini ploščadi pred stavbo, kjer se ulovi in 
nadzorovano odvede voda, ki prihaja po armiranobetonski plošči pod hidroizolacijo s 
ploščadi, bo izvajalec izvedel do 15.6.2020.  
 
Za gradnjo knjižnice Radovljica, ki je bila dokončana in predana naročniku 25.4.2018 je 
izvajalec naročniku predal finančno zavarovanje za fasado, hidroizolacije in streho, 
komunalne naprave in napeljave ter konstrukcijsko trdnost in varnost v višini 49.359,32 EUR 
z veljavnostjo do 10.5.2023 ter finančno zavarovanje za ostala dela, opremo in naprave v 
višini 82.021,25 EUR z veljavnostjo do 10.6.2021. Garancijo za fasado, hidroizolacije in 
streho, komunalne naprave in napeljave ter konstrukcijsko trdnost in varnost je izvajalec pred 
iztekom dolžan podaljšati še za 5 let. Vse stroške odprave napak v garancijski dobi v celoti 
krije izvajalec. 
 
 
Pripravila: 
Eva Tomaževič, višja svetovalka 
za gradbene zadeve 
 

Ciril Globočnik l.r. 
Župan 
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