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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 
 
Številka: 03200-1/2021-1 
Datum: 20.1.2021 
 
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 6. in 32. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) 

 
s k l i c u j e m 

 

16. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica, ki bo 
 

v sredo, 27. januarja 2021, ob 16. uri 
preko internetne platforme Zoom. 

 
D N E V N I  R E D: 

 
I. Potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta 

II. Pobude in vprašanja 
III. Volitve in imenovanja (KMVI):  

III.a Predlog kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju 
III.b Glasovanje o skupni listi kandidatov za Razvojni svet gorenjske regije 

IV. Predlog Odloka o razglasitvi Klinarjeve hiše za kulturni spomenik lokalnega 
pomena – hitri postopek (Odbor za kulturo) 

V. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2021 
(Odbor za finance) 

VI. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2021 (Odbor za 
gospodarstvo) 

VII. Premoženjsko pravna zadeva: Letna načrta pridobivanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Radovljica za leti 2021 in 2022 – dopolnitev 1 (Odbor za 
finance) 

VIII. Poročilo o urejanju ceste za Verigo (Odbor za urejanje prostora in varstvo 
okolja) 

 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 

 
Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si. 

 
Poslano: 
- županu, 
- podžupanu, 
- članicam in članom občinskega sveta, 
- predsedniku nadzornega odbora, 
- predsednikom svetov krajevnih skupnosti, 
- Knjižnici A. T. Linharta Radovljica, 
- direktorici občinske uprave, 
- novinarjem. 

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

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: 15.1.2021 
 

Z A P I S N I K 
 
15. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 16. decembra 2020 z začetkom ob 16. uri 
v Linhartovi dvorani Radovljica, Gorenjska cesta 19/a, Radovljica. 
 
Prisotni člani občinskega sveta: Izidor Arih, Monika Ažman, Teodora Beton, Mojca Faganel, 
Branko Fajfar, Gorazd Fajfar, Sabina Felc, Vojka Jesenko, Maksimiljan Kalan, Danijel Kašca, 
Nejc Kliček, Jernej Kolman, Darko Marolt, Neža Mezeg, Miroslav Pogačar, Mateja Potočnik, 
Vilko Praprotnik, Miran Rems, Simon Resman, Barbara Sitar, Aljoša Škufca, Maruša Šolar 
Čuden, Sandra Zadnikar. 
 
Opravičeno odsotni: Breda Poličar, mag. Andrej Potočnik, Tina Mrak. 
 
Prisotni vabljeni: Gregor Remec, predsednik Odbora krajevnih skupnosti, Alenka Langus, 
direktorica občinske uprave, Manca Šetina Miklič, vodja Kabineta župana, Manca Tomažin, vodja 
Oddelka za splošne zadeve, Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in 
investicije, Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Maja Stanojević, vodja 
Referata za finance in proračun, Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, Monika 
Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve, Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka 
za družbene dejavnosti, Ariana Furlan Prijon, Prima d.o.o., Ljubljana, Rok Frantar, Provia, Nataša 
Mikelj, direktorica Javnega zavoda za turizem in kulturo Radovljica.  
 
Ob začetku seje je bilo navzočih 21 svetnic in svetnikov. 
 
Župan je svetnika Aljoša Škufco vprašal, če nima zelenega kartona, ker ga ni dvignil pri 
potrjevanju navzočnosti. Aljoša Škufca je odgovoril, da karton ima, in prosil za besedo. 
 
Aljoša Škufca je povedal, da sta Breda Poličar in Andrej Potočnik opravičila udeležbo na seji, ker 
se jima ne zdi varna, saj sta v rizični skupini in sta se odločila za svoje zdravje. Da ne bo take 
diskriminacije med svetniki, da se morajo odločati med svojim zdravjem in udeležbo na seji, naj 
se naslednjič omogoči hibridno varianto. Neprimerno se mu zdi, da se s fizično sejo izziva, saj 
med nekaterimi ni niti dva metra razdalje, obstaja pa možnost seje na bolj varen način.  
 
Župan je povedal, da je govoril z obema svetnikoma in jima zagotovil, da bo varnost na seji večja, 
kot je v državnem zboru, spoštuje pa njuno odločitev.  
 
Župan je povedal, da se seja snema preko spletne strani, javnost pa na seji ne more biti prisotna. 
Svetniki imajo, glede na želje posameznikov na prejšnji seji, na voljo odlagalne površine, ob 
strani pa so tudi stoli z zložljivimi mizicami za računalnike in podaljški. Čas razprav bo ročno 

http://www.radovljica.si/
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merila direktorica občinske uprave. Glasovanje bo potekalo s kartoni, z zelenimi za in z rdečimi 
proti. Morebitno tajno glasovanje bo izvedeno v preddverju balkona. 
 
Pred začetkom razprave o dnevnem redu je župan povedal, da so vsi svetniki po elektronski pošti 
prejeli predlog svetnice Vojke Jesenko za razširitev dnevnega reda. Pojasnil je, da je občinska 
uprava v ponedeljek s predlagateljico uskladila, da širitev dnevnega reda ni potrebna in bo svoj 
predlog predstavila pri zadnji točki. Predlog svetnice, da se usklajeno pomaga predvsem tistim, ki 
so se v stiski znašli zaradi epidemije, sam in občinska uprava podpirata. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel naslednji  
Dnevni red: 
I. Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta 
II. Volitve in imenovanja: Predlog kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v 

Kranju  
III. Predloga Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2021 in 2022  
IV. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za 

opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 – Brezje Bazilika  
V. Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in 

povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine 
Radovljica za leto 2021 

VI. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2021  
VII. Potrditev Akcijskega načrta ukrepov trajnostnega turizma v občini Radovljica za obdobje 

2019-2022  
VIII. Okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za leto 2021 
IX. Premoženjsko pravne zadeve  

IX.a Sklep o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica  
IX.b Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro 
IX.c Sklep o ukinitvi javnega dobra 
IX.d Sklep o najvišji skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso bili predvideni v letnih 
načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leti 2021 in 2022 

X. Pobude in vprašanja 
(22 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 23) 
 
 
K točki I. Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 14. redne seje občinskega sveta. 
(20 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 23) 
 
K točki II. Volitve in imenovanja: Predlog kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem 
sodišču v Kranju 
 
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja (KMVI). 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica predlaga naslednja kandidata za sodnika porotnika na 
Okrožnem sodišču v Kranju:   

- Nino Pohar, kandidatko za sodnico porotnico,  
- Dušana Levstika, kandidata za sodnika porotnika.  

2. Mandat sodnikov porotnikov traja 5 let.  
(23 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 21) 
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K točki III. Predloga Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2021 in 2022 
 
Obrazložitev sta podala župan in Alenka Langus, direktorica občinske uprave. 
 
Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odborov so se s predlogoma seznanili in ju 
potrdili s štirimi glasovi za in enim proti. 
 
V splošni razpravi so sodelovali: 

- Vojka Jesenko: veseli jo, da so se pogoji dela na seji nekoliko izboljšali, vendar še vedno 
ne tako, kot bi se lahko. Dobro bi bilo upoštevati predlog Aljoše Škufca glede hibridne 
seje. Pohvalila je občinsko upravo za trud pri pripravi proračuna za leti 2021 in 2022. 
DIIP-i so pripravljeni, spletne strani so po njenem mnenju še malo nepregledne, vendar 
verjame, da se bo to dalo izboljšati.  
V sklopu predloga proračuna se pripravlja letni načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem, kjer je nekaj postavk, ki ji niso všeč. Ena od teh postavk je parcela 1009/1 
na Brezjah, ki se prodaja, in bo obravnavana pri naslednji točki. Gre za 1576 m2 ceste med 
cerkvijo in med Finžgarjem. Ne zdi se ji prav, da se prodaja potrjuje, še preden bo 
obravnavan osnutek OPPN-ja za Brezje, in da se prodaja nekaj, za kar sploh ne ve, kakšen 
del je, kje je... Prav tako se pri OPPN-ju spreminja prometna ureditev, in sicer se iz 
dvosmernega prometa uvajata umirjanje prometa in enosmerni promet, kar se ji ne zdi v 
redu, zato dvomi, da se jo bo uspelo prepričati, da bo to potrdila. Zmotila jo je tudi prodaja 
zemljišča za modelarski klub na letališču v Lescah. Občina prodaja stavbne pravice na 
letališču za 30 let, gre za dva hangarja, dve postavki. Prosila je za razlago, saj ni nobene 
strategije, prav tako občinski svet o tem ni odločal, svetniki ne vedo, kako je na letališču, 
koliko je pobranih letaliških taks, kako je s parkiranjem letal … V letalski zakonodaji je 
določeno, da helikopterska in letalska dejavnost ne sodita skupaj, na letališču v Lescah pa 
sta čisto skupaj, prav tako letališče in hangarji niso ograjeni. Vprašala je, čigav strošek je 
to. Prosila je, da se pripravi strategijo razvoja režijskega obrata, in vprašala, kdo bo čez 
deset let, ko pilot, ki ima aerotaksi, ne bo več letel, to vodil. Zanima jo, koliko je prihodka 
in če se  pobere vse, kar se lahko. Meni, da bi bilo treba stopiti korak nazaj in počakati z 
odločitvijo, da se prodaja stavbno pravico na letališču za 30 let za 380.000 EUR, ne pa, da 
se tako odločitev podtika v dokumentih, dolgih od 400 do 600 strani. 

Alenka Langus, direktorica občinske uprave, je pokazala izsek iz idejne zasnove letališča, ki je del 
prostorskega reda občine. Pojasnila je, da je v sprejetem prostorskem redu jasno opredeljeno, kaj 
se bo delalo na tem zemljišču. Kot je povedala že na septembrski seji, je strategija razvoja 
letališča Lesce sprejeta, v načrtu dela občinskega sveta za prihodnje leto pa je novelacija te 
strategije za prihodnjo finančno perspektivo. V strategiji je opredeljena tudi postavitev hangarjev, 
opredeljen je razvoj letališča, kjer je govora o pridobitvi in posodobitvi letališke infrastrukture 
stavb, hangarjev in servisnih prostorov. Prioriteta je pomagati gospodarstvu in v ta namen se 
podeljujejo stavbne pravice, ki niso prvič v načrtu razpolaganja s premoženjem. Pri zaključnem 
računu je vsako leto pripravljeno poročilo o delovanju režijskega obrata, za katerega se ugotavlja 
tudi finančni izid, zato je vi uvodni obrazložitvi pri prenosu presežka se prenaša v prihodnje leto 
režijski obrat posebej izpostavila. Režijski obrat je doslej vedno posloval pozitivno, res pa se je 
spremenila zakonodaja glede panoramskih letov, ki ne omogoča več njihovega izvajanja pod 
pogoji, kot veljajo trenutno. Zato se išče rešitev, kako to dejavnost na letališču nadaljevati. 
Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z zemljišči, je glede parcele na Brezjah 
pojasnil, da je v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem uvrščenih veliko parcel, tudi tiste, ki 
se jih bo potencialno spreminjalo ali menjalo v postopkih urejanja določenih zadev na določenih 
lokacijah. Na Brezjah gre za del parcele, ni določeno, kateri del natančno bo, je pa jasno, da je to 
treba imeti navedeno v načrtu, da se, ko je treba, lahko ukrepa. Občina pa ceste zagotovo ne bo 
prodajala ceste, saj bi bilo to nesmiselno.  
Župan je pojasnil, da ima občina pobude za podelitev stavbnih pravic na letališču že kar nekaj 
časa. Ena izmed zelo pomembnih dejavnosti na letališču je servisiranje letal za osrednji del 
Evrope. S podelitvijo teh stavbnih pravic se bo pomagalo gospodarstvu. 
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- Mateja Potočnik – obrazložitev glasu: glasovala bo proti obema proračunoma. 
Proračuna se ji drugače zdita v redu, ponosna je, da je bil izpeljan participativni proračun, 
sicer bi morali še malo bolj ozaveščati starejšo populacijo. Proti proračunoma bo 
glasovala, ker se v Podnartu že več kot 20 let čaka na pločnik, ki ga v proračunih za 
prihodnji dve leti ni. Povedala je, da ne more več gledati, kako otroci hodijo na vlak po 
tisti poti, kjer vozijo tovornjaki. Prosila je, naj se ne omenja DRSI-ja, saj bi, glede na to, 
kakšen je načrt obnove dodatne ceste do hišnih številk 15 in 16 v Podnartu, lahko od tam 
naprej naredili sprehajalno pot do prehoda čez železniško progo.  

Župan je povedal, da je že ob sprejemanju osnutkov proračunov pojasnil, zakaj se pločnik ne 
more zgraditi takoj. 

- Neža Mezeg pozdravlja stavbne pravice na letališču, prav tako gradnjo infrastrukture. 
Glede ostalega na letališču se ji zdi, da se nekoliko peša in da bi bilo treba v prihodnje 
priklopiti druge dejavnosti. Pozdravlja nakup zemljišč, saj meni, da je treba tu začeti, treba 
pa je narediti strategijo za naprej. Glede taksi prevozov meni, da se zadevo da rešiti, 
mogoče s tem, kar je že bilo, pa se ni izkazalo kot najboljše - da se da vse naprej enemu 
ponudniku. Trenutno je v Sloveniji kup Adriinih pilotov brez služb, kar je ogromen 
potencial. Povedala je, da je bil vedno največji problem letališča sodelovanje med 
različnimi panogami, ki se tam odvijajo: gospodarstvo, ljubiteljsko letenje, modelarji …, 
kar je težko usklajevati. Dejala je, da brez servisnih objektov, ne bo vsega ostalega. 

- Jernej Kolman je povedal, da so bili predlogi in pripombe njihove svetniške skupine v 
večini preslišani. Dejal je, da je dejstvo, da so ceste v občini slabe, vendar se tu ni dodalo 
sredstev, čeprav je bil že podan predlog za njihovo povečanje. Računa, da bo župan, ko bo 
proračun sprejet, v okviru možnosti prerazporejanja sredstev v proračunu, če se bo na 
kakšni postavki pokazalo, da sredstva niso potrebna, prerazporedil na ceste, saj bodo s tem 
zadovoljni vsi občani. Prihodki se povečujejo na račun povprečnin oz. glavarin, ki jih je 
povečala država. Prav tako bo proračun razbremenjen določenih obveznosti, ki jih je 
morala financirati občina, zdaj pa jih bo država. Apeliral je, da bi z občinskim 
premoženjem bolj racionalno upravljali in iz tega naslova pridobili dodatne prihodke. Vse 
investicije, ki so povezane z železnico, je treba izvesti. Znatna sredstva so namenjena tudi 
za kolesarske steze, saj so vključena nepovratna sredstva, zato se mu ne zdi logično, da bi 
tu ustavljali ta razvoj. Tudi pri bazenu, kjer sta zdaj dve fazi, so nepovratna sredstva, prva 
faza je ocenjena na skupni znesek nekaj manj kot 4 milijone EUR, druga faza se odmika v 
prihodnost. Zdi se mu pozitivno, da je bil izveden participativni proračun, saj so občani 
podali veliko predlogov. Županu in občinski upravi je dal v razmislek, da nekatere pobude 
oz. predloge vseeno upoštevata, kljub temu, da niso bili izglasovani, ter se sredstva ob 
možnosti razporedi. 

Župan je povedal, da je bila prodana gramoznica Graben in bo iz tega naslova na prihodkovni 
strani prihodnjega leta 1.206.000 EUR; gre za degradirano zemljišče, veseli ga, da se ne prodaja 
kvalitetne zemlje, zemljišč K1. 

- Aljoša Škufca je prosil za dodatno obrazložitev glede pojasnila Dominika Skumavca o 
urejanju ceste na Brezjah, ki je rekel, da se še ne ve, kateri del bo s katerim delom 
zamenjan. Upa, da ni tako pri vseh 69 takšnih postavkah v letnem načrtu ravnanja z 
nepremičninami. Pri obravnavi proračuna je smiselno vedeti, kaj bo občina menjala in 
kateri del s katerim delom zemljišča. Predlagal je, da se naslednjič te postavke jasno 
določi s tem dejstvom, če se tega ne ve, pa naj se jasno napiše. 90% konstrukcije v 
proračunu se mu zdi v redu in je relativno razvojno naravnan. Vendar je treba tudi 
malenkosti, ki svetnike begajo, upoštevati, k čemur je pozval občinsko upravo, saj za 
občane, ki se jih določene stvari tičejo, to niso malenkosti.  

Župan je glede odkupov in menjav zemljišč v OPPN-jih in podobnih situacijah povedal, da 
občinska uprava ne more natančno vedeti, kateri košček bo odkupljen oz. zamenjan. Zaradi 
prometne ureditve na Brezjah, ki bo obravnavana pri naslednji točki, je na sejo vabljen tudi njen 
pripravljalec, ki bo podal pojasnila. Vse, ki živijo na Brezjah, krajevno skupnost in člane Odbora 
za urejanje prostora in varstvo okolja je zaprosil, da podajo pripombe, ki bodo upoštevane, če 
bodo smiselne. Poudaril je, da gre za osnutek in je do predloga odloka čas, da se stvari uredi. 
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Alenka Langus je glede vključitve parcel v načrt ravnanja s premoženjem pojasnila, da občinska 
uprava v zadnjih letih aktivno ureja zemljiško knjižno stanje občinskih cest. Mnogo cest poteka 
po zemljiščih, ki niso v občinski lasti, in preden se jih začne odmerjati, se pripravi popis parcel, 
po katerih potekajo ceste, ta pa se vključi v načrt razpolaganja s premoženjem. Ker pa to niso 
zemljišča, ki jih bo občina kupila v celoti, se pripravi traso in napiše del te parcele. Z odmero 
potem ta parcela dobi novo parcelno številko in ta del prejšnje parcele z novo parcelno številko 
potem občina odkupi ali menja, če je tudi prodajalec pripravljen za menjavo zemljišča. Zato so 
zemljišča v načrtu razpolaganja s premoženjem navedena kot del parcele, ampak ne v celoti. 
Župan se je obvezal, da bo, kjer bo možno malenkosti postoriti, k temu pristopil, saj gotovo 
kakšen projekt ne bo realiziran. 

- Vojka Jesenko je dejala, naj se ne razmišlja, da so svetniki proti razvoju, ker to ni res. 
Svetniki so tu zato, da s svojim pogledom in kontakti, ki jih imajo skupaj z občani, 
pripomorejo k skupnemu dobru in skupnim višjim ciljem. Vesela je, da gre razvoj letališča 
naprej in se strinja z Nežo Mezeg, ki je poudarila, da manjka »tisto vmes«, kar je na plečih 
vseh. Občina je lastnik letališča in ima v upravljanju en hangar, kjer so parkirana letala 
najemojemalcev parkirnih mest. Vprašala je, če so te stvari urejene. 

Župan je odgovoril, da so stvari urejene. 
- Vojka Jesenko je dejala, da bo, kako so zadeve urejene, videla v pisnem odgovoru. Glede 

parcele 1009/1 in ostalih je predlagala, naj se ob naslednjem sprejemanju proračuna stvari, 
ki so sicer del proračuna, kot so letni načrt, medobčinski inšpektorat…, obravnavajo 
najprej, nato pa se obravnava predlog proračuna. 

- Maksimiljan Kalan: veseli ga, da so DIIP-i pripravljeni pravočasno, vsaj nekateri. 
Pohvalil je projekt participativnega proračuna, ki pa se je po njegovem mnenju žal zgodil 
malo prepozno, da bi krajankam in krajanom boljše predstavili vso zadevo. Dobil je veliko 
vprašanj tako na terenu kot po telefonu. Zato bodo v prihodnje potrebne novelacije, 
popravke. Proračun se mu zdi veliko boljši kot prejšnji, so pa še pomanjkljivosti. Dejal je, 
da manjkajo stvari, ki se pojavljajo že 8 ali 10 let, pa še vedno niso prišle v proračun oz. 
se jih poriva v prihodnje obdobje. Upa, da se bo, ko bo prišlo do razbremenitev proračuna 
občine, ta sredstva namenilo za projekte, ki so predlagani v amandmajih ali pa niso bili 
izglasovani s participativnem proračunom. Pripraviti bo treba razvojni program 2020 – 
2030, ki je osnovni dokument, s katerim se potem lažje dela naprej. V proračunu je 
zasledil, da se bodo nekatere avtobusne postaje odstranile in nadomestile z novimi, ki mu 
niso všeč. Zato je predlagal, da se na Posavcu avtobusna postaja ne zamenja, denar pa bi 
bil bolj potreben za obnovo avtobusne postaje v Radovljici. Strinja se z Matejo Potočnik, 
ki pravi, da je zgodba o pločniku v Podnartu res dolga, že več kot 20 let, in upa, da se bo 
to uredilo. Zanima ga, kaj se bo zgodilo, ko se bo zaključila obnova železnice, saj to ni 
nikjer obrazloženo. Skrbi ga, da se bo zgodilo to, kar se je na Jesenicah pri karavanškem 
predoru, ko je bila cesta skozi Jesenice zvita in uničena, popravlja pa se jo še danes.  

Župan je povedal, da se razvojni program pripravlja. Glede participativnega proračuna nam 
župani, ki so ga že izvajali, zavidajo, da je bilo zanj takšno zanimanje in udeležba pri glasovanju. 
Obnove avtobusnih postaj so vezane na nepovratna sredstva za razvoj podeželja, zato se sredstva 
z avtobusne postaje na Posavcu ne morejo prenesti za avtobusno postajo v Radovljici.  
 
Župan je poročal, da je bilo na predloga proračunov vloženih 7 amandmajev, in sicer 1 njegov 
amandma, 1 njegov amandma na amandma št. 3 svetnika Maksimiljana Kalana, dva amandmaja 
svetnice Vojko Jesenko in trije amandmaji svetnika Maksimiljana Kalana. Vsi amandmaji so bili 
vloženi pravočasno, pravilni pa so bili štirje amandmaji. Nepravilen je amandma Vojke Jesenko, 
ki se nanaša na sredstva za cesto Lesce–Hlebce–Begunje, ker pa se sam s tem amandmajem 
strinja, ga je povzel v svojem amandmaju k proračunu za leto 2022. Na proračun za leto 2021 so 
skupaj vloženi 3 pravilni amandmaji in 1 amandma na amandma, na proračun za leto 2022 sta 
vložena 2 pravilna amandmaja. 
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Amandmaji za leto 2021: 
 
Amandma št. 1, predlagateljica Vojka Jesenko 
Proračunske postavke: 

- PP 46203 (ni NRP) se zmanjša za znesek 10.000 EUR, 
- PP 49114 (NRP 091015) se zmanjša za znesek 20.000 EUR, 
- PP 44820 (NRP 041004) se zmanjša za 20.000 EUR, 
- PP 44689 (NRP 055100) se zmanjša za 50.000 EUR. 

Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko št. 48252 naziv Kropa kovaški muzej, NRP 
082011, ki se poveča za znesek 100.000 EUR. 
 
Župan je povedal, da se z vloženim amandmajem predlaga znižanje sredstev na več postavkah v 
skupni vrednosti 100.000 EUR, ki se prerazporedijo na postavko in NRP Kropa Kovaški muzej. 
Amandmaja ne podpira, z obrazložitvijo: 

- celovita obnova Kovaškega muzeja predstavlja za občino velik finančni zalogaj, zato si 
občina prizadeva pridobiti nepovratna sredstva. S tem ciljem je občina opredelila to 
investicijo kot prednostni projekt tako pri Ministrstvu za kulturo kot tudi pri Ministrstvu 
za gospodarstvo. Ministrstvo za kulturo je nabor prioritetnih projektov s področja obnove 
kulturnih spomenikov za sofinanciranje iz nove finančne perspektive 2021-2027 zbiralo 
preko Združenja zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je tudi naša občina; 

- Ministrstvo za gospodarstvo je v začetku tega meseca zbiralo projektne predloge s 
področja turizma in kulture za sofinanciranje iz sredstev mehanizma za okrevanje in 
odpornost oz. RRF; 

- pri obeh ministrstvih je občina opredelila obnovo Kovaškega muzeja na prvo mesto; 
- prerazporeditev s proračunske postavke 46203 - Športni park Radovljica ni mogoča, saj so 

sredstva predvidena na podlagi veljavne pogodbe o vzdrževanju (vključno z drsališčem) in 
realizacije ostalih obratovalnih stroškov (kot so elektrika, voda in komunalne storitve, 
ogrevanje, upravljanje…) v preteklih letih. V primeru prerazporeditve sredstva ne bi 
zadoščala za pokritje stroškov vzdrževanja in obratovanja športnega parka; 

- sredstva na postavki 49114 – Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo, 
NRP 091015 – Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo so namenjena za 
izvedbo II. faze sanacije vodovodnih inštalacij v vrtcu na Posavcu (I. faza je bila izvedena 
v letu 2020), sanacijo še neobnovljenih sanitarij za otroke v starem delu vrtca Lesce ter za 
nujna investicijsko vzdrževalna dela in nakup oz. zamenjavo dotrajane opreme, predvsem 
tehnološke opreme kuhinj, po vseh osmih enotah Vrtca Radovljica; 

- prerazporeditev s postavke 44820 – Priprava projektnih dokumentacij za razpise ni 
mogoča, ker so sredstva namenjena pripravi zahtevnejše dokumentacije, potrebne za 
prijave in pridobivanje nepovratnih sredstev, za pripravo poročil o spremljanju investicij, 
ki so bile v preteklih letih sofinancirane z nepovratnimi sredstvi (to so investicije 
energetske sanacije šol in vrtcev ter kohezijskih projektov) in za pripravo razvojnega 
programa občine; 

- prerazporeditev z NRP za prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture ni 
mogoča, ker so sredstva rezervirana za plačilo obveznosti v letu 2021 po že podpisanih 
pogodbah za pripravo projektne dokumentacije. Zmanjšajo se lahko samo za znesek 
10.000 EUR, ki bodo poravnana še v tem letu, kar sicer predlaga s svojim amandmajem 
na amandma št. 3. Višine sredstev na kontih, namenjenih izvedbi, pa se glede na ocenjene 
vrednosti ne more zniževati.  

 
V razpravi na prvi amandma je sodelovala: 
Vojka Jesenko je dejala, želela  točno to, vezano na prijave. Veseli jo, da se je občina prijavila, 
zato je amandma umaknila. 
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Amandma št. 2, predlagatelja Maksimiljana Kalana 
 
Župan je povedal, da se s amandmajem predlaga, da se za 20.000 EUR zniža sredstva na postavki 
44227, NRP 052001, sredstva pa se prerazporedi za obnovo kanalizacije v zgornjem delu naselja 
Ljubno. Amandmaja ne podpira, saj je z njim predlagana prerazporeditev sredstev s postavke 
44227 Ravnanje z odpadno vodo na postavko 44322 Komunalne ceste in objekti – KS Ljubno, 
prerazporeditev sredstev iz občinskega proračuna v proračun krajevne skupnosti pa ni možna. K 
Krajevnim skupnostim se sredstva dodeljuje skladno z Odlokom o kriterijih in merilih za 
financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica na podlagi natančno določenih kriterijev. 
Krajevne skupnosti določajo namen porabe sredstev skladno s svojimi finančnimi načrti. KS 
Ljubno je za sredstva, ki jih bo pridobila skladno z odlokom, pripravila načrt porabe in nabor 
investicij, ki jih bo izvedla. Te so uvrščene v proračun za leti 2021 in 2022 in so razvidne iz 
poglavja 60. 
 
V razpravi na drugi amandma je sodeloval: 
Maksimiljan Kalan je pojasnil, da je kanalizacija v Ljubnem v upravljanju KS Ljubno, ki jo 
obnavlja. Z amandmajem predlaga sredstva za sanacijo dela kanalizacije, 250 m, v zgornjem delu 
vasi Ljubno, ki je zelo hribovit. Pred dvema tednoma je, ko se je obnavljalo 24 m kanalizacije, 
videl, da so to stare betonske metrske cevi, skozi katere gre le 10% vode, ostala pa mimo za hiše, 
objekte, po terenu. Pred nekaj leti je že bil problem z zdrsom zemlje, zato je to treba urediti. 
Župan je povedal, da po zakonodaji kanalizacija ne sme biti v lasti KS.. Povedal je, da se bo to 
rešilo, saj imajo nekateri tudi dodatne težave s pridobitvijo soglasij za gradnjo novih objektov ali 
prizidkov.. 
 
Amandma št. 2, predlagatelja Maksimiljana Kalana: 
Proračunska postavka št. 44227 naziv 4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnova, NRP 052001 se 
zmanjša za znesek 20.000 EUR. 
Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko št. 44322 naziv 4205 – Investicijsko 
vzdrževanje in obnova, NRP 045041, ki se poveča za znesek 20.000 EUR. 
6 ZA, 8 PROTI, NAVZOČI 23  amandma ni bil sprejet 
 
Amandma št. 3.0, predlagatelja župana (amandma na amandma št. 3 na proračun za leto 2021) 
 
Župan je povedal, da z amandmajem predlaga, da se proračunska postavka 44689 - Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja občinskih cest, NRP 055100 - Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške 
infrastrukture, zmanjša za 10.000 EUR. Sredstva v tej višini se prerazporedijo na proračunsko 
postavko 44690 - Pločniki in hodniki za pešce, NRP 045015 - Ureditev hodnikov za pešce. 
Pojasnil je, da bo izdelava dela projektne dokumentacije na NRP za prilagoditev cest ob 
nadgradnji železniške infrastrukture plačana že v letošnjem letu, zato skladno s predlogi, danimi 
pri obravnavah predloga proračuna, predlaga prerazporeditev sredstev na proračunsko postavko 
Pločniki in hodniki za pešce, NRP Ureditev hodnikov za pešce, in sicer za pripravo projektne 
dokumentacije za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika Posavec-Otoče, vključno s 
komunalno opremo. S prerazporeditvijo sredstev se bo lahko zagotovilo pripravo projektne 
dokumentacije že v letu 2021, sredstva za ta namen pa so že predlagana v proračunu za leto 2022. 
Amandma na amandma svetnika Maksimiljana Kalana vlaga zato, ker je samo izvedbo izgradnje 
zaradi dolgotrajnih postopkov priprave projektne dokumentacije in pridobivanja zemljišč nerealno 
pričakovati že v letu 2021. 
 
V razpravi na tretji amandma je sodelovala: 
Vojka Jesenko glede na amandma meni, da je tudi za to treba pripraviti kratek DIIP. Vprašala je, 
ali javna razsvetljava sodi pod komunalno opremo in če bo vključena. 
Župan je odgovoril, da gre za celovit projekt, ki zajema komunalno infrastrukturo in javno 
razsvetljavo. 
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Amandma št. 3.0, predlagatelja župana (amandma na amandma št. 3 na proračun za leto 2021): 
Proračunska postavka 44689 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, NRP 055100 – 
Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture, se zmanjša za znesek 10.000,00 EUR. 
Sredstva se prerazporedijo na  
proračunsko postavko 44690 – Pločniki in hodniki za pešce, NRP 045015 – Ureditev hodnikov za 
pešce, ki se poveča za znesek 10.000,00 EUR. 
18 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 23  amandma je bil sprejet 
 
Ker je bil sprejet županov amandma na amandma št. 3, se o amandmaju Maksimiljana Kalana ni 
glasovalo: 
 
»Amandma št. 3, predlagatelja Maksimiljana Kalana: 
Proračunska postavka št. 44689 naziv Študije izvedljivosti, NRP 045160 se zmanjša za znesek 
40.000 EUR. 
Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko št. 44690 naziv Novogradnja, ki se poveča 
za znesek 40.000 EUR.« 
 
Amandmaji za leto 2022: 
 
Amandma št. 1, predlagatelja župana 
 
Župan je obrazložil, da s tem amandmajem povzema nepravilni amandma svetnice Vojke Jesenko 
in predlaga, da se proračunska postavka 44689 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest, NRP 055100 - Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture, zmanjša za 93.000 
EUR, NRP 045167 - Sanacija mostov in rak pa se zmanjša za 7.000 EUR. Sredstva v skupni 
višini 100.000 EUR se prerazporedijo na proračunsko postavko 44689 - Investicijsko vzdrževanje 
in gradnja občinskih cest, NRP 045186 - Cesta Lesce-Hlebce-Begunje. Skladno s predlogi, danimi 
pri obravnavah predloga proračuna, predlaga prerazporeditev sredstev na NRP za cesto Lesce-
Hlebce-Begunje. Predlaga, da se v ta namen znižajo sredstva za prilagoditev cest ob nadgradnji 
železniške infrastrukture in sanacijo mostov in rak, zaradi česar se zamakne sanacija občinskih 
cest po zaključku nadgradnje železniške proge. 
 
V razpravi na prvi amandma sta sodelovali: 

- Vojka Jesenko: ko je amandma poslala, se je zavedala, da je nepravilen. Pojasnila je,da 
se je sklicevala na konto brez proračunskih postavk zato, ker je na kontu študij 
izvedljivosti in projektnih dokumentacij 1.024.000 EUR. Proračuna ne pozna proračuna 
tako dobro kot občinska uprava, zato je težko podajati amandmaje, je pa prav, da se na 
take stvari opozori. Zahvalila se je županu, da je amandma prepoznal kot pomemben. 

- Teodora Beton se je za ta amandma zahvalila Vojki Jesenko in županu. Povedala je, da je 
ta cesta res nevarna, na to temo bo podala tudi pobudo. Svetnike je prosila, da amandma 
podprejo. 

 
Amandma št. 1, predlagatelja župana: 
Proračunska postavka 44689 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, NRP 055100 – 
Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture, se zmanjša za 93.000,00 EUR in NRP 
045167 – Sanacija mostov in rak se zmanjša za 7.000,00 EUR. 
Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko 44689 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest, NRP 045186 – Cesta Lesce – Hlebce – Begunje, ki se poveča za 100.000,00 EUR. 
21 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 23  amandma je bil sprejet 
 
Amandma št. 2, predlagatelja Maksimiljana Kalana 
 
Župan je povedal, da se s predlaganim amandmajem za 20.000 EUR zniža sredstva na postavki 
44227, NRP 052001 in NRP 052066, sredstva pa se prerazporedijo za obnovo kanalizacije v 
zgornjem delu naselja Ljubno. Župan je povedal, da drugega amandmaja ne podpira. Z 
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amandmajem je namreč predlagana prerazporeditev sredstev s postavke 44227 Ravnanje z 
odpadno voda na postavko 44322 Komunalne ceste in objekti – KS Ljubno, prerazporeditev 
sredstev iz občinskega proračuna v proračun krajevne skupnosti pa ni možna. Krajevnim 
skupnostim se sredstva dodeljujejo skladno z Odlokom o kriterijih in merilih za financiranje 
krajevnih skupnosti v občini Radovljica, na podlagi točno določenih kriterijev. Krajevne 
skupnosti določajo namen porabe sredstev skladno s svojimi finančnimi načrti. Krajevna skupnost 
Ljubno je za sredstva, ki jih bo pridobila skladno z odlokom, pripravila načrt porabe in nabor 
investicij, ki jih bo izvedla. Te so uvrščene v proračun za leti 2021 in 2022 in so razvidne iz 
poglavja 60. 
 
O amandmaju št. 2 ni bilo razprave. 
 
Amandma št. 2, Maksimiljana Kalana: 
Proračunska postavka št. 44227 naziv 4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnova NRP 052001 
(se zmanjša za 10.000 EUR), NRP 052066, konto 4208 (se zmanjša za 10.000 EUR) se zmanjša za 
20.000 EUR). 
Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko št. 44322 naziv 4205 – Investicijsko 
vzdrževanje in obnove NRP 045041, ki se poveča za znesek 20.000 EUR. 
5 ZA, 9 PROTI, NAVZOČI 23  amandma ni bil sprejet 
 
Župan je povedal, da sta bila sprejeta dva amandmaja. Za leto 2021 je bil sprejet amandma št. 3.0, 
predlagatelja župana (amandma na amandma št. 3 na proračun za leto 2021), za leto 2022 pa 
amandma št. 1, predlagatelja župana. 
Alenka Langus je povedala, da je predlog proračuna usklajen. Prejete amandmaje je občinska 
uprava pregledala in preverila, ali so uravnoteženi. Proračun je usklajen tui s sprejetimi 
amandmaji. 
 
Občinski svet je sprejel sklepe: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o proračunu Občine 

Radovljica za leto 2021 s sprejetim amandmajem in s prilogami: Načrt razvojnih 
programov za obdobje 2021 do 2024, Program športa Občine Radovljica za leto 2021, 
Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2021, Program izobraževanja 
odraslih Občine Radovljica za leti 2021, Letni načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Radovljica za leto 2021, Letni načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem Občine Radovljica za leto 2021, Letni načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za 
leto 2021, Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2021, Kadrovski načrt 
občinske uprave Občine Radovljica za leto 2021, Kadrovski načrt medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 2021, Letni plan razvoja in 
vzdrževanja cest za leto 2021. 

2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o proračunu Občine 
Radovljica za leto 2022 s sprejetim amadmajem in s prilogami: Načrt razvojnih 
programov za obdobje 2022 do 2025, Program športa Občine Radovljica za leto 2022, 
Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2022, Program izobraževanja 
odraslih Občine Radovljica za leti 2022, Letni načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Radovljica za leto 2022, Letni načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem Občine Radovljica za leto 2022, Letni načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za 
leto 2022, Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2022, Kadrovski načrt 
občinske uprave Občine Radovljica za leto 2022, Kadrovski načrt medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 2022, Letni plan razvoja in 
vzdrževanja cest za leto 2022. 

3. Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o namenski zadolžitvi za leto 2021 v 
višini 2.341.659,00 EUR, in sicer: 
- zadolževanje pri poslovnih bankah za investicije planirane v proračunu v višini 
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2.225.000,00 EUR in  
- zadolževanje pri državnem proračunu za eno od planiranih investicij na podlagi 23. 

člena Zakona o financiranju občin v višini 116.659,00 EUR. 
4. Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o namenski zadolžitvi za leto 2022 v 

višini 1.731.142,00 EUR, in sicer: 
- zadolževanje pri poslovnih bankah za investicije planirane v proračunu v višini 

1.670.000,00 EUR in  
- zadolževanje pri državnem proračunu za eno od planiranih investicij na podlagi 23. 

člena Zakona o financiranju občin v višini 61.142,00 EUR. 
(18 ZA, 3 PROTI, NAVZOČI 23) 
 
K točki IV. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
površin za opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 – Brezje Bazilika 
 
Obrazložitev sta podali Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, in Ariana Furlan 
Prijon, Prima d.o.o., Ljubljana. 
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman: na seji so o tej 
točki imeli široko razpravo, pripombe bodo obravnavane ter podani odgovori. Člani odbora so s 
štirimi glasovi za in enim vzdržanim osnutek podprli.  
Poudaril je, da razgrnitev poteka do 28.12.2020 in do takrat lahko poda pripombe vsak občan. 
Povedal je, da v tem primeru naročnik OPPN-ja ni občina, temveč Slovensko Marijino narodno 
svetišče Brezje. 
 
Župan je povedal, da so predsednik in člani krajevne skupnosti ter drugi izrazili pohvalo, da je po 
dolgem času prišlo do tega dokumenta. Meni, da je to korak naprej k ureditvi, ki je po njegovem 
mnenju dobro zasnovana. Osnutek bo popravljen tako, da bo zadovoljstvo pri vseh. 
 
V splošni razpravi so sodelovali: 

- Izidor Arih je predstavil pogled prebivalcev Brezij, Sveta KS Brezje in svoj pogled na 
osnutek. V sodelovanju z občino je osnutek razgrnjen tudi v prostorih KS za tiste krajane, 
ki nimajo dostopa do elektronskih naprav, odziv pa je velik. Zadnje dni veliko odgovarja 
na vprašanja krajanov tudi telefonsko. Povedal je, da 90% krajanov ne nasprotuje 
objektom, ki naj bi bili zgrajeni v korist verskega turizma na Brezjah, nasprotujejo pa 
zamisli ureditve in postopnega zapiranja cest in poti v kraju. Za krajane Brezij ta predlog 
OPPN-ja ni sprejemljiv, ker ne upošteva dejanskih potreb prebivalcev in bo razvrednotil 
njihovo življenjsko okolje. Dejal je, da morajo biti Brezje v prvi vrsti vas, ki naj služi 
krajanom, ne pa občasnim obiskovalcem. Proces nastajanja OPPN-ja ni vključil 
prebivalcev kot zainteresirane javnosti in je pripravljen samo na pogledih in volji 
vlagatelja in naročnika. Krajani so mnenja, da se mora proces sprejema OPPN-ja ustaviti 
in vrniti v začetno fazo načrtovanja z vključitvijo interesov in najti rešitev za prebivalce 
vasi. Povedal je, da predlog obvoznic ni sprejemljiv, ker ne rešuje problema celovito. Ni 
predlagana rešitev prometa na vzhodnem delu vasi Brezje, saj tovorni promet in večja 
kmetijska mehanizacija nista možna skozi vhodni del vasi Peračica in naprej do vasi Leše. 
Ker bi bilo treba rušiti nekatere objekte, je vprašal, kdo bo to plačal. Vse variante pa 
posegajo v kmetijska zemljišča prve kategorije. Načrtovano območje umirjenega prometa 
od romarskega urada do križišča ob trgovini Krona bo povzročilo preusmeritev vsega 
prometa na cesto, ki pelje skozi vas, do nekaterih hiš v vasi pa bo onemogočen dostop za 
gospodarska in kmečka vozila. Z ureditvijo in modernizacijo občinske ceste Črnivec – 
Leše se je promet po glavni prometni cesti, cesta A, bistveno povečal. Predlagano oženje 
in omejevanje z območjem umirjenega prometa pomeni večjo obremenitev vasi kot celote. 
Na Brezjah ni vsak dan polno romarjev, zato stalni krožni promet ni potreben. Krajani 
Brezij predlagajo oz. zahtevajo, da se briše prvi odstavek na strani 25, ki govori o 
postopnem zmanjševanju in končnem zaprtju prometa med baziliko in romarskim domom. 
Neustrezna rešitev se jim zdita tudi predloga načrtovalcev, da se površina hodnika s trgom 
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uredi kot skupna površina in tlakovanje na vaški prometnici, saj se pozimi posipa in bo 
kamen razpadel. Zelo obremenjena bo cesta, ki bo postala glavna prometnica, čeprav tam 
stoji avtobusna postaja za šolski prevoz, informativne table, premične stojnice, na katerih 
se zadržuje veliko ljudi. Na cesti z ostrim ovinkom je predlagana enosmerna obvoznica 
okrog samostanskega zidu, vendar je cesta komaj primerna samo za osebna vozila. 
Vprašal je, kje je predvidena cesta za gospodarska vozila s Peračice od Vošarja iz Leš. 
Predlagana rešitev zahteva širjenje prometnic in odmike od obstoječih objektov in glede 
na trenutno stanje ni druge rešitve kot rušenje določenih objektov, vendar se lastniki s tem 
ne strinjajo. Trenutna glavna prometnica skozi vas, cesta A, ima že v trenutni varianti 
ozka grla, ki otežujejo srečevanja vozil, v osnutku pa je še dodatno omejena s hodniki za 
pešce. Otežen bo dostop do trgovine Krona, v kateri je tudi pošta. Razmisliti je treba, ali 
se bo v težko situacijo spravilo tudi tega trgovca, ki še vztraja. Kako je biti brez trgovine 
ali pošte, vedo krajani Mošenj, Otoka, Ljubnega in kmalu gotovo tudi Posavca, ki zdaj 
pridejo po osnovne potrebščine tudi na Brezje. Dejal je, da dostop za vlačilce na dvorišče 
podjetja Vipi d.o.o. ne bo mogoč, brez da bi kršili cestno prometne predpise, ki pa jih tuji 
šoferji zagotovo ne bodo. Pojasnil je, da podjetje Vipi d.o.o. svoje izvaža produkte v 12 
držav. Sprašuje se, ali naj se s temi predpisi še njim oteži poslovanje. Svetnike je pozval, 
naj razmislijo, kako bi glasovali, če bi šlo za njihov kraj ali mesto. Sam bo glasoval proti 
osnutku, za kar je zaprosil tudi svetnike. Poudaril je, da krajani niso proti cerkvi, saj so jo 
gostoljubno sprejeli leta 1800, sprva kot kapelo, leta 1900 pa je bila zgrajena današnja 
bazilika. Zato upajo na nadaljnje dobro sobivanje. Prav tako podpirajo ves napredek in 
razvoj verskega turizma na Brezjah, ceste in prometno ureditev pa naj se ohrani takšno, 
kot je. 

- Neža Mezeg se strinja, da je že trenutna cestna ureditev dokaj nevzdržna, kar se tiče 
dostopa do Bazilike, in je moteča tako za prebivalce kot za obiskovalce, zato je treba najti 
rešitev. Po njenem mnenju se s tem predlogom rešitve ni našlo. Povedala je, da dobro 
pozna Muzej jaslic, kjer jo moti, da je prostor zelo ozek. Zato je vprašala, ali je predviden 
na drugi strani izhod, da bo možen enosmeren ogled. Sama bi razmišljala o širitvi prostora 
ali »krožnem prometu«, ne pa o podaljšanju ali povečanju, kot je predlagano. Dejala je, da 
ni opredeljeno, kaj se bo dogajalo na novem trgu, kje bodo stojnice, kje sejmi, kar bi bilo 
dobro zapisati in temu nameniti določen prostor. Ker mora cesta ostati funkcionalna, bi 
bilo treba urediti, da bi bili obiskovalci bolj stran od ceste, saj drugače gasilci in 
interventna vozila ne morejo zraven. Dejala je, da nikjer ni opredeljeno parkirišče za 
avtobuse ter za kakšna vozila je namenjeno parkirišče. Meni, da bi bila mogoče rešitev, da 
bi se uvedel »shuttle bus«, ki bi obiskovalce prevažal z zunanjega parkirišča. Zavedati se 
je tudi treba, da so nasproti bazilike gasilski dom, vrtec, knjižnica …, kar bi bilo pri 
pripravi odloka tudi treba upoštevati, prav tako tudi dostop do trgovine.  

- Vojka Jesenko je dejala, da so jo Brezjani dodatno opozorili, da je v elaboratu OPPN-ja 
zapisano, da se enosmerni promet in »share space« uredita s potopnimi količki in 
premičnimi koriti. Ne verjame, da si kdo želi ponoviti zgodbo Gradnikove ceste. Povedala 
je, da krajani Brezij živijo tam vsak dan, verski dogodki pa so trikrat, štirikrat na leto, zato 
bi se bilo treba odločiti, da se v odlok zapiše, da zapore veljajo za posamične dneve ob 
določenem času. Dejala je, da je s strani naročnika nehumano, da tistih, ki so v tem 
območju, tudi vplivnem, niti poklical ni. Povedala je, da se je OLN Brezje pripravljal 20 
let, gradbeno dovoljenje za komunalno infrastrukturo je bil izdano 2013, in nikoli ni bilo 
govora o kakršni koli obvozni cesti za Brezje čez OLN. Glede »share spaca«, ki je 
uporabljen v odloku, je povedala, da to pomeni, da so vsi udeleženci v prometu 
enakopravni in vsak gleda drug na drugega, v nadaljevanju pa je zapisano, da imajo 
prednost pešci, česar ne razume. Ker se del tudi zapira, je dejala, da nihče ni pomislil, da 
je potrebno kakšno gradbeno mehanizacijo pripeljati za tiste, ki delajo hišo, saj se čez 
Noše ne more, ker je preozko. Povedala je, da se bodo tam še gradile hiše. Glede priložene 
prve grafike ne ve, kje so pripravljalci dobili morebitne variante obvoznih poti, saj je 
zapisano, da gre obvozna cesta ven iz vplivnega območja, zato ne ve, kako bodo nekateri 
prišli do doma. Dejala je, da se predlaga izbris celotne variante 1 na tretjem listu grafike, 
določitev terminsko časovno določenih začasnih spremenjenih prometnih ureditev, 
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dosledno upoštevanje postopkov za urejanje prostora v občini Radovljica za ureditev 
dodatnih obvoznih cest, dosledno upoštevanje že navedenih smernic … Povedala je, da je 
občina sama dala smernice za pripravo OPPN-ja, dokument je 3505-0001/2019-2, 
29.1.2019, in je v dvanajsti točki izrecno navedeno, da je treba najprej urediti obvozne 
poti, potem se pa lahko spreminja prometna ureditev. Ne ve, ali je občina to spregledala 
ali pa so pripravljalci malo zavili. Predlagala je, da se osnutek zavrne, steče naj javna 
obravnava ter se  podajo predlogi. Nov osnutek naj se obravnava po vseh pripombah, po 
sodelovanju s krajevno skupnostjo, ki bo kontaktirala vse krajane, ki so veliko bolj 
prizadeti. Tako se bo prišlo do skupne rešitve. Strinja se z verskim turizmom, vendar ne 
na račun kakovosti življenja na Brezjah. 

Župan je svetnici dejal, da se na seji o tem pogovarja, da bi prišli do rešitev, in da je glavni 
problem prometna ureditev.  

- Sabina Felc je povedala, da bo glasovala proti. Prvi razlog je prometna ureditev. Drugi 
razlog pa je, da ne more podpirati razvoja take institucije, kot je cerkev na Brezjah. 
Pojasnila je, da so 10 let po koncu vojne na Brezjah namestili ploščo z imeni 25-ih 
duhovnikov, ki so sodelovali s partizani in so padli kot žrtve fašizma in nacizma, pred 
petimi leti pa je ta plošča izginila, kar se ji ne zdi prav.  

- Maruša Šolar Čuden ne nasprotuje razvoju cerkvenih dejavnosti na Brezjah, nasprotuje 
pa v osnutku načrtovanemu prometnemu režimu. Po njenem mnenju je treba k razvoju 
Brezij kot vasi in razvoju cerkvenih dejavnosti pristopiti bolj celovito, širše, in sicer 
najprej s prometno ureditvijo, ki bo najbolj ugodna za krajane, ki te ceste vsakodnevno 
uporabljajo. Enosmerni promet ali postopno zapiranje cest, kot je napisano v osnutku, brez 
urejene cestne infrastrukture je nesprejemljivo, ker bo popolnoma ohromilo promet. V v 
primeru sprejetja OPPN-ja nekateri predeli vasi Brezje in celotna vas Peračica ne bodo 
dostopni z gospodarskimi in kmečkimi vozili. Zato se bo povečal pritisk na lokalno cesto 
Črnivec-Noše, ki je že zdaj preobremenjena in preozka. Svetnike je pozvala, naj glasujejo 
proti osnutku.  

- Darko Marolt je pred sejo nameraval postaviti le vprašanje, zakaj v osnutku ni mnenja 
krajanov oz. sveta KS, pa je odgovor že dobil od predhodnikov. Ne strinja se z načinom 
brez vključevanja krajanov, s pozicije moči ali z denarjem se poizkuša doseči neke cilje. 
Razume razvoj in turizem, vendar se je treba postaviti v vlogo krajanov in jim dati 
možnost, da povedo svoje mnenje. Zato bo glasoval proti. 

- Branko Fajfar: veseli ga, da je na seji dobil potrditev svojega predloga na Odboru za 
urejanje prostora in varstvo okolja. Na seji odbora je podal vse pomisleke, ki so bili zdaj 
izrečeni, glasovanja se je pa vzdržal. Dejal je, da poseganje v vaške skupnosti, ki imajo 
ustaljen način življenja, kmečka jedra, ceste, ki jih uporabljajo za svojo dejavnost, kmetje 
pa tudi z gospodarskimi vozili, ni enostavno. Na seji odbora je izpostavil svoje mnenje, da 
se osnutek umakne in da načrtovalci upoštevajo pripombe ter pripravijo osnutek, ki bo 
vzdržljiv za Brezjane in tudi za občasne obiskovalce. Na Brezje hodijo v trgovino tudi 
krajani okoliških vasi, saj je ena redkih trgovin, ki v tem koncu še deluje in je malo bolj 
založena. Strinja se z verskim turizmom, ki se bo nadaljeval, vendar je treba upoštevati 
vse dejavnike. Ceste je treba urediti tako, da bodo uporabne, ne da se jih zapira. Ne strinja 
se s potopnimi količki; če ima kdo namen za prireditve ob določenem času zapreti začasno 
cesto, to lahko stori na primeren način, s pridobitvijo dovoljenja. Prav tako se ne strinja z 
enosmernim prometom, temveč bi bile potrebne določene širitve in prilagoditve. Začudilo 
ga je, da je občina dala predloge, pripombe že pred meseci in da je občinska uprava zdaj 
ponovno poudarila, da niso bili upoštevani. Edino logično se mu zdi, da se osnutek 
zavrne.  

- Aljoša Škufca je povedal, da je bil pri sprejemanju OPPN-ja za Regijski reševalni center 
postopek naslednji: javna razprava, osnutek, obravnava osnutka na seji. Zato ne ve, zakaj 
se pri tem osnutki prehiteva. Ne zdi se mu v redu sprejemati osnutek »na vrat na nos« ob 
vseh pomislekih, ki jih imajo KS in krajani, ter ob nestrinjanju ključnih sogovornikov.  

- Teodora Beton je dejala, da zgleda, da se občinski svetniki strinjajo. Vsi vedo, da je 
razvoj kraja in romarskega turizma mogoč samo skupaj v sobivanju in če krajani ne bodo 
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del tega, v to ni smiselno vlagati. Predlagala je, da se predlog osnutka umakne, vsi stopijo 
korak nazaj in začnejo od začetka.  

- Maksimiljan Kalan: ni mu  jasen sam postopek, saj bi morala biti javna razgrnitev 
zaključena, da bi krajani in krajevna skupnost podali mnenja in pripombe, šele potem bi 
sledila obravnava osnutka na občinskem svetu. Prihaja iz Ljubnega in je med rednimi 
kupci v trgovini Krona in na pošti, prav tako je na Brezjah edini bankomat, ki je še v tem 
koncu. Osnutka ne bo podprl.  

- Vojka Jesenko poudarila je, da v odloku ni opredeljeno, kakšen bo prometni režim in 
ureditve v času gradnje. To bi moralo biti v odloku zapisano, da se vedo po tem vsi 
ravnati, zato je treba ta člen dopolniti. Na Brezjah ji ni prijetno poslušati žalitve občinskih 
svetnikov, vseh z občino na čelu, ter zagovarjati odločitve, sploh ne tistih, s katerimi se 
sama ne strinja. Verski turizem prinaša plus tudi celotni občini, saj se z njim pridobiva 
prepoznavnost turistične destinacije, kar pa ne sme iti na račun nekoga, ki tam živi. 

Župan je zaključil razpravo in vprašal Stašo Čelik Janša, če je mogoče, da sklepov ne da na 
glasovanje ter se pripravi nov osnutek, ki se ga obravnava na eni izmed prihodnjih sej. 
Staša Čelik Janša je odgovorila, da je to mogoče. 
Župan je povedal, da svetniki o osnutku ne bodo glasovali in da postopek ne bo začel znova. 
Pripravljalci imajo priložnost, da osnutek pripravijo tako, da bo dober za vse. 
 
Po obravnavi točke V. je Manca Tomažin pojasnila, da je v prvem odstavku 92. člena poslovnika 
zapisano: »Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po končani prvi ali drugi obravnavi. 
Predlagatelj lahko umakne akt pred začetkom obravnave, med obravnavo ali po obravnavi pa o 
umiku odloči občinski svet.«. Ker je bila obravnava že opravljena in končana, mora občinski svet 
o umiku glasovati. 
 
Župan je predlagal glasovanje o sklepu za umik točke. 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica je sprejel sklep, da se točka IV. Osnutek Odloka o 
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za opravljanje verskih 
obredov in parkov BR 12 – Brezje Bazilika umakne z dnevnega reda 15. seje. 
(16 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 22) 
 
K točki V. Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske 
površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine 
Radovljica za leto 2021 
 
Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so sklep soglasno sprejeli. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni 
meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja 
stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2021. 
(17 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 22)  
 
K točki VI. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 
2021 
 
Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.  
 
Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so sklep soglasno sprejeli. 
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Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse 
v občini Radovljica za leto 2021. 
(20 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 20) 
 
Sledil je petnajstminutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 19. uri. Po odmoru je bilo navzočih 18 
svetnikov. 
 
K točki VII. Potrditev Akcijskega načrta ukrepov trajnostnega turizma v občini Radovljica 
za obdobje 2019-2022 
 
Obrazložitev je podala Nataša Mikelj, direktorica Javnega zavoda za turizem in kulturo 
Radovljica. 
 
Odbor za gospodarstvo, predsednik Aljoša Škufca: člani odbora so soglasno podprli akcijski 
načrt. Na seji so imeli nekaj vprašanj v zvezi z nočitvami in vodenjem evidenc, več so svetniki 
lahko prebrali v zapisniku. 
 
V splošni razpravi sta sodelovali: 

- Neža Mezeg: zdi se ji grozno, da je toliko rubrik praznih. Moti jo rubrika gostoljubje, saj 
se ga da kar dobro meriti. Gre za gosta, ki pride k nam, zato je treba vedeti, ali je bil 
zadovoljen ali ne, hkrati pa, če so bili zadovoljni tudi ponudniki. Kot predstavnico Odbora 
za kulturo jo moti, da je prazna alineja pod točko 4 - upravljanje vplivov turizma na 
kulturo. Sama meni, da je ta vpliv kar močen, ker je turizem izrinil kulturo iz določenih 
prostorov v občini. Povedala je, da je postalo vse preveč splošno in premalo usmerjeno v 
kulturni razvoj kraja. Zato si želi, da bi tudi tukaj kaj pisalo in bilo zmerjeno. 

- Mateja Potočnik je povedala, da so strategije dobre, vendar se ji zdi, da več, kot je kritik, 
boljši bomo in bomo trajnostni. Dejala je, da se v Sloveniji dela veliko strategij, ki so 
samo na papirju, v praksi pa se vidi, da se ne izvaja, kakor piše. Glede trajnostne 
mobilnosti je dejala, da smo spet pri neurejenih poteh za pešce do javnega prevoza, 
konkretno pločniku v Podnartu. Izposojevalnice koles so zelo dobra ideja, vendar njihov 
del občine nima nobene postaje. Zdi se ji zelo smiselna postaja v Podnartu, kamor turisti 
pridejo z vlakom, kjer bi si lahko sposodili kolesa in trajnostno prišli v Radovljico. Tudi v 
tem delu občine je veliko kolesarskih poti. Nanjo se je obrnila Civilna iniciativa Sotočje, 
kjer naj bi bil planiran velik turističen objekt. Dejala je, da jih nihče ne posluša, tisti objekt 
se ji tudi ne zdi trajnosten. Ni proti, da se tam kaj zgradi, saj gre za degradirano območje, 
vendar bi bilo treba razmisliti, če bi zgradili trajnostni ekološki kamp, ne pa zelo velik 
objekt z avtopralnico. Bila je v novem kampu, ki se ji zdi super, vendar nič zelo 
trajnostnega. Mimo kampa teče zelo lepa reka Sava, zato bi se lahko temu v kampu lahko 
bolj vsebinsko posvetili, ne samo, da je »eko« v imenu. Nanjo so se obrnili nekateri, ki bi 
v Radovljici radi naredili majhen kamp s povezavami s čebelarstvom, pa jih nihče ne 
posluša in noče sprejeti, med tem ko je ta velik objekt na Sotočju že potrjen in pač bo. 
Dejala je, da masovni turizem ni trajnosten. 

Župan je povedal, da trenutno projekt Sotočje stoji, ker se preverja soglasja države. V projektu ni 
avtopralnice, temveč gre za čistilni del sanitarnega vozila v kamperjih. Za kamp v zvezi s 
čebelarstvom sliši prvič, niti ni nihče želel priti do njega. Meni, da je turizem v občini programsko 
dobro naravnan.  
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica potrjuje Akcijski načrt ukrepov trajnostnega turizma v 
občini Radovljica za obdobje 2019-2022. 
(20 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 23) 
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K točki VIII. Okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za 
leto 2021 
 
Obrazložitev je podal župan. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega 
sveta Občine Radovljica za leto 2021. 
(22 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 23) 
 
K točki IX.a Sklep o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica  
 
Uvodno obrazložitev k vsem podtočkam točke IX je podal Dominik Skumavec, vodja Referata z 
gospodarjenje z nepremičninami. Opozoril je na napako v obrazložitvi pri točki IX.d, kjer je v 
tabeli v stolpcu Predlog sklepa naveden znesek 90.000 EUR - pravilen znesek je 120.000 EUR, 
kot je navedeno v sklepu. 
 
Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca (za vse podtočke točke IX): vsem je v interesu, 
da občinska uprava uredi čim več premoženjsko pravnih zadev, zato so tudi na seji odbora 
soglasno potrdili točke a, b in c. Soglasno so potrdili tudi sklep o najvišji skupni vrednosti pravnih 
poslov. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepe: 
1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da so zemljišča s seznama: 

Šifra K.O. Parcela Ime K.O. Površina Lastnik Opis 
2166 1683/3 ČEŠNJICA PRI KROPI 201 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1685/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 6 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1707/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 31 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1712/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 10 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1717/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 2947 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1717/3 ČEŠNJICA PRI KROPI 15 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1742/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 3 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1754/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 59 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1757/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 23 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1757/3 ČEŠNJICA PRI KROPI 15 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1758/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 5 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1759/11 ČEŠNJICA PRI KROPI 791 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1759/12 ČEŠNJICA PRI KROPI 12 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1759/5 ČEŠNJICA PRI KROPI 71 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1759/9 ČEŠNJICA PRI KROPI 309 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1763/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 8 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1767/5 ČEŠNJICA PRI KROPI 11 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1907/3 ČEŠNJICA PRI KROPI 53 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1908/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 467 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1908/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 1 JAVNO DOBRO CESTA 
2166 1909/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 120 JAVNO DOBRO CESTA 
2162 1032 DOBRAVA PRI KROPI 468 JAVNO DOBRO CESTA 
2162 1042 DOBRAVA PRI KROPI 437 JAVNO DOBRO CESTA 
2162 1067/1 DOBRAVA PRI KROPI 10 JAVNO DOBRO CESTA 
2162 1069/1 DOBRAVA PRI KROPI 20 JAVNO DOBRO CESTA 
2162 1086 DOBRAVA PRI KROPI 1069 JAVNO DOBRO CESTA 
2162 929/2 DOBRAVA PRI KROPI 565 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 254 KAMNA GORICA 50 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 685/3 KAMNA GORICA 669 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 687/2 KAMNA GORICA 43 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 694/6 KAMNA GORICA 900 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 694/7 KAMNA GORICA 174 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 694/8 KAMNA GORICA 470 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 697/2 KAMNA GORICA 125 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 702/1 KAMNA GORICA 697 JAVNO DOBRO CESTA 
2163 702/2 KAMNA GORICA 316 JAVNO DOBRO CESTA 
2165 667 KROPA 209 JAVNO DOBRO CESTA 
2165 682/3 KROPA 64 JAVNO DOBRO CESTA 
2165 682/4 KROPA 41 JAVNO DOBRO CESTA 
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2160 1109/1 LJUBNO 244 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1109/2 LJUBNO 532 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1123/2 LJUBNO 4 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1127/2 LJUBNO 2 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1131/1 LJUBNO 362 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1140/4 LJUBNO 700 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1149 LJUBNO 349 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1152/1 LJUBNO 888 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1152/2 LJUBNO 9 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1152/4 LJUBNO 854 JAVNO DOBRO CESTA 
2160 1152/5 LJUBNO 2 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1648/4 MOŠNJE 30 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1652/5 MOŠNJE 184 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1665/1 MOŠNJE 73 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1665/2 MOŠNJE 77 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1665/5 MOŠNJE 67 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1666/7 MOŠNJE 509 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1670/6 MOŠNJE 57 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1674 MOŠNJE 216 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1675/3 MOŠNJE 54 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1675/4 MOŠNJE 1 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1675/6 MOŠNJE 2 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1676/4 MOŠNJE 1 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1678/2 MOŠNJE 5 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1693/3 MOŠNJE 6 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1697/1 MOŠNJE 282 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1699 MOŠNJE 985 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1701 MOŠNJE 115 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1712/4 MOŠNJE 656 JAVNO DOBRO CESTA 
2158 1745/2 MOŠNJE 1 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 1005 OTOK 3668 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 1006/1 OTOK 785 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 1006/2 OTOK 2304 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 1006/3 OTOK 3755 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 971/4 OTOK 26 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 971/5 OTOK 22 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 971/6 OTOK 24 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 971/7 OTOK 27 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 971/8 OTOK 25 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 971/9 OTOK 42 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 973/2 OTOK 4 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 979/2 OTOK 2 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 982/3 OTOK 11 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 982/4 OTOK 51 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 984/16 OTOK 28 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 987/4 OTOK 512 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 988 OTOK 3766 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 991 OTOK 3708 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 995/2 OTOK 7 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 996/2 OTOK 48 JAVNO DOBRO CESTA 
2153 996/3 OTOK 35 JAVNO DOBRO CESTA 
2648 271/3 PERAČICA 272 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 271/4 PERAČICA 42 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 271/5 PERAČICA 3 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 271/7 PERAČICA 35 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 273/10 PERAČICA 41 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 273/2 PERAČICA 37 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 273/4 PERAČICA 84 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 273/5 PERAČICA 25 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 273/7 PERAČICA 28 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 273/9 PERAČICA 1 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 274/2 PERAČICA 20 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 274/5 PERAČICA 1015 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 275/2 PERAČICA 35 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 276 PERAČICA 1748 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 277/1 PERAČICA 786 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/2 PERAČICA 349 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/3 PERAČICA 19 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/32 PERAČICA 396 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/33 PERAČICA 319 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/34 PERAČICA 40 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
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2648 278/35 PERAČICA 48 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/36 PERAČICA 90 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/37 PERAČICA 77 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/38 PERAČICA 181 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/40 PERAČICA 432 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/41 PERAČICA 103 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/8 PERAČICA 146 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 278/9 PERAČICA 20 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 279/10 PERAČICA 85 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 279/3 PERAČICA 42 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 279/5 PERAČICA 678 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 279/6 PERAČICA 791 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 279/7 PERAČICA 26 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 280 PERAČICA 784 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 75/3 PERAČICA 17 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 76/4 PERAČICA 187 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2648 76/5 PERAČICA 89 JAVNO DOBRO - POTA CESTA 
2152 643 SREDNJA VAS 448 JAVNO DOBRO CESTA 
2152 646/3 SREDNJA VAS 79 JAVNO DOBRO CESTA 
2152 646/4 SREDNJA VAS 854 JAVNO DOBRO CESTA 
2152 646/5 SREDNJA VAS 299 JAVNO DOBRO CESTA 
2152 646/6 SREDNJA VAS 972 JAVNO DOBRO CESTA 
2152 649/1 SREDNJA VAS 6291 JAVNO DOBRO CESTA 
2152 660 SREDNJA VAS 777 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 432/5 ZALOŠE 119 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 962/2 ZALOŠE 3 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 963/2 ZALOŠE 71 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 967/8 ZALOŠE 11 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 968/2 ZALOŠE 3 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 971/2 ZALOŠE 259 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 972 ZALOŠE 394 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 979/1 ZALOŠE 3 JAVNO DOBRO CESTA 
2161 981/8 ZALOŠE 1363 JAVNO DOBRO CESTA 

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO, javne površine lokalnega pomena, 
ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica. 
Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s 
katero se ta zemljišča razglasi za lastnino Občine Radovljica in se na njih zaznamuje 
javno dobro – cesta. 

2. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da so zemljišča s seznama: 
Šifra K.O. Parcela Ime K.O. Površina Lastnik Opis 

2166 1683/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 705 JAVNO DOBRO POT 
2166 1684/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 191 JAVNO DOBRO POT 
2166 1684/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 20 JAVNO DOBRO POT 
2166 1684/5 ČEŠNJICA PRI KROPI 20 JAVNO DOBRO POT 
2166 1684/6 ČEŠNJICA PRI KROPI 8 JAVNO DOBRO POT 
2166 1685/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 444 JAVNO DOBRO POT 
2166 1688 ČEŠNJICA PRI KROPI 259 JAVNO DOBRO POT 
2166 1689 ČEŠNJICA PRI KROPI 1208 JAVNO DOBRO POT 
2166 1690/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 1477 JAVNO DOBRO POT 
2166 1690/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 685 JAVNO DOBRO POT 
2166 1691/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 3603 JAVNO DOBRO POT 
2166 1691/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 212 JAVNO DOBRO POT 
2166 1692 ČEŠNJICA PRI KROPI 281 JAVNO DOBRO POT 
2166 1694 ČEŠNJICA PRI KROPI 1712 JAVNO DOBRO POT 
2166 1696 ČEŠNJICA PRI KROPI 482 JAVNO DOBRO POT 
2166 1697 ČEŠNJICA PRI KROPI 1375 JAVNO DOBRO POT 
2166 1699 ČEŠNJICA PRI KROPI 270 JAVNO DOBRO POT 
2166 1707/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 904 JAVNO DOBRO POT 
2166 1711 ČEŠNJICA PRI KROPI 394 JAVNO DOBRO POT 
2166 1712/3 ČEŠNJICA PRI KROPI 695 JAVNO DOBRO POT 
2166 1713 ČEŠNJICA PRI KROPI 338 JAVNO DOBRO POT 
2166 1714 ČEŠNJICA PRI KROPI 360 JAVNO DOBRO POT 
2166 1715 ČEŠNJICA PRI KROPI 1856 JAVNO DOBRO POT 
2166 1716 ČEŠNJICA PRI KROPI 94 JAVNO DOBRO POT 
2166 1717/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 1041 JAVNO DOBRO POT 
2166 1718 ČEŠNJICA PRI KROPI 493 JAVNO DOBRO POT 
2166 1719 ČEŠNJICA PRI KROPI 1079 JAVNO DOBRO POT 
2166 1720 ČEŠNJICA PRI KROPI 719 JAVNO DOBRO POT 
2166 1721 ČEŠNJICA PRI KROPI 1557 JAVNO DOBRO POT 
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2166 1722 ČEŠNJICA PRI KROPI 187 JAVNO DOBRO POT 
2166 1723 ČEŠNJICA PRI KROPI 1180 JAVNO DOBRO POT 
2166 1724 ČEŠNJICA PRI KROPI 611 JAVNO DOBRO POT 
2166 1725 ČEŠNJICA PRI KROPI 1043 JAVNO DOBRO POT 
2166 1726 ČEŠNJICA PRI KROPI 1226 JAVNO DOBRO POT 
2166 1729 ČEŠNJICA PRI KROPI 1816 JAVNO DOBRO POT 
2166 1730 ČEŠNJICA PRI KROPI 309 JAVNO DOBRO POT 
2166 1732 ČEŠNJICA PRI KROPI 432 JAVNO DOBRO POT 
2166 1733 ČEŠNJICA PRI KROPI 270 JAVNO DOBRO POT 
2166 1735 ČEŠNJICA PRI KROPI 529 JAVNO DOBRO POT 
2166 1736 ČEŠNJICA PRI KROPI 754 JAVNO DOBRO POT 
2166 1737/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 355 JAVNO DOBRO POT 
2166 1737/4 ČEŠNJICA PRI KROPI 174 JAVNO DOBRO POT 
2166 1742/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 497 JAVNO DOBRO POT 
2166 1743 ČEŠNJICA PRI KROPI 108 JAVNO DOBRO POT 
2166 1744 ČEŠNJICA PRI KROPI 1475 JAVNO DOBRO POT 
2166 1745 ČEŠNJICA PRI KROPI 1716 JAVNO DOBRO POT 
2166 1746/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 3856 JAVNO DOBRO POT 
2166 1746/2 ČEŠNJICA PRI KROPI 133 JAVNO DOBRO POT 
2166 1747 ČEŠNJICA PRI KROPI 2676 JAVNO DOBRO POT 
2166 1748 ČEŠNJICA PRI KROPI 1237 JAVNO DOBRO POT 
2166 1752 ČEŠNJICA PRI KROPI 410 JAVNO DOBRO POT 
2166 1757/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 304 JAVNO DOBRO POT 
2166 1758/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 534 JAVNO DOBRO POT 
2166 1759/10 ČEŠNJICA PRI KROPI 930 JAVNO DOBRO POT 
2166 1760 ČEŠNJICA PRI KROPI 1151 JAVNO DOBRO POT 
2166 1763/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 1539 JAVNO DOBRO POT 
2166 1766/6 ČEŠNJICA PRI KROPI 2050 JAVNO DOBRO POT 
2166 1767/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 3226 JAVNO DOBRO POT 
2166 1767/7 ČEŠNJICA PRI KROPI 353 JAVNO DOBRO POT 
2166 1768 ČEŠNJICA PRI KROPI 1557 JAVNO DOBRO POT 
2166 1770 ČEŠNJICA PRI KROPI 1816 JAVNO DOBRO POT 
2166 1775 ČEŠNJICA PRI KROPI 1007 JAVNO DOBRO POT 
2166 1906/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 424 JAVNO DOBRO POT 
2166 1907/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 160 JAVNO DOBRO POT 
2166 1910/1 ČEŠNJICA PRI KROPI 280 JAVNO DOBRO POT 
2162 1039 DOBRAVA PRI KROPI 255 JAVNO DOBRO POT 
2162 1056 DOBRAVA PRI KROPI 831 JAVNO DOBRO POT 
2162 1060/1 DOBRAVA PRI KROPI 788 JAVNO DOBRO POT 
2162 1062 DOBRAVA PRI KROPI 935 JAVNO DOBRO POT 
2162 1064 DOBRAVA PRI KROPI 3564 JAVNO DOBRO POT 
2162 1065 DOBRAVA PRI KROPI 435 JAVNO DOBRO POT 
2162 1066 DOBRAVA PRI KROPI 1859 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2162 1067/2 DOBRAVA PRI KROPI 1576 JAVNO DOBRO POT 
2162 1069/2 DOBRAVA PRI KROPI 1563 JAVNO DOBRO POT 
2162 1070/1 DOBRAVA PRI KROPI 1475 JAVNO DOBRO POT 
2162 1071/2 DOBRAVA PRI KROPI 2239 JAVNO DOBRO POT 
2162 1071/6 DOBRAVA PRI KROPI 456 JAVNO DOBRO POT 
2162 885/2 DOBRAVA PRI KROPI 160 JAVNO DOBRO POT 
2163 670/1 KAMNA GORICA 183 JAVNO DOBRO POT 
2163 670/2 KAMNA GORICA 91 JAVNO DOBRO POT 
2163 685/4 KAMNA GORICA 105 JAVNO DOBRO POT 
2163 688/2 KAMNA GORICA 49 JAVNO DOBRO POT 
2163 688/4 KAMNA GORICA 2238 JAVNO DOBRO POT 
2163 689/1 KAMNA GORICA 1696 JAVNO DOBRO POT 
2163 690 KAMNA GORICA 1536 JAVNO DOBRO POT 
2163 691/1 KAMNA GORICA 1809 JAVNO DOBRO POT 
2163 691/2 KAMNA GORICA 359 JAVNO DOBRO POT 
2163 691/5 KAMNA GORICA 1542 JAVNO DOBRO POT 
2163 692 KAMNA GORICA 1097 JAVNO DOBRO POT 
2163 693 KAMNA GORICA 396 JAVNO DOBRO POT 
2163 694/1 KAMNA GORICA 705 JAVNO DOBRO POT 
2163 694/2 KAMNA GORICA 174 JAVNO DOBRO POT 
2163 694/3 KAMNA GORICA 130 JAVNO DOBRO POT 
2163 694/4 KAMNA GORICA 176 JAVNO DOBRO POT 
2163 694/5 KAMNA GORICA 379 JAVNO DOBRO POT 
2163 694/9 KAMNA GORICA 794 JAVNO DOBRO POT 
2165 660/10 KROPA 156 JAVNO DOBRO POT 
2165 662/7 KROPA 111 JAVNO DOBRO POT 
2165 662/8 KROPA 26 JAVNO DOBRO POT 
2165 663/4 KROPA 134 JAVNO DOBRO POT 



I/19 
 

2165 664/1 KROPA 102 JAVNO DOBRO POT 
2165 664/2 KROPA 318 JAVNO DOBRO POT 
2165 665/1 KROPA 158 JAVNO DOBRO POT 
2165 665/2 KROPA 468 JAVNO DOBRO POT 
2165 666/1 KROPA 1631 JAVNO DOBRO POT 
2165 666/2 KROPA 131 JAVNO DOBRO POT 
2165 668/1 KROPA 1093 JAVNO DOBRO POT 
2165 669 KROPA 362 JAVNO DOBRO POT 
2165 670 KROPA 515 JAVNO DOBRO POT 
2165 671/1 KROPA 227 JAVNO DOBRO POT 
2165 671/2 KROPA 596 JAVNO DOBRO POT 
2165 675/1 KROPA 2330 JAVNO DOBRO POT 
2165 675/2 KROPA 136 JAVNO DOBRO POT 
2165 676/1 KROPA 1891 JAVNO DOBRO POT 
2165 676/2 KROPA 573 JAVNO DOBRO POT 
2165 677/1 KROPA 225 JAVNO DOBRO POT 
2165 679/1 KROPA 200 JAVNO DOBRO POT 
2165 679/2 KROPA 102 JAVNO DOBRO POT 
2165 680 KROPA 424 JAVNO DOBRO POT 
2160 1108/1 LJUBNO 63 JAVNO DOBRO POT 
2160 1114 LJUBNO 655 JAVNO DOBRO POT 
2160 1117 LJUBNO 122 JAVNO DOBRO POT 
2160 1119 LJUBNO 2205 JAVNO DOBRO POT 
2160 1120/1 LJUBNO 778 JAVNO DOBRO POT 
2160 1123/1 LJUBNO 1093 JAVNO DOBRO POT 
2160 1124 LJUBNO 324 JAVNO DOBRO POT 
2160 1126 LJUBNO 439 JAVNO DOBRO POT 
2160 1127/1 LJUBNO 225 JAVNO DOBRO POT 
2160 1129 LJUBNO 813 JAVNO DOBRO POT 
2160 1130 LJUBNO 840 JAVNO DOBRO POT 
2160 1133/2 LJUBNO 603 JAVNO DOBRO POT 
2160 1133/5 LJUBNO 124 JAVNO DOBRO POT 
2160 1133/6 LJUBNO 103 JAVNO DOBRO POT 
2160 1133/7 LJUBNO 894 JAVNO DOBRO POT 
2160 1134/2 LJUBNO 141 JAVNO DOBRO POT 
2160 1134/4 LJUBNO 269 JAVNO DOBRO POT 
2160 1135 LJUBNO 72 JAVNO DOBRO POT 
2160 1136 LJUBNO 917 JAVNO DOBRO POT 
2160 1137 LJUBNO 845 JAVNO DOBRO POT 
2160 1138 LJUBNO 3744 JAVNO DOBRO POT 
2160 1139/1 LJUBNO 569 JAVNO DOBRO POT 
2160 1140/2 LJUBNO 204 JAVNO DOBRO POT 
2160 1141 LJUBNO 169 JAVNO DOBRO POT 
2160 1142 LJUBNO 421 JAVNO DOBRO POT 
2160 1143 LJUBNO 795 JAVNO DOBRO POT 
2160 1144 LJUBNO 90 JAVNO DOBRO POT 
2160 1145 LJUBNO 187 JAVNO DOBRO POT 
2160 1146 LJUBNO 43 JAVNO DOBRO POT 
2160 1147 LJUBNO 352 JAVNO DOBRO POT 
2160 1150 LJUBNO 504 JAVNO DOBRO POT 
2160 1153 LJUBNO 421 JAVNO DOBRO POT 
2160 1155 LJUBNO 1129 JAVNO DOBRO POT 
2160 1156 LJUBNO 1374 JAVNO DOBRO POT 
2160 1165 LJUBNO 79 JAVNO DOBRO POT 
2160 1166 LJUBNO 119 JAVNO DOBRO POT 
2160 1169 LJUBNO 512 JAVNO DOBRO POT 
2160 1170 LJUBNO 126 JAVNO DOBRO POT 
2160 1171 LJUBNO 129 JAVNO DOBRO POT 
2160 1174/2 LJUBNO 350 JAVNO DOBRO POT 
2160 1174/5 LJUBNO 1126 JAVNO DOBRO POT 
2160 1175/2 LJUBNO 99 JAVNO DOBRO POT 
2160 1176/4 LJUBNO 6 JAVNO DOBRO POT 
2160 18/3 LJUBNO 45 JAVNO DOBRO POT 
2158 1647/2 MOŠNJE 622 JAVNO DOBRO POT 
2158 1652/7 MOŠNJE 599 JAVNO DOBRO POT 
2158 1654 MOŠNJE 223 JAVNO DOBRO POT 
2158 1655/1 MOŠNJE 255 JAVNO DOBRO POT 
2158 1655/2 MOŠNJE 2903 JAVNO DOBRO POT 
2158 1656 MOŠNJE 1061 JAVNO DOBRO POT 
2158 1661/1 MOŠNJE 403 JAVNO DOBRO POT 
2158 1662 MOŠNJE 374 JAVNO DOBRO POT 
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2158 1663/1 MOŠNJE 273 JAVNO DOBRO POT 
2158 1663/2 MOŠNJE 730 JAVNO DOBRO POT 
2158 1664/2 MOŠNJE 726 JAVNO DOBRO POT 
2158 1664/3 MOŠNJE 250 JAVNO DOBRO POT 
2158 1664/4 MOŠNJE 85 JAVNO DOBRO POT 
2158 1667/2 MOŠNJE 699 JAVNO DOBRO POT 
2158 1668 MOŠNJE 838 JAVNO DOBRO POT 
2158 1673 MOŠNJE 1349 JAVNO DOBRO POT 
2158 1676/2 MOŠNJE 112 JAVNO DOBRO POT 
2158 1677 MOŠNJE 403 JAVNO DOBRO POT 
2158 1678/1 MOŠNJE 697 JAVNO DOBRO POT 
2158 1679/1 MOŠNJE 1201 JAVNO DOBRO POT 
2158 1679/2 MOŠNJE 2534 JAVNO DOBRO POT 
2158 1679/3 MOŠNJE 335 JAVNO DOBRO POT 
2158 1680/1 MOŠNJE 297 JAVNO DOBRO POT 
2158 1680/2 MOŠNJE 34 JAVNO DOBRO POT 
2158 1680/3 MOŠNJE 65 JAVNO DOBRO POT 
2158 1680/5 MOŠNJE 280 JAVNO DOBRO POT 
2158 1681/2 MOŠNJE 1854 JAVNO DOBRO POT 
2158 1681/3 MOŠNJE 165 JAVNO DOBRO POT 
2158 1682/1 MOŠNJE 529 JAVNO DOBRO POT 
2158 1682/3 MOŠNJE 1026 JAVNO DOBRO POT 
2158 1683/1 MOŠNJE 181 JAVNO DOBRO POT 
2158 1683/2 MOŠNJE 263 JAVNO DOBRO POT 
2158 1684/1 MOŠNJE 650 JAVNO DOBRO POT 
2158 1684/2 MOŠNJE 306 JAVNO DOBRO POT 
2158 1685/1 MOŠNJE 4832 JAVNO DOBRO POT 
2158 1686/1 MOŠNJE 264 JAVNO DOBRO POT 
2158 1686/2 MOŠNJE 1145 JAVNO DOBRO POT 
2158 1688/1 MOŠNJE 321 JAVNO DOBRO POT 
2158 1688/3 MOŠNJE 77 JAVNO DOBRO POT 
2158 1689/3 MOŠNJE 805 JAVNO DOBRO POT 
2158 1693/4 MOŠNJE 1670 JAVNO DOBRO POT 
2158 1695 MOŠNJE 338 JAVNO DOBRO POT 
2158 1696 MOŠNJE 158 JAVNO DOBRO POT 
2158 1697/3 MOŠNJE 1125 JAVNO DOBRO POT 
2158 1698 MOŠNJE 842 JAVNO DOBRO POT 
2158 1702/1 MOŠNJE 592 JAVNO DOBRO POT 
2158 1704 MOŠNJE 709 JAVNO DOBRO POT 
2158 1707 MOŠNJE 1521 JAVNO DOBRO POT 
2158 1710 MOŠNJE 1199 JAVNO DOBRO POT 
2158 1711 MOŠNJE 324 JAVNO DOBRO POT 
2158 1715 MOŠNJE 673 JAVNO DOBRO POT 
2158 1716/1 MOŠNJE 277 JAVNO DOBRO POT 
2158 1716/2 MOŠNJE 155 JAVNO DOBRO POT 
2158 1718/1 MOŠNJE 668 JAVNO DOBRO POT 
2158 1719/1 MOŠNJE 946 JAVNO DOBRO POT 
2158 1720 MOŠNJE 1469 JAVNO DOBRO POT 
2158 1721 MOŠNJE 655 JAVNO DOBRO POT 
2158 1722 MOŠNJE 655 JAVNO DOBRO POT 
2158 1723 MOŠNJE 2623 JAVNO DOBRO POT 
2158 1725 MOŠNJE 302 JAVNO DOBRO POT 
2158 1726 MOŠNJE 606 JAVNO DOBRO POT 
2153 1000 OTOK 3974 JAVNO DOBRO POT 
2153 1003/1 OTOK 321 JAVNO DOBRO POT 
2153 1007 OTOK 1431 JAVNO DOBRO POT 
2153 1008 OTOK 370 JAVNO DOBRO POT 
2153 973/1 OTOK 338 JAVNO DOBRO POT 
2153 976 OTOK 780 JAVNO DOBRO POT 
2153 977 OTOK 971 JAVNO DOBRO POT 
2153 978 OTOK 727 JAVNO DOBRO POT 
2153 980 OTOK 345 JAVNO DOBRO POT 
2153 983/1 OTOK 512 JAVNO DOBRO POT 
2153 987/5 OTOK 1997 JAVNO DOBRO POT 
2153 989 OTOK 1184 JAVNO DOBRO POT 
2153 990 OTOK 4302 JAVNO DOBRO POT 
2153 995/1 OTOK 572 JAVNO DOBRO POT 
2153 999 OTOK 1737 JAVNO DOBRO POT 
2648 272 PERAČICA 687 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 273/8 PERAČICA 743 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 274/3 PERAČICA 288 JAVNO DOBRO - POTA POT 
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2648 275/1 PERAČICA 674 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 278/1 PERAČICA 1231 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 278/39 PERAČICA 190 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 279/4 PERAČICA 119 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 279/9 PERAČICA 2321 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 281/1 PERAČICA 4264 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 282 PERAČICA 921 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 283 PERAČICA 676 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 284/2 PERAČICA 1900 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2648 285/2 PERAČICA 3575 JAVNO DOBRO - POTA POT 
2152 640/4 SREDNJA VAS 513 JAVNO DOBRO POT 
2152 644 SREDNJA VAS 1424 JAVNO DOBRO POT 
2152 645 SREDNJA VAS 680 JAVNO DOBRO POT 
2152 647 SREDNJA VAS 264 JAVNO DOBRO POT 
2152 648 SREDNJA VAS 602 JAVNO DOBRO POT 
2152 651 SREDNJA VAS 245 JAVNO DOBRO POT 
2152 653 SREDNJA VAS 500 JAVNO DOBRO POT 
2152 654 SREDNJA VAS 798 JAVNO DOBRO POT 
2152 655 SREDNJA VAS 1996 JAVNO DOBRO POT 
2152 656 SREDNJA VAS 1964 JAVNO DOBRO POT 
2152 657 SREDNJA VAS 3374 JAVNO DOBRO POT 
2152 658 SREDNJA VAS 1550 JAVNO DOBRO POT 
2152 659 SREDNJA VAS 1777 JAVNO DOBRO POT 
2152 661 SREDNJA VAS 867 JAVNO DOBRO POT 
2152 662 SREDNJA VAS 917 JAVNO DOBRO POT 
2161 957 ZALOŠE 953 JAVNO DOBRO POT 
2161 958 ZALOŠE 2430 JAVNO DOBRO POT 
2161 960 ZALOŠE 532 JAVNO DOBRO POT 
2161 961 ZALOŠE 97 JAVNO DOBRO POT 
2161 962/1 ZALOŠE 105 JAVNO DOBRO POT 
2161 963/1 ZALOŠE 429 JAVNO DOBRO POT 
2161 964/1 ZALOŠE 115 JAVNO DOBRO POT 
2161 964/2 ZALOŠE 489 JAVNO DOBRO POT 
2161 965 ZALOŠE 172 JAVNO DOBRO POT 
2161 966/2 ZALOŠE 882 JAVNO DOBRO POT 
2161 966/3 ZALOŠE 817 JAVNO DOBRO POT 
2161 966/4 ZALOŠE 547 JAVNO DOBRO POT 
2161 967/7 ZALOŠE 238 JAVNO DOBRO POT 
2161 968/1 ZALOŠE 1860 JAVNO DOBRO POT 
2161 969 ZALOŠE 1003 JAVNO DOBRO POT 
2161 970/1 ZALOŠE 2207 JAVNO DOBRO POT 
2161 974 ZALOŠE 593 JAVNO DOBRO POT 
2161 976 ZALOŠE 464 JAVNO DOBRO POT 
2161 979/2 ZALOŠE 955 JAVNO DOBRO POT 

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO, javne površine lokalnega pomena, 
ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica. 
Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s 
katero se ta zemljišča razglasi za last Občine Radovljica in se na njih zaznamuje javno 
dobro – pot. 

3. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da so zemljišča s seznama: 
Šifra K.O. Parcela Ime K.O. Površina Lastnik Opis 

2162 1053/2 DOBRAVA PRI KROPI 86 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 661/13 KROPA 135 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 661/4 KROPA 10 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 662/10 KROPA 82 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 662/12 KROPA 30 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 662/13 KROPA 37 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 662/14 KROPA 266 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 662/15 KROPA 8 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 662/18 KROPA 33 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 662/20 KROPA 207 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 662/9 KROPA 255 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2165 672/3 KROPA 41 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2160 1131/2 LJUBNO 336 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2160 838/4 LJUBNO 31 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2158 1719/2 MOŠNJE 66 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 
2152 640/2 SREDNJA VAS 109 JAVNO DOBRO JAVNA POVRŠINA 

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO, javne površine lokalnega pomena, 
ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica. 
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Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s 
katero se ta zemljišča razglasi za last Občine Radovljica in se na njih zaznamuje javno 
dobro – javna površina. 

(20 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 23) 
 
K točki IX.b Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Nepremičnine, navedene v spodnji tabeli, se z odločbo, ki jo izda občinska uprava po uradni 
dolžnosti, razglasi in v zemljiški knjigi zaznamuje za grajeno javno dobro – cesta ter se 
odločba objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica - Uradne objave. 
ID KO katastrska občina parcela površina (m2) zaznamba opis 
2151 Begunje 257/6 47 cesta javna pot 
2151 Begunje 379/2 435 cesta javna pot 
2151 Begunje 755/7 59 cesta nekategorizirana cesta 
2151 Begunje 755/8 115 cesta nekategorizirana cesta 
2154 Nova vas 206/6 52 cesta nekategorizirana cesta 
2154 Nova vas 206/7 45 cesta nekategorizirana cesta 
2154 Nova vas 206/8 30 cesta nekategorizirana cesta 
2154 Nova vas 207/4 25 cesta nekategorizirana cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 104/5 27 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 104/7 148 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 104/9 169 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 105/4 7 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 105/5 36 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 105/6 8 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 105/9 118 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 114/11 6 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 114/6 6 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 114/7 7 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 114/9 24 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 116/11 14 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 117/4 24 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 117/5 40 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 117/7 219 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 1185/2 100 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 1193/9 67 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 147/4 42 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 157/4 68 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 203/5 19 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 203/9 1 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 220/5 36 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 220/7 6 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 267/2 475 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 267/3 22 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 276/2 7 cesta nekategorizirana cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 277/4 378 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 278/2 14 cesta lokalna  cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 426/5 254 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 495/5 35 cesta nekategorizirana cesta 
2166 Češnjica pri Kropi 497/4 385 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 500/2 155 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 551/9 22 cesta javna pot 
2166 Češnjica pri Kropi 75/11 7 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 635/2 9 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 687/1 22 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 687/2 34 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 701/2 18 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 750/11 10 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 754/3 38 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 888/3 7 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 888/4 229 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 888/4 229 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 895/7 119 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 910/7 157 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 968/3 14 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 969/2 1 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 970/2 10 cesta lokalna  cesta 
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2162 Dobrava pri Kropi 971/1 40 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 984/5 2 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 984/6 3 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 984/8 98 cesta lokalna  cesta 
2162 Dobrava pri Kropi 984/9 41 cesta lokalna  cesta 
2155 Hraše 194/12 33 cesta javna pot 
2160 Ljubno 128/2 61 cesta lokalna  cesta 
2160 Ljubno 264/12 139 cesta lokalna  cesta 
2160 Ljubno 13/7 42 cesta javna pot 
2160 Ljubno 3/2 48 cesta javna pot 
2158 Mošnje 422/2 265 cesta javna pot 
2158 Mošnje 428/4 92 cesta javna pot 
2158 Mošnje 428/5 33 cesta javna pot 
2157 Predtrg 112/9 205 cesta lokalna  cesta 
2157 Predtrg 243/5 577 cesta lokalna  cesta 
2157 Predtrg 340/14 220 cesta lokalna  cesta 
2157 Predtrg 359/41 316 cesta nekategorizirana cesta 
2156 Radovljica 306/47 247 cesta lokalna  cesta 
2161 Zaloše 102/5 23 cesta lokalna  cesta 
2161 Zaloše 906/6 116 cesta lokalna  cesta 
2161 Zaloše 988/27 69 cesta nekategorizirana cesta 

(19 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 23) 
 
K točki IX.c Sklep o ukinitvi javnega dobra 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišča s seznama: 
KO  Parcela Kvadratura [m2] Lastništvo 
2152 SREDNJA VAS 376/1 154 Javno dobro 
2155 HRAŠE del 1104/5 177 Občina Radovljica 
2156 RADOVLJICA del 149/4 30 Občina Radovljica 
2158 MOŠNJE 1675/5 626 Javno dobro 
2158 MOŠNJE 1676/3 94 Javno dobro 
2160 LJUBNO 1107/12 23 Občina Radovljica 
2160 LJUBNO 331/4 55 Javno dobro - v lasti Občine Radovljica 
2160 LJUBNO 331/6 10 Javno dobro - v lasti Občine Radovljica 
2161 ZALOŠE 973/4 10 Javno dobro 
2163 KAMNA GORICA 685/2 37 Javno dobro 
2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1706/3 101 Javno dobro 
2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1706/4 77 Javno dobro 
2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1754/2 24 Javno dobro 
2166 ČEŠNJICA PRI KROPI 1766/1 98 Javno dobro 

ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica, ne služijo več kot javno dobro. 
2. Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero 
se ta zemljišča izvzame iz javnega dobra.  
(20 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 23) 
 
K točki IX.d Sklep o najvišji skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso bili predvideni v letnih 
načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leti 2021 in 2022 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o najvišji skupni vrednosti pravnih poslov, 
ki niso bili predvideni v letnih načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Radovljica za leti 2021 in 2022, in sicer: 

a) Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso predvideni v Letnem 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2021, lahko 
znaša največ 120.000 EUR. 

b) Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso predvideni v Letnem 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2022, lahko 
znaša največ 120.000 EUR. 

(20 ZA, 0 PROTI, NAVZOČI 23) 
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K točki X. Pobude in vprašanja 
 
Župan je podal informacije: 
- na podlagi javne dražbe je bila podpisana prodajna pogodba za zemljišča na območju 

gramoznice Graben; 
- glede izvrševanja sklepov, sprejetih na prejšnji seji ob obravnavi Gradnikove ceste, je 

Statutarno pravna komisija glede predlaganih obveznih razlag občinskih odlokov predlagatelja 
Aljoša Škufco zaprosila za bolj konkretno obrazložitev. Mnenj Ministrstva za infrastrukturo in 
Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora glede obveznosti izdelave elaborata prometne 
ureditve občina še ni prejela; 

- v Domu dr. Janka Benedika Radovljica je s covidom-19 trenutno okužena ena oseba, pomoč 
na domu pa v celoti spet deluje v prostorih doma in ne več v Mošnjah. V rdeči coni CUDV 
Radovljica je en uporabnik, dva sta v bolnišnici, med zaposlenimi je 11 okuženih. Stanje v 
občini se je bistveno izboljšalo. V vrtcu v Lescah, ki je odprt, ni okuženih otrok in zaposlenih, 
trenutno ga obiskuje 52 otrok. Ker je v teh razmerah najbolj obremenjeno osebje v 
zdravstvenih in socialnih zavodih, se bo s simboličnim obdarovanjem, medom in čokolado, 
zahvalil zaposlenim v CUDV Radovljica, Domu dr. Janka Benedika Radovljica in 
Zdravstvenem domu Radovljica ter Rdečemu križu in civilni zaščiti. Gre za približno 420 
oseb, sredstva za obdaritev v višini okrog 2.700 evrov bodo namenjena s postavke za 
reprezentanco. 

  
Vojka Jesenko: 
- pobuda, da se do marca 2021 morebitna preostala finančna sredstva s postavke 44910 za 

praznično okrasitev in s postavke, namenjene dogodkom v veselem decembru, nameni 
najmlajšim, šoloobveznim otrokom, starim do 18 let; 

- pobuda, da se skupaj z RK Radovljica in s CSD Radovljica ob rebalansu proračuna za leto 
2022 nameni postavko v višini 50.000 evrov, iz katere bi enkrat letno pripravili donacije za 
socialno šibke starostnike in družine; 

- pobuda za obravnavo tematike Ceste za Verigo na naslednji seji; 
- vprašanja o stanju na letališču Lesce, prodanih stavbnih pravicah za hangarje, zagotavljanju 

varnosti, številu letal, višini najemnin za letala in pobuda, da občina nemudoma pristopi k 
pripravi strategije razvoja letališča do 2050, da bo osnutek obravnavan najkasneje do 
septembrske seje; 

- vprašanje, kako bo občina pristopila k reševanju urejanja prometa in parkiranja na območju 
Krpina, Drage in Gradu Kamen. 

Župan je dejal, da situacija s parkiranjem ni tako grozna, zadnji avtomobili so »pri Mravljincu«, 
bo pa situacija preučena. 
Branko Fajfar: 
- ustna pobuda za ureditev poti iz središča vasi Ljubno do pokopališča, ki jo je že podal; 
- glede problema odvodnjavanja ceste, občinske javne poti v Ljubnem, je povedal, da je 

problem v starih ceveh, asfalt je bil tam narejen leta 1998 in prihaja do razmika cevi. Glavni 
problem je zamakanje meteorne vode do stanovanjskih objektov, na tem odseku je samo 5 hiš, 
ki so priklopljene na meteorno oz. fekalno vodo preko triprekatne greznice, zato to ni 
problematično, temveč je problematično odvodnavanje meteorne vode. Zato je v pristojnosti 
občine, da reši ta problem in naj se ne izgovarja na krajevno skupnost. Dejal je, da je župan 
menda večkrat na tem območju in navedel točen odsek ceste ter kje se zaključi, cevi pa gredo 
nato samo še po terenu, zato tudi zamaka brežina in je plazovita. 

Neža Mezeg: 
- ustno vprašanje javnemu zavodu za turizem in kulturo Radovljica glede ukrepov za 

ponudnike v turistični panogi v občini, kakšni so predvideni ukrepi, ali jih imajo, tako v času 
covida-19 kot po njem; 

- ustno vprašanje, kaj se je zgodilo na področju divjih odlagališč, ki jih je v tem času veliko 
odkrila v Grofiji in po občini, in na kakšen način bi se jih dalo bolj preprečiti; 

- ustna pobuda, da se izvedeta projekta avtobusne postaje za otroke ter pločnika na Spodnjem 
Otoku, kljub temu, da predloga nista bila izglasovana v okviru participativnega proračuna; 
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- ustno vprašanje, zakaj je na cesti skozi Spodnji Otok postavljen znak za obremenitev nad 6 
ton med 23h in 1h uro ponoči, čeprav poteka po pet izrednih prevozov, in zakaj ponoči 
potekajo izredni prevozi; 

- ustna pobuda za vzpostavitev delovne skupine za letališče Lesce, ki bi vsebovala vse tako 
strokovne kot ljubiteljske deležnike, ki so na letališču, ki bi skušala najti skupno rešitev za 
razvoj.  

Sabina Felc: 
- ustna pobuda, naj občina cerkev pozove, da se spominsko ploščo duhovnikom žrtvam 

fašizma vrne nazaj na Brezje, kjer je bila. 
Teodora Beton: 
- pobuda, da občina takoj poskrbi za varnost otrok in pristopi k začasni ureditvi postajališča in 

prehoda za pešce v Hlebcah; 
- vprašanja o službenih karticah krajevnih skupnosti. 
Župan je glede prve pobude pojasnil, da se občina z vsemi lastniki intenzivno dogovarja za 
zemljišča. 
Izidor Arih: 
- vprašanje, ali je v interesu občinske uprave, da stopi v stik z DRSC, da se uredi že nekaj let 

montažno in kar nevarno krožišče na Črnivcu; 
- pobuda, da se skozi naselje Črnivec – Noše postavi prometni znak, ki prepoveduje vožnjo 

skozi vas za vlačilce in kamione s prikolico; 
- vprašanje, kdaj bo urejena menjava zemljišča za cesto v Peračici, kar je predlagal že pred 

leti. 
Mateja Potočnik: 
- ustna pobuda, da se izvajalce ob obnovi železnice pozove, naj delavci za seboj pospravljajo 

smeti ob progi; 
- pohvalila je lepo okrašeno Radovljico. 
Jernej Kolman: 
- vprašanje, ali so izdelane strokovne podlage za dolgoročni razvoj Podružnične osnovne šole 

Begunje in če niso, kaj bo storjeno, da bo šola v Poddobravi po 45 letih končno dobila privoz 
avtobusa, primerno cestno povezavo z Begunjami in varne šolske poti. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 
 
Zapisala:  
Metka Gaber 
 

Ciril Globočnik 
               ŽUPAN 
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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: 18.1.2021 
 

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, ki so jih zastavili na 14. seji, in informacije. 

 
 
 
 
 

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: 13.1.2021 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo so 
na 15. seji prejeli pobudo svetnice Vojke Jesenko, da se do marca 2021 morebitna preostala 
finančna sredstva s postavke 44910 za praznično okrasitev in s postavke, namenjene 
dogodkom v veselem decembru, nameni najmlajšim, šoloobveznim otrokom, starim do 18 let. 
Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica 
pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Občinska uprava je preverila višino neporabljenih sredstev na predlagani postavki 44910 
(praznična okrasitev) in na ostalih postavkah, predvidenih za financiranje dogodkov v 
decembru 2020. Pojasnjujemo, da so bila sredstva, ki niso bila izkoriščena v letu 2020, 
upoštevana v oceni presežka prihodkov nad odhodki in vključena v proračun za leto 2021. 
Natančen presežek pa bo ugotovljen z zaključnim računom.  
 
V zvezi z ugotavljanjem trenutnega materialnega stanja občanov radovljiške občine, družin in 
tudi najmlajših smo v januarju 2021 organizirali sestanek s predstavnicama Centra za socialno 
delo Gorenjska, Enota Radovljica in Območnega združenja Rdečega križa. Na sestanku je 
bila, bolj kot potreba po materialni pomoči občanom, zaznana in izpostavljena potreba po 
informiranju občanov, kje in na kakšen način lahko poiščejo in zaprosijo za pomoč, ko jo 
potrebujejo. Obe instituciji že zdaj zagotavljata več možnih oblik materialne pomoči. Na 
sestanku je bilo dogovorjeno, da skupaj še naprej aktivno spremljamo socialno materialne 
razmere v občini in glede na zaznane potrebe oblikujemo možne oblike pomoči občanom. 
 
Z namenom preprečevanja socialnih stisk in težav občanov, predlaganja morebitnih dodatnih 
oblik pomoči in možnih rešitev ter koordinacije znotraj lokalne mreže je bila v mesecu 
decembru 2020 ustanovljena posvetovalna delovna skupina med CSD Gorenjska, Enota 
Radovljica in Občino Radovljica. 
 
Pobudo smo posredovali tudi predsednici Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
 
Pripravili: 
Tanja Pogačnik, vodja  
Oddelka za družbene dejavnosti  
Mojca Ahčin, višja svetovalka  
za družbene dejavnosti 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

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: 13.1.2021 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo so 
na 15. seji prejeli pobudo svetnice Vojke Jesenko, da se skupaj z RK Radovljica in s CSD 
Radovljica ob rebalansu proračuna za leto 2022 nameni postavko v višini 50.000 evrov, iz 
katere bi enkrat letno pripravili donacije za socialno šibke starostnike in družine. Župan je za 
odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko 
upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Dne 11.1.2020 je bil v prostorih občinske uprave organiziran sestanek s predstavnicama 
Centra za socialno delo Gorenjska, enota Radovljica in Območnega združenja Rdečega križa 
z namenom pregleda zaznane socialne in materialne problematike med občani, mladimi, 
starejšimi in družinami. Obe predstavnici sta izpostavili, da so že sedaj na voljo različne 
oblike materialne pomoči in da zaenkrat ni bilo zaznano povečanje potreb po teh pomočeh, pri 
čemer pa do tega lahko pride z zamikom v prihodnjih mesecih.  
 
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da še naprej aktivno spremljamo socialno materialne 
razmere v občini. Glede na zaznane potrebe bomo skupaj oblikovali predlog rebalansa za leto 
2022. 
 
Pobudo smo posredovali tudi predsednici Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Pripravili: 
Tanja Pogačnik, vodja  
Oddelka za družbene dejavnosti  
Mojca Ahčin, višja svetovalka  
za družbene dejavnosti 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

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: 13.1.2021 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo 
okolja so na 15. seji prejeli pobudo svetnice Vojke Jesenko, za obravnavo tematike Ceste za 
Verigo na naslednji seji. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Pobudo svetnice smo upoštevali, točka s poročilom o urejanju Ceste za Verigo je predlagana 
na dnevnem redu 16. seje občinskega sveta. 
 
 
 
 
 

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: 30.12.2020 

Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo 
okolja so na 15. seji prejeli vprašanje svetnice Vojke Jesenko o stanju na letališču Lesce, 
prodanih stavbnih pravicah za hangarje, zagotavljanju varnosti, številu letal, višini najemnin 
za letala in pobudo, da občina nemudoma pristopi k pripravi strategije razvoja letališča do 
2050, da bo osnutek obravnavan najkasneje do septembrske seje. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE IN POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Na letališču Lesce sta podeljeni dve stavbni pravici.  
 
Prva stavbna pravica je bila podeljena 20.2.2002 podjetju Flycom d.o.o., Moste 26b, 
Žirovnica za dobo 21 let. Obseg stavbne pravice znaša 400 m2 za izgradnjo hangarja za zračna 
plovila in 501 m2 funkcionalnih zemljišč, pri čemer dejavnost v pogodbi ni natančneje 
določena. 
 
Druga stavbna pravica je bila 17.12.2010 podeljena Matjažu Mezetu s.p., Lancovo 10 E, 
Radovljica za dobo 20 let. Namen stavbne pravice je gradnja hangarja v izmeri 600 m2 in 
ureditev pripadajočega zemljišča v izmeri 600 m2. Imetnik stavbne pravice se je zavezal, da 
bo ves čas trajanja hangar za zračna plovila in infrastrukturo letališča Lesce uporabljal za 
namen izvajanja dejavnosti razvoja, montiranja, testiranja, skladiščenja, servisiranja in letenja 
z letali. 
 
Stalni uporabniki, ki na letališču izvajajo letalsko dejavnost, so dolžni ravnati po navodilih, ki 
so opredeljeni v dokumentu Način, postopki in drugi pogoji za varno vzletanje in pristajanje 
zrakoplovov na letališču Lesce št. 7.1. z dne 8.3.2017, ki ga potrjuje Agencija za civilno 
letalstvo. Vsi stalni deležniki na letališču so navodilo prejeli. Ostali, naključni uporabniki 
letališča, pa navodila za pristanek in vzlet razberejo iz posebne mednarodne publikacije za 
postopke na letališčih, ki se imenuje JEPPESEN, objavljena pa so tudi na spletni strani 
letališča Lesce. 
 
Pogodbo za hangariranje ima trenutno podpisano 5 najemnikov. Cena mesečnega najema za 
letalo do 1.500 kg  je 232,79 EUR brez DDV. Poleg navedenih letal je v hangarju parkirano 
tudi občinsko letalo. Prostor v hangarju za posamezno letalo ni fiksno določen. Letala v 
hangarju so pod video nadzorom, skladno z določili v pogodbi o hangariranju pa jih 
premikajo najemniki sami, pri čemer se letala v hangarju premikajo in razporejajo glede na 
potrebe in aktivnosti letenja. Najemniki pri tem odgovarjajo tudi za vso morebiti nastalo 
škodo. Tovrstna praksa je običajna v letalski dejavnosti. 
 
Strategija razvoja letališča Lesce za naslednje razvojno obdobje bo pripravljena sočasno z 
razvojnim programom občine, v planu dela občinskega sveta pa je za obravnavo predvidena v 
zadnjem trimesečju leta 2021. 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Vprašanje in pobudo smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo 
okolja. 
 
 
Pripravila: 
Marko Dežman, delovodja  
Alenka Langus 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 





II/12 
 

 
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: 13.1.2021 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo 
okolja so na 15. seji prejeli vprašanje svetnice Vojke Jesenko, kako bo občina pristopila k 
reševanju urejanja prometa in parkiranja na območju Krpina, Drage in Gradu Kamen. Župan 
je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil 
občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Urejanje prometa na območju KS Begunje je obravnavano v prometni študiji, katere naročnik 
je Občina Radovljica in je v izdelavi. 
 
Občina bo predvidoma v letu 2023, v sklopu 1. faze gradnje novega pokopališča v Begunjah, 
zgradila parkirišče z 28 parkirnimi mesti.  
 
Za celostno reševanje mirujočega prometa pripravljamo Odlok o regulaciji mirujočega 
prometa v občini Radovljica, ki bo vseboval tudi ustrezne rešitve parkiranja v ruralnih 
območjih, obremenjenih s turisti. V planu dela občinskega sveta je predvidena obravnava 
osnutka odloka v drugem trimesečju letošnjega leta. 
 
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
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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: 14.1.2021 
 
Direktorica občinske uprave je na 15. seji prejela vprašanje svetnice Tee Beton, kdo oz. katere 
krajevne skupnosti imajo službene kartice, kakšna je vrednost porabljenih sredstev v enem 
letu in za kakšen name se koristijo plačilne kartice. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE TEE BETON 
 
Plačilne kartice imajo naslednje krajevne skupnosti: 
 

KS dobavitelj 
datum 
izdaje veljavnost ukinitev namen 

poraba v 
letu 2020 

Begunje na 
Gorenjskem Petrol 05/2016 05/2024 

 
gorivo za kosilnico 183,36 €  

Lancovo 
Petrol 02/2015 02/2023 

 
gorivo za kosilnico 155,50 €  

Activa 
Mastercard 
(GB d.d.) 

  
05/2020 članarina 40,00 €  

Lesce Petrol 02/2015 02/2023 
 

gorivo za kosilnico 251,29 €  
Mošnje Petrol 06/2019 06/2027 

 
gorivo za kosilnico 252,23 €  

Podnart Petrol 05/2015 05/2023 
 

gorivo za kosilnico - €  

Srednja 
Dobrava Gorenjska 

banka 05/2015 05/2023 
 

pogostitev krajanov, sadike 
in dodatki za zelene površine 
in letna članarina 290,65 €  

 
Krajevna skupnost Ljubno je imela kartico Gorenjske banke d.d. Activa Mastercard, ki jo je v 
letu 2019 ukinila. Tudi krajevne skupnosti Brezje, Kamna Gorica, Kropa, Otok in Radovljica 
plačilnih kartic nimajo. 
 
 
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
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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: 13.1.2021 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu v občini Radovljica so na 15. seji prejeli pobudo svetnice Tee Beton, da občina takoj 
poskrbi za varnost otrok in pristopi k začasni ureditvi postajališča in prehoda za pešce v 
Hlebcah. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine 
Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE TEE BETON 
 
Za izboljšanje prometne varnosti na odseku lokalne ceste oznake LZ 348051 v naselju Hlebce 
je Občina Radovljica v letu 2019 pridobila elaborat prometne ureditve. Na osnovi analize 
hitrosti vozil, prometnih obremenitev ter karakteristik ceste so bili izvedeni kratkoročni ukrepi 
za optično zožitev vozišča in posledično umirjanje prometa skozi naselje.  
 
Umestitev začasnih avtobusnih postajališč na vozišču ter vzpostavitev urejenega prehajanja 
pešcev bo izvedeno po predhodni pridobitvi zemljišč za pogojeno sočasno ureditev označbam 
pripadajočih čakališč. 
 
V letu 2024 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za sanacijo ceste skozi vas 
Hlebce ter njena izvedba v letu 2025. 
 
Pobudo smo posredovali tudi predsedniku Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
svet jo bo obravnaval na svoji naslednji seji. 
 
 
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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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: 13.1.2021 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 15. seji prejela vprašanje svetnika Izidorja Ariha, 
ali je v interesu občinske uprave, da stopi v stik z DRSC, da se uredi že nekaj let montažno in 
kar nevarno krožišče na Črnivcu. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena 
Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA IZIDORJA ARIHA 
 
Ureditev krožišča regionalne ceste R2-452/0208 Lesce - Črnivec ter lokalne ceste LC 348071 
Črnivec - Brezje je Občina Radovljica uvrstila v nabor predlaganih aktivnosti na regionalnih 
cestah, ki bo s pristojnim upravljavcem, t.j. Direkcijo RS za infrastrukturo, obravnavan na 
naslednjem obdobnem srečanju, predvidoma v mesecu januarju 2021. Občina bo predlagala 
medsebojno sodelovanje pri nadgradnji ureditve sredinskega otoka začasnega krožišča 
(ozelenitev, ...). Obenem bo Direkciji RS za infrastrukturo predlagala pridobitev projektne 
dokumentacije in zagotovitev finančnih sredstev za trajno ureditev krožišča.  
 
V elektronskem sporočilu, priloženem pobudi, smo prekrili elektronske naslove prejemnikov, 
izvirnik priloge je na voljo v Kabinetu župana. 
 
 
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/
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Datum: 13.1.2021 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 15. seji prejela pobudo svetnika Izidorja Ariha, da 
se skozi naselje Črnivec – Noše postavi prometni znak, ki prepoveduje vožnjo skozi vas za 
vlačilce in kamione s prikolico. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena 
Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA IZIDORJA ARIHA 
 
Pobuda za vzpostavitev prepovedi vožnje vlačilcev in kamionov s prikolico na javni poti 
oznake JP 849011 "Črnivec-Noše-Brezje", skozi naselje Črnivec – Noše, bo deležna preučitve 
in postopanja v smeri vzpostavitve ustreznega transporta tovora večjih dimenzij in zadostitve 
pogojem ustrezne prometne varnosti. Pri reševanju prometne problematike bo sodeloval 
medobčinski inšpektorat in redarstvo.  
 
 
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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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: 15.1.2021 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 15. seji prejela vprašanje svetnika Izidorja Ariha, 
kdaj bo urejena menjava zemljišča za cesto v Peračici, kar je predlagal že pred leti. Župan je 
za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil 
občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA IZIDORJA ARIHA 
 
Občinska uprava premoženjsko pravno ureja vse kategorizirane ceste v občini. Urejanje 
vključuje geodetske odmere, odkupe in menjave zemljišč. Občina Radovljica pripravlja 
sezname zemljišč, potrebnih za ureditev posameznih cest in možnih menjav, ter na njihovi 
osnovi pošilja ponudbe zemljiško knjižnim lastnikom. Cesta Občinska meja – Peračica – 
Brezje je bila geodetsko urejena, odkupi pa izvedeni le delno. Delo bomo nadaljevali in 
večinoma zaključili v letu 2021. 
 
 
 
 
 

Dominik Skumavec l.r. 
Vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami 

http://www.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: 13.1.2021 
 
Župan je na 15. seji prejel vprašanje svetnika Jerneja Kolmana, ali so izdelane strokovne 
podlage za dolgoročni razvoj Podružnične osnovne šole Begunje in če niso, kaj bo storjeno, 
da bo šola v Poddobravi po 45 letih končno dobila privoz avtobusa, primerno cestno 
povezavo z Begunjami in varne šolske poti. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 
31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA JERNEJA KOLMANA 
 
Strokovne podlage za dolgoročni razvoj podružnične osnovne šole Begunje niso izdelane.  
 
Možnost avtobusne povezave do šole bo opredeljena v prometni študiji, katere naročnik je 
Občina Radovljica in je v izdelavi. Izhodiščni predlogi načrtovane prometne ureditve v 
Begunjah stremijo k vzpostavitvi ustrezne dvosmerne prometne povezave do šole ter bližnje 
stanovanjske poselitve. V letu 2022 namerava občina prometno urediti okolico šole in šolsko 
pot od državne ceste, mimo pokopališča, do šole. 
 
 
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/
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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: 18.1.2021 
 

ODGOVORI NA USTNE POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica je župan za odgovore na 
vprašanja in pobude, zastavljene ustno na 15. seji, zadolžil občinsko upravo. 
 
Branko Fajfar: 

- ustna pobuda, ki jo je že podal, za ureditev poti iz središča vasi Ljubno do 
pokopališča. 

Odgovor občinske uprave:. Občina smatra, da je obstoječa pot iz središča vasi Ljubno do 
pokopališča ustrezno urejena, in ne načrtuje dodatnih ureditvenih posegov. V proračunskem 
obdobju 2021 – 2022 ureditev poti ni zajeta. 
 
Neža Mezeg:  

- ustno vprašanje javnemu zavodu za turizem in kulturo Radovljica glede ukrepov za 
ponudnike v turistični panogi v občini, kakšni so predvideni ukrepi, ali jih imajo, tako 
v času covida-19 kot po njem.  

Odgovor občinske uprave: Večina ukrepov za pomoč turizmu je sicer v domeni vlade in 
pristojnih ministrstev, ne glede na to pa je JZ Turizem in kultura Radovljica takoj ob 
razglasitvi epidemije Covid 19 pristopil k zmanjševanju negativnih posledic epidemije in 
zagotavljanju pogojev za nov zagon turizma po koncu epidemije. V prvem valu se je v okviru 
združenja Julijske Alpe aktivno vključil v pripravo in posredovanje predlogov in ukrepov 
pristojnim ministrstvom in drugim ključnim deležnikom (MGRT, STO, zbornice…), prav 
tako je zavod zbiral in naprej na ustrezne naslove posredoval tudi predloge in pobude 
turističnega gospodarstva na ravni LTO. Poleg navedenega je zavod v letu 2020 izvedel vrsto 
aktivnosti in dogodkov (tudi v digitalni obliki), ki so podrobneje opisani v prilogi, objavljeni 
pri gradivu za 15. sejo na občinskih spletnih straneh pri točki Pobude in vprašanja. Skupaj z 
občino zavod pozorno spremlja vse napovedane aktivnosti in ukrepe za ponovni zagon in 
razvoj področja turizma in kulture v letu 2021. 

- ustno vprašanje, kaj se je zgodilo na področju divjih odlagališč, ki jih je v tem času v 
Grofiji in drugod po občini odkrila veliko, in na kakšen način bi se jih dalo bolj 
preprečiti. 

Odgovor občinske uprave: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo 
pri rednih obhodih in nadzorih ob zaznavah nedovoljenega odlaganja odpadkov poskuša 
odkriti povzročitelja. Če je povzročitelj znan, mu je poleg prekrškovnega postopka odrejeno, 
da nedovoljeno odložene odpadke odstrani in sanira mesto odlaganja. Če povzročitelj ni znan, 
se pozove lastnika zemljišča, da odpadke odstrani.  
Informacije občanov, ki svojo okolico dobro poznajo in se v njej gibajo, o zaznanih divjih 
odlagališčih so Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica in Naklo v 
pomoč, zato pozivamo, da tovrstne kršitve prijavijo, da začnemo z ustreznimi postopki za 
odstranitev in preprečevanje nadaljnjega odlaganja odpadkov. 

http://www.radovljica.si/
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Poleg poostrenega nadzora pristojnih organov k preprečevanju nedovoljenega odlaganja 
odpadkov prispeva ozaveščanje preko različnih aktivnosti Komunale Radovljica in akcij, 
kakršna je Očistimo našo občino.  

- ustna pobuda, da se izvedeta projekta avtobusne postaje za otroke ter pločnika na 
Spodnjem Otoku, kljub temu, da predloga nista bila izglasovana v  okviru 
participativnega proračuna. 

Odgovor občinske uprave: Z nameni ureditve avtobusnih postajališč na vozišču lokalne 
ceste ter pripadajočih čakalnih površin, v območjih naselij Spodnji in Zgornji Otok (pri 
kapelici ter lovskem domu) je Občina Radovljica v preteklem letu naročila elaborat prometne 
ureditve, ki bo v okviru dopustnih pogojev realiziran v letu 2021.   
Izgradnja pločnika na Spodnjem Otoku ni umeščena v proračunsko obdobje 2021 – 2022 in 
kratkoročno izvedbeno ni načrtovana.  

- ustno vprašanje, zakaj je na cesti skozi Spodnji Otok postavljen znak za obremenitev 
nad 6 ton med 23h in 1h uro ponoči, čeprav poteka po pet izrednih prevozov, in zakaj 
ponoči potekajo izredni prevozi. 

Odgovor občinske uprave: Prepoved prometa za vozila z večjo osno obremenitvijo od 6 ton 
na odseku lokalne ceste oznake LC 348011 skozi Spodnji Otok je v veljavi za razbremenitev 
cesti pripadajočih premostitvenih objektov.  
Izredni prevozi tovora na tej cesti, s katerimi se presega predpisane pogoje glede dovoljene 
skupne mase, osnih obremenitev, dimenzij, so izvajani na osnovi predhodno izdanih dovoljenj 
upravljavca ceste. Za zmanjšanje vpliva tovrstnih prevozov na ustaljene prometne tokove na 
celotni relaciji prevoza tovora so le-ti predpisano časovno izvajani med 20. in 5. uro, ko na 
prevozni poti ni pričakovati gostejšega prometa. 

- ustna pobuda za vzpostavitev delovne skupine za letališče Lesce, ki bi vsebovala vse 
tako strokovne kot ljubiteljske deležnike, ki so na letališču, ki bi skušala najti skupno 
rešitev za razvoj.  

Odgovor občinske uprave: V letošnjem letu bo pripravljena strategija razvoja letališča Lesce 
za naslednje razvojno obdobje. V okviru priprave strategije bo oblikovana tudi delovna 
skupina, v kateri bodo deležniki letališča. 
 
Sabina Felc: 

- ustna pobuda, naj občina cerkev pozove, da se spominsko ploščo duhovnikom žrtvam 
fašizma vrne nazaj na Brezje, kjer je bila.  

Odgovor občinske uprave: Župan Ciril Globočnik je predstojnika Slovenskega Marijinega 
narodnega svetišče Brezje na sestanku v januarju pozval, da se na Brezjah na prvotnem mestu 
ponovno namesti plošča duhovnikom žrtvam fašizma. Občinska uprava je predstojnika 
zaprosila za odgovor tudi po elektronski pošti. Svetnico bomo seznanili z odgovorom, ko ga 
prejmemo. 
 
Mateja Potočnik: 

- ustna pobuda, da se izvajalce ob obnovi železnice pozove, naj delavci za seboj 
pospravljajo smeti ob progi. 

Odgovor občinske uprave: Občina je glavnemu izvajalcu nadgradnje železniške proge na 
odseku Podnart - Lesce naslovila poziv, naj gradbiščni delavci za seboj sproti pospravljajo 
nastale odpadke, ki se kopičijo na območju gradbišča železniške proge.  
 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
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Datum: 12.1.2021 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  VRTEC RADOVLJICA - INFORMACIJA 
 
 
Na 12. redni seji dne 17.6.2020 je Občinski svet Občine Radovljica pod točko VI. sprejel 
sklep, s katerim je pooblastil župana, da med šolskim letom 2020/2021 lahko glede na nove 
usmeritve otrok s posebnimi potrebami poda soglasje k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest 
Vrtca Radovljica ter dodatni zaposlitvi za določen čas spremljevalca otroka s posebnimi 
potrebami v skladu z veljavno zakonodajo, ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji 
seji. 
Multidisciplinarni tim centra za zgodnjo obravnavo, ki deluje v okviru Razvojne ambulante 
Osnovnega zdravstva Gorenjske OE Kranj, je Vrtcu Radovljica posredoval individualizirani 
program prilagoditve in dodatne strokovne pomoči glede na otrokov razvoj in napredek, s 
predlogom, da se otroku zagotovi začasnega spremljevalca v oddelku.  
Vrtec je v skladu z, v individualiziranem programu glede na otrokov razvoj in napredek, 
določene prilagoditve in dodatno strokovno pomoč, zaprosil za izdajo soglasja k dopolnitvi 
sistemizacije delovnih mest ter soglasje k zaposlitvi spremljevalca otroka s posebnimi 
potrebami. 
Župan je v skladu s pooblastilom občinskega sveta in vlogo vrtca izdal soglasje k dopolnitvi 
sistemizacije delovnih mest Vrtca Radovljica za šolsko leto 2020/2021, za delovno mesto 
spremljevalca gibalno oviranih otrok. Župan je tudi podal soglasje za zaposlitev enega 
spremljevalca gibalno oviranih otrok, in sicer za določen čas s polnim delovnim časom, za čas 
vključenosti otroka v vrtec ali spremembe individualnega načrta pomoči družini. 
 
 
Pripravila: 
Karmen Korošec, višja svetovalka  
za družbene dejavnosti 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

http://www.radovljica.si/
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Datum: 14.1.2021 
Številka: 4111-0007/2018 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  INFORMACIJA O ODPRAVI GRADBENIH NAPAK V NOVI 

KNJIŽNICI V RADOVLJICI 
 
 
O odpravi gradbenih napak v novi knjižnici Radovljica smo poročali v maju, oktobru in 
decembru 2020. Vremenske razmere v decembru in januarju niso dopuščale nadaljevanja del 
na zunanjem ovoju stavbe. 
 
Dne 8.12.2020 so predstavniki uporabnika, Občine Radovljica, izvajalca in nadzora opravili 
ogled in oceno stanja. 
 
Po obilnih padavinah v začetku decembra in kasnejšem sneženju ni bilo več zamakanja v 
mansardi ter v in ob požarnem stopnišču nad kletjo, kjer je sanacijo v novembru zaključil 
Kern d.o.o.  
 
Izvajalec se je obvezal, da bo pristopil k odpravi posledic zamakanja na teh delih objekta, to 
je v sejni sobi v mansardi in v prostorih pralnice, serverja in stopnišča v kleti oziroma 
pritličju. Prostore si je 8.1.2021 ogledal izvajalec suhomontažnih del, ki je 13.1.2021 
izvajalcu posredoval ponudbo za zamenjavo mavčno kartonskih sten, ki so bile uničene zaradi 
dolgotrajnega zamakanja. 
 
Do popravil fasadnih zaključkov na stekleni ograji nad 2. nadstropjem, ki so bila z izvajalcem 
že dogovorjena, zaradi vremenskih razmer še ni prišlo, tako da se pojavlja zamakanje v 
kapljicah ob fasadnih profilih pod teraso.  
 
Brez rešitve ostaja še zamakanje na podestu glavnega stopnišča ter v moškem wc-ju kavarne v 
kleti. Izvajalec je sanacijo poveril podjetju Kern d.o.o., ki bo predlagal način sanacije in k njej 
pristopil, ko bodo to dopuščale vremenske razmere. 
 
 
Pripravila: 
Eva Tomaževič, višja svetovalka 
za gradbene zadeve 
 

Ciril Globočnik l.r. 
Župan 

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

 
Datum: 15.1.2021 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Informacija:  POROČILO O IZVRŠEVANJU SPREJETIH SKLEPOV 
 
 
Izvrševanje sklepov, sprejetih na 14. seji občinskega sveta 21.10.2020 
 
V. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih 
površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni center) 
V pripravi je predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni center), vključno s 
pripravo stališč do pripomb iz javne razgrnitve, s strani matičnega delovnega telesa in iz 
razprave na občinskem svetu. 
 
VII. Soglasje k osnutku besedila pravnega posla (dveh prodajnih pogodb) za prodajo zemljišč 
na območju gramoznice Graben 
Na podlagi javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Radovljica je bila 
prodajna pogodba za zemljišča na območju gramoznice Graben z najugodnejšim ponudnikom 
podjetjem AŽMAN d.o.o. podpisana 10.12.2020. Kupnina je bila občini v celoti nakazana 
4.1.2021. 
 
IX. Problematika na Gradnikovi cesti ob postavitvi zapore in njena medijska odmevnost 
2. Župan je 4.11.2020 poslal zaprosilo za mnenje Ministrstvu za infrastrukturo in 
Zakonodajno-pravni službi Državnega zbora Republike Slovenije glede obveznosti izdelave 
elaborata prometne ureditve, vezano na 2. odstavek 100. člena Zakona o cestah. Odgovorov 
do današnjega dne še nismo prejeli. 
3. Predsednik Statutarno pravne komisije bo obvezni razlagi Odloka o občinskih cestah in 
Odloka o prekategorizaciji občinskih cest, predvsem s stališča ali bi moral o tovrstnih trajnih 
spremembah prometnega režima (sem ne štejemo zapore cest zaradi popravil ali prireditev) in 
vpliva na več kot 100 ljudi oz. na več kot 35% prebivalcev naselja ali posamičnega dela 
naselja, predhodno že sedaj odločati občinski svet, brez predlogov sprememb v naslednjem 4. 
sklepu (tolmačenje 11. člen Odloka o občinskih cestah, itd.), uvrstil na dnevni red naslednje 
redne Statutarno pravne komisije, ki bo predvidoma 10.12.2020. 
Statutarno pravna komisija je ob obravnavi predlaganih obveznih razlag Odloka o občinskih 
cestah in Odloka o prekategorizaciji na svoji seji 10.12.2020 predlagatelja Aljoša Škufco 
zaprosila za bolj konkretno obrazložitev, ki je le-to posredoval 15.12.2020. Predsednik 
Statutarno pravne komisije bo točko uvrstil na dnevni red naslednje redne seje, ki bo 
predvidoma 26.1.2021.  
4. Župan bo z občinsko upravo pristopil k spremembi Odloka o občinskih cestah takoj, ko bo 
prejel odgovora iz 2. sklepa in obvezno razlago iz 3. sklepa, kar bo določilo vsebino 
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sprememb. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah je uvrščen v predlog plana dela 
občinskega sveta za leto 2021. 
 
Izvrševanje sklepov, sprejetih na 15. seji občinskega sveta 16.12.2020 
 
I. Potrditev zapisnika 14. redne seje 
Zapisnik je objavljen na oglasni deski in spletni strani občine. 
 
II. Volitve in imenovanja: Predlog kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v 
Kranju 
Sprejeta sklepa sta bila vročena predlaganim kandidatom in Okrožnemu sodišču v Kranju. 
 
III. Predloga Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2021 in 2022 
Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2021 in Odlok o proračunu Občine Radovljica 
za leto 2022 sta objavljena v DN UO, št. 275/2020. O izvrševanju proračuna se poroča z 
zaključnim računom in s polletnim poročilom. 
 
IV. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za 
opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 – Brezje Bazilika 
Občinski svet je na predlog župana izglasoval, da se osnutek odloka umakne z dnevnega reda 
15. seje. 
 
V. Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in 
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica 
za leto 2021 
Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in 
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica 
za leto 2021 je objavljen v DN UO, št. 275/2020. 
 
VI. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2021 
Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in 
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica 
za leto 2021 je objavljen v DN UO, št. 275/2020. 
 
VII. Potrditev Akcijskega načrta ukrepov trajnostnega turizma v občini Radovljica za obdobje 
2019-2022 
Občinski svet bo z izvajanjem akcijskega načrta seznanjen ob zaključku obdobja. 
 
VIII. Okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za leto 2021 
Plan je objavljen na občinskih spletnih straneh. Letno poročilo o delu občinskega sveta bo 
pripravljeno ob zaključnemu računu proračuna za leto 2021. 
 
IX. Premoženjsko pravne zadeve  
IX.a Sklep o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica 
Občinska uprava je izdala odločbo, ki je objavljena v DN UO, št. 275/2020. 
IX.b Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro. 
Občinska uprava je izdala odločbo, ki je objavljena v DN UO, št. 275/2020. 
IX.c Sklep o ukinitvi javnega dobra 
Občinska uprava je izdala odločbo, ki je objavljena v DN UO, št. 275/2020. 
IX.d Sklep o najvišji skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso bili predvideni v letnih načrtih 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leti 2021 in 2022 
Sklep se upošteva ob izvajanju proračunov za leti 2021 in 2022. 
 



II/33 
 

X. Pobude in vprašanja 
Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov so v gradivu za 16. sejo občinskega sveta. 
 
 
Pripravila: 
Metka Gaber 
 
 
 
 
          Alenka Langus l.r.      Ciril Globočnik l.r. 
Direktorica občinske uprave                         Župan 
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III.a 

 
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: 14.1.2021 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

PREDLOG KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE  
NA OKROŽNEM SODIŠČU V KRANJU 

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica predlaga naslednji kandidatki za sodnika porotnika 
na Okrožnem sodišču v Kranju:   

- Ireno Rems, kandidatko za sodnico porotnico,  
- Jeleno Horvat, kandidatko za sodnico porotnico za mladoletniške postopke.  

2. Mandat sodnikov porotnikov traja 5 let.  
 
                                                                                                                 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: 14.1.2021 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

PREDLOG KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE  
NA OKROŽNEM SODIŠČU V KRANJU 

 
1. Zakonska podlaga 
Zakon o sodiščih (Ur. list RS, št. 94/2007 – UPB4 s spremembami in dopolnitvami). 
 
2. Obrazložitev 
 
Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset 
let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter 
aktivno obvlada slovenski jezik. Poleg predstavniških organov občin so predlagatelji lahko 
tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju 
Okrožnega sodišča v Kranju.  
 
Po 2. odstavku 45. člena Zakona o sodiščih imenuje predsednik višjega sodišča sodnike 
porotnike izmed predlaganih kandidatov v sorazmerju s številom prebivalcev občine, ki je 
predlagala kandidate, oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo interesne 
organizacije. Podatke o številu prebivalstva v posamezni občini je sodišče črpalo iz podatkov 
Statističnega urada RS po stanju na dan 1.1.2020 in na tej podlagi izračunalo število sodnikov 
porotnikov za vsako občino. Na osnovi teh podatkov lahko Občina Radovljica predlaga 8 
sodnikov porotnikov, od tega 4 za mladoletniške postopke.  
 
Okrožno sodišče v Kranju je dne 9.10.2020 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 139 
objavilo prvi poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na 
območju Okrožnega sodišča v Kranju, da predlagajo kandidate za 90 sodnikov porotnikov 
Okrožnega sodišča v Kranju. Poziv je bil dne 20. oktobra 2020 objavljen tudi na spletni strani 
Občine Radovljica, z rokom do 12. novembra 2020. Do navedenega dne sta prispela dva 
predloga, ki sta bila potrjena na zadnji seji občinskega sveta dne 16.12.2020.  
 
S strani Okrožnega sodišče je bil dne 1.12.2020 občini poslan dopis, da se rok za vložitev 
predlogov podaljšuje do 5.1.2021. Poziv je bil objavljen v Uradnem listu št. 180/2020 dne 
4.12.2020, zato je bil razpis ponovljen in objavljen na občinski spletni strani dne 17.12.2020 z 
rokom do 5.1.2021.   
 
Po zaključenem pozivu so člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v 
nadaljevanju KMVI) na svoji 2. korespondenčni seji od 11.1. do 12.1.2021 pregledali gradivo 
in glasovali. V navedenem roku sta prispeli 2 vlogi za sodnike porotnike.  
 

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


III.a/3 
 

Člani KMVI so sprejeli sklep, da za kandidatki za sodnika porotnika na Okrožnem sodišču v 
Kranju za naslednje mandatno obdobje občinskemu svetu predlagajo:  

- Ireno Rems, kandidatko za sodnico porotnico. Predlagatelj LCG je podal naslednjo 
obrazložitev: kandidatka je po izobrazbi univerzitetna diplomirana psihologinja, ki je 
delala kot vzgojiteljica v dijaškem domu, nato je bila kot psihologinja šolska 
svetovalna delavka v osnovni šoli. Delo je nadaljevala kot psihologinja poklicna 
svetovalka na Zavodu za zaposlovanje in se ukvarjala s poklicno orientacijo mladih in 
kot svetovalka za poglobljeno svetovanje dolgotrajno brezposelnim in težje 
zaposljivim osebam. Aktivna je tudi v društvu Hospic;   

- Jeleno Horvat, kandidatko za sodnico porotnico za mladoletniške postopke. 
Predlagatelj Lista za šport in prostovoljstvo je podal naslednjo obrazložitev: ima 
izkušnje kot sodnica porotnica za mladoletniške postopke, sodeluje že od leta 2011. 
Ima bogate izkušnje s področja mladoletniških postopkov z različnih področij. Zelo 
dobro pozna vzgojno – izobraževalni sistem in zakonodajo, področje dela za otroke s 
posebnimi potrebami, čustveno in socialno ranljivo mladino ter področje 
mladoletniškega kriminala. Aktivna je tudi na raznih drugih področjih ter vključena v 
različne komisije in odbore.  

 
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
Vse obrazložitve predlaganih kandidatk so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  
 
3. Finančne posledice 
 
Predlaganje kandidatk za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju za proračun 
Občine Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga 
 
    Alenka Langus l.r. 

  Direktorica občinske uprave 

https://www.radovljica.si/objava/62104
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III.b 

 
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: 14.1.2021 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

GLASOVANJE O SKUPNI LISTI KANDIDATOV  
ZA RAZVOJNI SVET GORENJSKE REGIJE 

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica potrjuje oblikovano Skupno listo kandidatov v 
Razvojni svet gorenjske regije 2021 - 2027. 
 
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
 
Priloga:  

- skupna lista kandidatov. 
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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: 14.1.2021 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

GLASOVANJE O SKUPNI LISTI KANDIDATOV  
ZA RAZVOJNI SVET GORENJSKE REGIJE 

 
1. Zakonska podlaga 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Ur. l. RS, št. 20/11 in 

spremembe),  
- Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije (DN UO, št. 154/12 – v 

nadaljevanju Odlok).  
 
2. Obrazložitev 
Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji, ki 
ga sestavlja 18 predstavnikov občin, 18 predstavnikov gospodarstva in 9 predstavnikov 
nevladnih organizacij (NVO) v regiji. V skladu z Odlokom svet sestavljajo voljeni 
funkcionarji v občini (člani občinskega/mestnega sveta in župan/županja), predstavniki 
gospodarstva v regiji in predstavniki nevladnih organizacij v regiji. Mandat sveta je enak 
programskemu obdobju (1.1.2021–31.12.2027).  
 
Postopek je dvostopenjski; najprej se pripravi predlog kandidatov za skupno regijsko listo – 
kandidacijski postopek na nivoju občin, zbornic in NVO stičišč (na seji občinskega sveta dne 
16.12.2020 je bil potrjen član), sledi potrjevanje liste kandidatov na občinskih svetih.  
 
Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v gorenjski regiji, zaradi 
poteka mandata sedanjemu Razvojnemu svetu gorenjske regije, potekajo aktivnosti za sestavo 
Razvojnega sveta gorenjske regije za novo programsko obdobje. Na podlagi prispelih 
kandidatur so na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske – BSC Kranj pripravili Skupno listo 
kandidatov, ki je bila predložena v potrditev Svetu gorenjske regije na njihovi zadnji, 12. 
seji; sprejet je bil sklep, da se pošlje v potrjevanje regijskim občinskim svetom. 
 
2. odstavek 12. člena Odloka sicer določa, da člani občinskega sveta glasujejo v skladu z 
določbami poslovnika občinskega sveta, ki urejajo tajno glasovanje, ki pa v primeru sklica 
seje občinskega sveta na daljavo ne velja. Zaradi epidemije COVID-19 je bil v 35. členu 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2 in spremembe) dodan nov četrti 
odstavek, ki določa, da »v primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih 
izrednih okoliščin, če predstavlja izvedba seje z osebno navzočimi člani občinskega sveta 
tveganje za zdravje in varnost članov občinskega sveta, in je to nujno zaradi sprejetja 
odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče sejo na daljavo s pomočjo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Seja poteka v skladu z določbami tega zakona in 
poslovnika občinskega sveta, razen določb, ki se med drugim nanašajo na način glasovanja.« 
V tem primeru namreč člani občinskega sveta glasujejo z osebnim izrekanjem. Določba 
zakona se v tem primeru uporabi neposredno. 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
3. Finančne posledice 
Imenovanje Skupne liste kandidatov v Razvojni svet gorenjske regije za proračun Občine 
Radovljica nima finančnih posledic.  
 
Pripravila: 
Monika Sluga   

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

https://www.radovljica.si/objava/62104


Na podlagi Zakona o spodbujanja skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS št. 20/11 in 

57/12) in drugega odstavka 10. člena Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije, 

ki so ga sprejele občine Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Gorje, 

Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in 

Žirovnica, objavlja BSC, d.o.o., Kranj - Regionalna razvojna agencija Gorenjske 

 

SKUPNO LISTO KANDIDATOV 
za Razvojni svet gorenjske regije  

                                                                2021 - 2027 

 

 

Kandidati in kandidatke so: 

 

I. PREDSTAVNIKI OBČIN:  
1. Ime in PRIIMEK: Milan ČADEŽ 

Predlagatelj: Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane 

2. Ime in PRIIMEK: Franc ČEBULJ 

Predlagatelj: Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem 

3. Ime in PRIIMEK: Ciril GLOBOČNIK 

Predlagatelj: Občinski svet Občine Radovljica 

4. Ime in PRIIMEK: Barbara GUNČAR 

Predlagatelj: Svet Mestne občine Kranj 

5. Ime in PRIIMEK: Janez HROVAT 

Predlagatelj: Občinski svet Občine Kranjska Gora 

6. Ime in PRIIMEK: Andrej KARNIČAR 

Predlagatelj: Občinski svet Občine Jezersko 

7. Ime in PRIIMEK: Ciril KOZJEK 

Predlagatelj: Občinski svet Občine Šenčur 

8. Ime in PRIIMEK: Anton LUZNAR 

Predlagatelj: Občinski svet Občine Železniki 

9. Ime in PRIIMEK: Ivan MEGLIČ 

Predlagatelj: Občinski svet Občine Naklo 

10. Ime in PRIIMEK: Anton MEŽAN 

Predlagatelj: Občinski svet Občine Bled 

11. Ime in PRIIMEK: Miha PETERNEL 

Predlagatelj: Občinski svet Občine Škofja Loka 

12. Ime in PRIIMEK: Leopold POGAČAR 

Predlagatelj: Občinski svet Občine Žirovnica 

13. Ime in PRIIMEK: Blaž RAČIČ 

Predlagatelj: Občinski svet Občine Jesenice 

14. Ime in PRIIMEK: Rok ROBLEK 

Predlagatelj: Občinski svet Občine Preddvor 

15. Ime in PRIIMEK: Borut SAJOVIC 

Predlagatelj: Občinski svet Občine Tržič 

16. Ime in PRIIMEK: Jože SODJA 

Predlagatelj: Občinski svet Občine Bohinj 

17. Ime in PRIIMEK: Peter TORKAR 

Predlagatelj: Občinski svet Občine Gorje 

18. Ime in PRIIMEK: Janez ŽAKELJ 

Predlagatelj: Občinski svet Občine Žiri 



II. PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA: 

1. Ime in PRIIMEK: Srečko BARBIČ 

Predlagatelj: GZS - Regionalna zbornica Gorenjska 

2. Ime in PRIIMEK: Nataša DOLENC 

Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj 

3. Ime in PRIIMEK: Petra DOLENC 

Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka 

4. Ime in PRIIMEK:  Aleksander GOREČAN 

Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj 

5. Ime in PRIIMEK: Gaber GUNDE 

Predlagatelj: GZS - Regionalna zbornica Gorenjska 

6. Ime in PRIIMEK: Stanislav JAKELJ 

Predlagatelj: GZS - Regionalna zbornica Gorenjska 

7. Ime in PRIIMEK: Bernarda JURCA 

Predlagatelj: GZS - Regionalna zbornica Gorenjska 

8. Ime in PRIIMEK: Mitja KADOIČ 

Predlagatelj: KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Kranj 

9. Ime in PRIIMEK: Ludvik KAVČIČ 

Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj 

10. Ime in PRIIMEK: Anton MAGDIČ 

Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj 

11. Ime in PRIIMEK: Janka PLANINC 

Predlagatelj: GZS - Regionalna zbornica Gorenjska 

12. Ime in PRIIMEK: Anton PODOBNIK 

Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica 

13. Ime in PRIIMEK: Luka STREINER 

Predlagatelj: GZS - Regionalna zbornica Gorenjska 

14. Ime in PRIIMEK: Ivan ŠMON 

Predlagatelj: GZS - Regionalna zbornica Gorenjska 

15. Ime in PRIIMEK: Andreja ŠTREKELJ 

Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice 

16. Ime in PRIIMEK: Jadranka ŠVARC 

Predlagatelj: GZS - Regionalna zbornica Gorenjska 

17. Ime in PRIIMEK: David ZORMAN 

Predlagatelj: GZS - Regionalna zbornica Gorenjska 

18. Ime in PRIIMEK: Daniela ŽAGAR 

Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj 

 

 

III. PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ: 

1. Ime in PRIIMEK: Mija ALEŠ 

Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 

2. Ime in PRIIMEK: Nina ARNUŠ 

Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 

3. Ime in PRIIMEK: Uroš BRANKOVIČ 

Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 

4. Ime in PRIIMEK: Vanja FRLIC ŠTURM 

Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 

5. Ime in PRIIMEK: Jernej JEGLIČ 

Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 



6. Ime in PRIIMEK: Jaka KREGAR 

Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 

7. Ime in PRIIMEK: Barbara LOMBAR 

Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 

8. Ime in PRIIMEK: Boštjan NOČ 

Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 

9. Ime in PRIIMEK: Katka ŽBOGAR 

Predlagatelj: GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov 
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IV 
 

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: 19.1.2021 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  PREDLOG ODLOKA O RAZGLASITVI KLINARJEVE HIŠE ZA 

KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA – HITRI 
POSTOPEK 

 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. in 97. 
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

PREDLOG ODLOKA O RAZGLASITVI KLINARJEVE HIŠE ZA  
KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA – HITRI POSTOPEK 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale: 
- Alenka Langus, direktorica občinske uprave, 
- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Saša Roškar, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o razglasitvi Klinarjeve hiše 
za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 
 
 
 
Ciril Globočnik l.r. 
      ŽUPAN 
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PREDLOG 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2 in 
spremembe), 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08,  
8/11, 30/11 odl. US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg), 17. člena Statuta Občine 
Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine z dne 
19.1.2021 je Občinski svet Občine Radovljica na ______ seji dne _____ sprejel  
 

ODLOK 
o razglasitvi Klinarjeve hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena  

 
1. člen 

 
(1) Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine Kropa – Klinarjeva 

hiša, EŠD 298 (v nadaljnjem besedilu: spomenik).  
(2) Enota ima zaradi zgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih ter drugih izjemnih lastnosti 

poseben pomen za območje občine Radovljica, zato se razglaša za kulturni spomenik 
lokalnega pomena. 
 

2. člen 
 

(1) Klinarjeva hiša stoji v središču Krope, na vizualno izpostavljeni lokaciji ob glavni 
komunikaciji skozi Kropo proti Jamniku, tik pred Placem. Stavba ima štiri etaže – 
pritličje, dve nadstropji in mansardo. Je eden najbolj dominantnih profanih objektov v 
Kropi. Vhodna fasada je sedemosna, posamezne osi so ločene s pilastri. Fasada pritličja je 
izvedena kot groba rustika. Vhodni portal je kamnit, oblikovan z ravno preklado, na 
sredini katere je sklepnik z letnico 1860. Zadnja fasada ima v drugem nadstropju izhod 
preko mosta na brežino za stavbo, kot je značilno za kroparske hiše. V jugovzhodnem 
vogalu pritličja so zazidane arkade. Okna so postavljena v oseh, škatlasta, dvokrilna in 
razdeljena na tri polja. Okenski okvirji so iz peračiškega tufa v baročni shemi. 

(2) Notranjost objekta je dobro ohranjena, tako razdelitev prostorov kot posamezni elementi – 
več obokanih stropov, renesančen lesen strop v pritličju in kasetiran poslikan strop v 
nadstropju, stropne štukature. Ohranjeni so portali v posamezne prostore, notranje 
stopnišče, kamniti in leseni tlaki.  

(3) Klinarjeva hiša je bila zgrajena po vsej verjetnosti v 17. stoletju kot gosposka hiša, v 
kateri je stanovala samo fužinarska podjetniška rodbina. V pritličnih prostorih, ki so 
dostopni skozi glavni vhod, so bili shrambni in pomožni prostori, stanovanje za fužinarje 
pa v nadstropju. V obdobju 1750-1770 je bila barokizirana. V 19. stoletju je bila v 
spodnjih prostorih gostilna. 1894 je bila v stavbi ustanovljena železarska zadruga. Pred 
drugo svetovno vojno je imelo v stavbi prostore Slovansko katoliško društvo, ki je v njej 
prirejalo tudi predstave, ter zadružna čitalnica. 1947 so na podstrešju zgradili sobe za 
vajence in delavce. Leta 1950 je v njej dobil prostor Kovaški muzej Kropa.  

(4) Danes je stavba namenjena predvsem muzejski dejavnosti. Dejavnosti služi tudi pomožni 
gospodarski objekt na parceli št. 285, k.o. Kropa. 

 
3. člen 

 
(1) Spomenik obsega nepremičnine:  

- parcela št. 284/1 , k. o. Kropa, št. stavbe 20, 
- parcela št. 284/2, k.o. Kropa, 
- parcela št. 285, k.o. Kropa, št. stavbe 373. 

(2) Lastnik spomenika je Občina Radovljica. 
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4. člen 
 

(1) Meje območja spomenika so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1 : 300, ki 
temelji na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000 ter v načrtu Registra kulturne 
dediščine (RKD). Omenjeni načrti z vrisanimi mejami območja so priloga temu odloku. 

(2) Vplivnega območja spomenika ni. 
 

5. člen 
 

(1) Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so: 
- Klinarjeva hiša je dominantna nadstropna fužinarska hiša v Kropi, umeščena v središče 

kraja. 
- Zasnove so vsaj iz 17. stoletja, sredi 18. stoletja je bila barokizirana. 
- Oblikovana je kot nadstropna stanovanjska stavba z glavno fasado, usmerjeno na 

glavno trško komunikacijo. Fasada je sedemosna, razdeljena s pilastri in z grobo 
rustiko v pritličju. Okna so škatlasta, dvokrilna in razdeljena na tri polja, okenski 
okvirji iz tufa v baročni shemi. Ohranjena je avtentična podoba fasade in fasadnih 
detajlov. Ohranjeni so obokani stropovi, leseni stropovi, med katerimi je v salonu 
kasetiran strop s poslikavo, stropovi s štukaturami, kamniti tlaki v vežah in leseni tlaki.  

- Stavba ima večinoma ohranjena avtentična gradiva in materiale, nekatere predelave so 
bile narejene z uvajanjem novih namembnosti – bivanje najemnikov na podstrešju, 
kulturna in muzejska namembnost.  

- Prvotno namembnost – bivanje - je že v 19. stoletju dopolnila tudi družbena funkcija 
objekta. 

- Klinarjeva hiša danes za Kropo predstavlja predvsem primarno kulturno središče, ki je 
bilo kot takšno vzpostavljeno s strani lokalnega prebivalstva in kasneje tudi 
prepoznano s strani državnih institucij. Je avtentičen historičen objekt, v katerem je 
predstavljena železarska preteklost Krope, ki je naselju dala identiteto.  

(2) Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter 
ohranijo naslednje varovane sestavine:  
- objekt na parc. št. 284/1 k.o. Kropa, št. stavbe 20, v celoti z vsemi sestavnimi deli; 
- fasadni ovoj z razporeditvami odprtin in stavbnim pohištvom; 
- vsi obokani stropovi, leseni stropovi in štukature na stropovih; 
- vsi portali; 
- morebitne poslikave prostorov; 
- kamniti tlaki v vežah; 
- razporeditev prostorov; 
- muzejska namembnost objekta; 
- vedute na spomenik. 

 
6. člen 

 
Spomenik je varovan v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 
16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg). Za spomenik 
velja varstveni režim, ki določa: 
1. Varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, tehničnih in zgodovinskih vrednot v celoti, 

njihovi izvirnosti in neokrnjenosti. 
2. Ohranjanje gabaritov, primarnega tlorisa in izvirne materialne substance. 
3. Ohranjanje namembnosti predvsem za muzejsko dejavnost. 
4. Ohranjanje vedut na spomenik in s spomenika na okolico. 
5. Podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in njegovo neposredno okolico ohranjanju 

in vzdrževanju spomeniških vrednot. 
6. Omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost 

javnosti v meri, ki ne ogroža varovanih vrednot. 
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7. V spomeniku je prepovedno postavljati začasno ali trajno infrastrukturo in druge 
elemente, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri 
pristojna enota Javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 

8. Za vsako spremembo funkcije in za vsak poseg v spomenik, njegove dele in okolico je 
treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote 
Javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.  

9. Varstveni režim v točkah 1 – 3 za pomožni objekt št. stavbe 373 ne velja. 
 

7. člen 
 

(1) Upravljavec spomenika je Javni zavod Muzeji radovljiške občine.  
(2) Upravljavec izvaja upravljanje ob strokovni pomoči zavoda, ki je izdal strokovne podlage 

za razglasitev spomenika. 
 

8. člen 
 
(1) Lastnik, posestnik in upravljavec spomenika morajo v sorazmerju s svojimi zmožnostmi 

javnosti omogočiti dostopnost spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme 
ogrožati spomenika in posameznih spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne 
namembnosti. 

(2) Spomenik je odprt za javnost v okviru javno objavljenega urnika. 
 

9. člen 
 
Spomenik se označi skladno s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov 
(Uradni list RS, št. 57/11). 
 

10. člen 
 

Za vse posege v spomenik, razen če zakon določa drugače, je treba predhodno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote Javnega zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
 

11. člen 
 
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.  

 
12. člen 

 
Na nepremičninah, navedenih v prvem odstavku 3. člena tega odloka, se v zemljiški knjigi 
zaznamuje status kulturnega spomenika.  

 
13. člen 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica 
– Uradne objave. 
 
Številka: 007-0002/2021   
Datum: 
 

Ciril Globočnik 
Župan 



zavod01
Tipkano besedilo
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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: 19.1.2021 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI KLINARJEVE HIŠE ZA  
KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA – HITRI POSTOPEK 

 
1. Zakonska podlaga 

 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, in spremembe)  
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 

ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)  
- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)  
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) 

 
2. Obrazložitev 

 
Zakon o varstvu kulturne dediščine (v nadaljevanju zakon) določa načine varstva kulturne 
dediščine ter pristojnosti pri njenem varstvu z namenom omogočiti celostno ohranjanje 
dediščine. 
 
V 13. členu zakon določa, da se spomenik lokalnega pomena razglasi z odlokom 
predstavniškega organa občine in določa vsebino akta o razglasitvi ter obveznost zaznambe 
spomenika v zemljiški knjigi. Predlog za razglasitev, skladno z 12. členom zakona, pripravi 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
 
Občina Radovljica je 19.1.2020 prejela priloženi predlog Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota Kranj (v nadaljevanju ZVKDS) za razglasitev Klinarjeve 
hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena. V Klinarjevi hiši deluje Kovaški muzej Kropa. 
Enota ima zaradi zgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih ter drugih izjemnih lastnosti poseben 
pomen za območje občine Radovljica, zato predlagamo, da se razglasi za kulturni spomenik 
lokalnega pomena.  
 
Pobudo za razglasitev je podala Občina Radovljica, ker je Ministrstvo za kulturo 8.1.2021 
objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, 
ki jih bo v letih 2021–2022 sofinancirala Republika Slovenija. Na razpis lahko upravičenci 
prijavijo zgolj obnovo kulturne dediščine, ki je razglašena za spomenik, izrecno pa so iz 
upravičenosti izvzete nepremičnine znotraj naselbinskih, krajinskih in arheoloških 
spomenikov, ki same niso razglašene za spomenik. Celotno naselje Krope je razglašeno za 
kulturni spomenik, posamezni objekti znotraj naselja pa ne. Iz tega razloga je ZVKDS na 
pobudo občine pripravil predlog za razglasitev Klinarjeve hiše za kulturni spomenik 
lokalnega pomena, na podlagi le tega pa je občina pripravila besedilo odloka. S tem odlokom 
se kot kulturni spomenik lokalnega pomena razglasi izključno Klinarjeva hiša, medtem ko 
sprejem odloka na ostalo območje v naselju Kropa nima nobenega vpliva.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1367
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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Vsebina odloka: 
- 1. člen opredeljuje nepremičnino, ki se razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena, 
- 2. člen utemeljuje pomen enote kulturne dediščine,  
- 3. člen odloka določa obseg nepremičnine z osnovnimi podatki o nepremičnini ter 

navedbo lastnika, 
- 4. člen  določa grafične priloge odloka ter vplivno območje spomenika, 
- 5. člen določa vrednote, ki utemeljujejo razglasitev spomenika, namen razglasitve ter 

varovane sestavine spomenika, 
- 6. člen določa varstveni režim, 
- v 7. členu je za upravljavca določen Javni zavod Muzeji radovljiške občine, ki izvaja 

upravljanje ob strokovni pomoči zavoda za varstvo kulturne dediščine,  
- 8. člen določa dostopnost spomenika, 
- v 9. členu je določena obveza, da se spomenik označi skladno z zakonodajo, 
- 10. člen določa, da je za vse posege predhodno potrebno pridobiti kulturnovarstvene 

pogoje in kulturnovarstveno soglasje, 
- 11. člen določa pristojnost izvajanja nadzora nad odlokom, 
- 12. člen določa obvezo, da se razglasitev zaznamuje v zemljiški knjigi, in 
- 13. člen določa začetek veljavnosti odloka. 
 
3. Predlog za obravnavo in sprejem odloka po hitrem postopku  
 
Rok za prijavo na javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju 
nepremične kulturne dediščine je 9.2.2021, razglasitev Klinarjeve hiše za kulturni spomenik 
pa je pogoj za pridobitev sredstev za sofinanciranje njene nujne obnove v naslednjih dveh 
letih. Zato občinskemu svetu predlagamo sprejem odloka po hitrem postopku, saj menimo, da 
gre skladno s 1. odstavkom 97. člena poslovnika občinskega sveta za izredne potrebe občine. 
O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda.  
 
4. Finančne posledice 

 
Sprejem odloka nima neposrednih finančnih posledic za proračun, saj je nepremičnina že v 
lasti občine, posredno pa bo omogočal kandidaturo za pridobitev nepovratnih sredstev na 
razpisu Ministrstva za kulturo. V letu 2022 je načrtovana obnova strehe Klinarjeve hiše, s 
kandidaturo na navedeni razpis pa lahko pričakujemo do 50 % sofinanciranja upravičenih 
stroškov. 
 
 
 
 
        Alenka Langus l.r. 
                Direktorica občinske uprave 

 
Prilogi: 
- strokovne podlage za razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena,  
- predlog ZVKDS za razglasitev Klinarjeve hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
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V 
 

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: 4.1.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: SKLEP O NAČINU FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK V 

OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2021 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

SKLEP O NAČINU FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK V OBČINI 
RADOVLJICA ZA LETO 2021 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalka na seji sodelovala: 

- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o načinu financiranja političnih strank 
v občini Radovljica za leto 2021. 

 
 

 Ciril Globočnik l.r. 
 ŽUPAN 

mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB1 in 
spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet 
Občine Radovljica na ___ seji dne ____________sprejel 
 

SKLEP 
o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2021 

 
1. člen 

 
Politična stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za 
Občinski svet Občine Radovljica, je upravičena do sredstev proračuna Občine Radovljica 
sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. 
 

2. člen 
 
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank v občini Radovljica za leto 2021, 
je 0,0880464% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje 
občin, in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. 
 

3. člen 
 
Sredstva se političnim strankam dodeljujejo mesečno na transakcijske račune političnih 
strank. 
 

4. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - 
Uradne objave. 
 
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu financiranja političnih 
strank v občini Radovljica za leto 2020 (DN UO, št. 267/20). 
 
Številka: 41016-0001/2021 
Datum:  
 

Ciril Globočnik 
      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: 4.1.2021 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SKLEP O NAČINU FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK V OBČINI 
RADOVLJICA ZA LETO 2021 

 
1. Zakonska podlaga 
- 26. člen Zakona o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB1 in spremembe) 
 
2. Obrazložitev 
 
Podlaga za financiranje političnih strank je 26. člen Zakona o političnih strankah, ki določa, 
da pristojni organ občine s sklepom o financiranju strank določi, da stranka, ki je kandidirala 
kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna 
lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Stranka 
pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, 
potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih 
glasov delimo s številom mest v občinskem svetu (7016 veljavnih glasov/26 mest).  
 
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne 
skupnosti za posamezno proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6% sredstev 
lokalne skupnosti, zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin, in za izvajanje 
ustavnih in zakonskih nalog za to leto. 
 
3. Finančne posledice 
 
V proračunu Občine Radovljica je za ta namen za leto 2021 na voljo 9.700,00 EUR. Sredstva 
se bodo političnim strankam izplačevala mesečno.  
 
Izračun razpoložljivih sredstev za leto 2021 
 
OSNOVA ZA IZRAČUN SREDSTEV  
za financiranje političnih strank (PP 40108) 

2021 

primerna poraba 11.016.922,00 EUR 
zakonska omejitev: 0,6% od primerne porabe 66.101,53 EUR 
predlagan delež sredstev lokalne skupnosti: 0,0880464% 9.700,00 EUR 
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Izračun sredstev za financiranje političnih strank, ki so dobile več kot polovico glasov, 
potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, za leto 2021 

 
  POLITIČNE STRANKE Število 

dobljenih  
glasov 

Delež Sredstva za 
financiranje 
strank v letu    
2021 

  POLITIČNE STRANKE     osnova = 
0,0880464 % 

1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 999 32,29 3.131,97 

2. LISTA MARJANA ŠARCA 577 18,65 1.808,95 

3. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 

487 15,74 1.526,79 

4. SOCIALNI DEMOKRATI 415 13,41 1.301,07 

5. LEVICA 277 8,95 868,42 

6. DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

183 5,91 573,72 

7. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA 156 5,04 489,08 

  SKUPAJ 1-7 3.094 100,00 9.700,00 

8. DOBRA DRŽAVA 35 0,00 ne pripada  

  SKUPAJ 1-8 3.129 100,00 9.700,00 

  LISTE       

9. LISTA CIRILA GLOBOČNIKA 1842 0,00 ne pripada  

10. LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI - LKS 820 0,00 ne pripada  

11. LISTA ZA ŠPORT IN PROSTOVOLJSTVO 557 0,00 ne pripada  

12. GLAS MLADIH RADOVLJICA 499 0,00 ne pripada  

13. PRIJAZNA LISTA 169 0,00 ne pripada  

  SKUPAJ 1- 13 7.016 100,00 9.700,00 

 
 
Pripravila:  
Eva Rebolj 
 

Manca Tomažin l.r. 
Vodja Oddelka za splošne zadeve 
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VI 
 

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: 15.1.2021 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  PROGRAM DELA RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE  

ZA LETO 2021 
 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 

PROGRAM DELA RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE  
ZA LETO 2021 

 
V skladu s 90. členom poslovnika bosta kot poročevalki na seji sveta sodelovali: 
- Alenka Langus, direktorica občinske uprave, 
- Eva Štravs Podlogar, direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k programu dela Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske za leto 2021. 

 
 
 
 
Ciril Globočnik l.r. 
        ŽUPAN 

 
 
 
Priloga: Program Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2021. 
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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: 15.1.2021 
O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  

 
PROGRAM DELA RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE  

ZA LETO 2021 
 
1. Zakonska podlaga 
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremembe) 
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ur. l. RS, št. 53/00 in 

spremembe) 
- Statut Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 

 
2. Obrazložitev 
 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (v nadaljevanju RAGOR) je bila ustanovljena z 
Odlokom o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske leta 2000 (Ur. l. RS, 53/2000). 
Ustanoviteljice so občine Radovljica, Jesenice, Bohinj in Kranjska Gora. 
 
V skladu s Statutom RAGOR–ja ustanovitelji dajo soglasje k letnemu programu dela in 
finančnemu načrtu zavoda. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2021 s 
finančnim načrtom je dne 14. januarja 2021 na svoji 60. seji obravnaval tudi Svet zavoda 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in ga potrdil.  

 
3. Finančne posledice: 
 
V programu dela RAGOR-ja za leto 2021 so na območju občine Radovljica predvidene 
aktivnosti v vrednosti 48.220 EUR, in sicer za izvajanje podjetniškega krožka, izvedbo 
projektov Spodbujanje podjetništva, Ustvarjalni podjetnik in izvedbo Poslovnega kluba ter 
zaposlitvenega sejma, izvedbo projekta na področju duševnega zdravja Anima sana, izvedbo 
projektov na področju kmetijstva in razvoja podeželja: Uporabna zelišča, Kuham domače, 
Ledinska imena, Prehranska samooskrba, Semenjalnica ter vzdrževanje baze starih hišnih 
imen. RAGOR bo izvajal še tehnično pomoč za projekt Gorenjsko kolesarsko omrežje ter 
sodeloval pri mesečni koordinaciji županov. Za vse projekte so zagotovljena sredstva v 
proračunu občine Radovljica za leto 2021. 
 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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UVOD 

Kraji in podobe Zgornje Gorenjske so globoko vtisnjeni v kolektivni spomin vseh Slovencev. 

Živeti v teh krajih je privilegij, delati in soustvarjati njihovo sedanjost in prihodnost, pa velik 

izziv in odgovornost. Občine Zgornje Gorenjske so prepoznale pomen povezovanja in skupnih 

razvojnih projektov za svoj hitrejši razvoj, zato so leta 2000 ustanovile Razvojno agencijo 

Zgornje Gorenjske. 

V statutu ima Razvojna agencija  opredeljena prioritetna  področja delovanja: pospeševanje 

gospodarskega razvoja na območju občin ustanoviteljic, sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju 

regionalnih razvojnih programov,  razvoj kadrov, razvoj podeželja in razvoj turizma. 

V dveh desetletjih  delovanja se je razvojna agencija soočala z  obdobij kriz in priložnosti. Če smo  

v preteklih krizah; tudi finančni; lažje ocenili potek krize, pa v COVID-19 krizi, v kateri se 

trenutno nahajamo,  težje najdemo odgovore na vprašanja  kdaj bo konec krize  in kako se bo 

spremenilo  poslovno okolje.  

Že sedaj pa lahko rečemo, da bodo posledice korona krize velike  v gospodarstvu, podjetništvu in 

vsekakor v turizmu. Kljub sprejetim ukrepom za omilitev posledic COVID-19, veliko MSP vsaj za 

določeno obdobje ne bo moglo nadaljevati s poslovanjem.  

Z letom 2021 vstopamo v zelo pomembno in aktivno obdobje nove finančne perspektive 2021 

do 2027. Tako na nacionalnem kot na regijskem nivoju se bomo soočili z izzivi kako učinkovito 

izkoristiti nepovratna in povratna sredstva novega finančnega obdobja 2021 do 2027 in aktivno 

spremljati aktivnosti vezane na nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost, ki bo postal aktualen 

po sprejemu evropske Uredbe o vzpostavitvi mehanizma za okrevanja in odpornost, predvidoma 

v februarju 2021. 

 

1. POSLANSTVO RAGOR-JA 

 

Širši okvir za opredelitev poslanstva zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je podan z 

njegovo pravno organizacijsko obliko: je javni zavod in je namenjen prizadevanjem za razvoj 

lokalnih skupnosti in blagostanje prebivalcev. 

Vsebina dela zavoda je opisana tudi v 10. členu Statuta Razvojne agencije Zgornje Gorenjske:   

 pospeševanje gospodarskega razvoja na območju občin ustanoviteljic, 

 sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju regionalnih razvojnih programov, 

 oblikovanje in izvajanje razvojnih programov. 
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2. VIZIJA RAZVOJA RAGOR –JA  

Razvojna agencija  Zgornje Gorenjske bo regijsko in nacionalno prepoznana kot visoko 

strokovna, aktivna in učinkovita razvojna agencija, ki z dobro, kakovostno in motivirano ekipo, 

visoko profesionalno izvaja svoje naloge. Poslovno okolje bo  Ragor prepoznavalo kot 

pomembnega partnerja pri svojem delovanju in razvoju, lokalne skupnosti pa kot generatorja 

pozitivnih sprememb in uspešnega pri pridobivanju nacionalnih in evropskih sredstev za 

potrjene in  nove projekte. 

Kot SPOT – slovenska poslovna točka bo med najboljšimi svetovalci podjetjem in podjetnikom v 

Sloveniji.  Zato bo v lokalnem okolju vpliven razvojni dejavnik.  

Glede na vizijo in kompetence bo Ragor zaželen sogovornik v razpravah o razvoju lokalne 

skupnosti, uveljavljen kot dober partner v večjih projektih ter iskan svetovalec pravnim in 

fizičnim osebam. 

RA bo predstavljala prepoznano stičišče informacij o programih, projektih in pravicah 

državljanov EU in seveda tudi  vpogled v prihajajoče razpise EU.  

 

3. STRATEGIJA 

 

Obdobje v katerega vstopamo zahteva veliko povezovanja, inovativnosti, dober pretok 

informacij, predvsem pa jasno zastavljene cilje in predano ekipo za njihovo uresničevanje.  

Zgornja Gorenjska bo močna in uspešna toliko, kolikor bo močno in uspešno njeno 

gospodarstvo, kolikor bodo uspešni in zadovoljni njeni prebivalci in seveda tudi gostje in 

obiskovalci.  

Ustvarjanje pogojev za uspešno premagovanje post korona krize, za soočanje z novimi izzivi, so 

potrebna sredstva in projekti, ki združujejo in nadgrajujejo.  

 Kompetentna in motivirana ekipa 

Zaposleni razvojne agencije Ragor imajo znanje, izkušnje in ambicije, da svoje delo še nadgradijo 

s kakovostnim, inovativnim in povezovalnim pristopom. 

Spodbujamo angažiranost zaposlenih pri aktivnostih na lokalnem in nacionalnem nivoju, v 

javnem in nevladnem sektorju.  
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 Poslovna odličnost 

Ker nastopamo tudi v vlogi podjetniških svetovalcev, je naša absolutna prioriteta lastna 

poslovna odličnost, skozi katero se kažejo tudi dobre reference na lokalnem in 

regionalnem nivoju. 

 

 Politika kakovosti 

Zadovoljstvo in uspešnost naših uporabnikov in partnerjev je eno od meril našega uspeha.  Zato 

sledimo ciljem,  da vedno zagotavljamo visok nivo strokovnosti storitev,  nepristranskost do 

vseh področji dela in partnerjev  ter visok nivo komunikacije. Zaradi pomena našega dela za 

širše družbeno okolje obveščamo strokovno in splošno javnost o naših prizadevanjih na spletni 

strani www.ragor.si in Facebook spletni strani Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, skupaj z 

ostalima gorenjskima razvojnima agencijama pa preko mesečnih elektronskih novic. Razvijamo 

dober odnos z mediji in jih ažurno seznanjamo z aktivnostmi pomembnimi za občane in lokalne 

skupnosti.  S podobnimi institucijami se povezujemo doma in po svetu in si prizadevamo 

ustvariti sodobno delovno okolje ter podpiramo inovativnost in stalno strokovno 

izpopolnjevanje zaposlenih doma in v tujini. 

 

 Visoke etične in moralne norme 

Spodbujamo odprtost in sprejemamo konstruktivno kritiko. Spoštujemo partnerje in stranke in 

se potrudimo za dober posloven odnos.  

Enakovredno obravnavamo vse stranke, ne glede na socialni status, raso, vero,  spol ali 

narodnost. 

 

4. USMERITVE 

 

Pogoj za poslovno odličnost, torej tudi za ustrezne finance, je optimalna zasedenost kadrov. To 

pomeni, da bo za daljše časovno obdobje dovolj dela, torej zadosten nabor potencialnih 

ponujenih projektov in aktivnosti. Zato bomo: 

 Vlagali napor v širitev  in nadgradnjo naših aktivnosti, na katerih gradimo svojo 

prepoznavnost, kot je npr. SPOT - Slovenska poslovna točka, EU Direct in večletni 

uspešni projekti . Te aktivnosti omogočajo zanesljivejše načrtovanje denarnih tokov na 

daljši rok. 

 Širili bomo mrežo projektnih partnerjev, s katerimi je bilo izkazano vzajemno 

zadovoljstvo s sodelovanjem v skupnih projektih. To nam bo izboljšalo možnosti za vstop 

v nove, zlasti mednarodne projekte. 

http://www.ragor.si/
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 Na regijskem nivoju bomo krepili svoje aktivnosti v sklopu Regionalne razvojne agencije. 

Nadgrajevali bomo dosedanje dobro  sodelovanje s sorodnimi inštitucijami (RA SORA, 

Center za razvoj podeželja, LEAG, OZS….) v regiji.   

 Prizadevali si bomo za pridobitev in vključitev v mednarodne projekte, zlasti za tiste, ki 

bi finančne tokove usmerili v aktivnosti in investicije predvsem na območje Zgornje 

Gorenjske.  

 Razvijali bomo nove programe, instrumente in storitve za pospeševanje razvoja. 

 Izkoristili bomo naše primerjalne prednosti: večjezičnost, vzpostavljene povezave v 

drugih državah ter poznavanje lokalnega okolja. 

 

 

 

5. ZAKONSKE, PRAVNE IN VSEBINSKE PODLAGE ZA DEJAVNOST ZAVODA 

 

Program dela RAGOR-ja temelji na obveznostih, ki izhajajo iz: 

 Odloka o ustanovitvi, (Uradni list št. 53, 15. 6. 2000) in Odlokov o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Uradni list št. 

29/2005 (22.3.2005); 14/2010 (26.2.2010); 20/2017 (21.4.2017)),   

 Statuta Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, 

 Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 

46/16), 

 Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za obdobje 2014-2020, 

 občinskih razvojnih programov,  

 Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 

 Partnerskega sporazuma (pogodba med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede 

izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014-2020), 

 Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 

2014–2020. 

 Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 

posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20)  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1996
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Leto 2021 je leto novih izzivov in novih priložnosti.  Ocene o okrevanju gospodarstva so različne, 

gospodarska rast bo odvisna od številnih dejavnikov. Zavedamo se, da je potrebno aktivnosti še 

pospešiti in prilagoditi novi realnosti. Zmagovalci bodo tisti, ki bodo znali sodelovati in se 

najbolje prilagoditi novim razmeram ter prepoznali nove priložnosti.  

Usmeritev RAGOR-ja za leto 2021 je dobra izvedba projektov, ki so že v teku in jih je potrebno 

nadgraditi  ter izvajanje aktivnosti za pridobitev novih projektov, ki bodo še bolj povezale 

lokalne skupnosti in izboljšale kakovost bivanja občanov in vzpostavitev dobrih pogojev za  

poslovanje. 

Izpostavljena so naslednja programska področja: 

 razvoj kadrov, 

 razvoj gospodarstva, 

 razvoj turizma, 

 razvoj podeželja. 

 

Z vidika območja delovanja pa bo RAGOR deloval tudi: 

 kot razvojna agencija na območju Zgornje Gorenjske,  

 v okviru Regionalne razvojne agencije  RRA  (v ta sklop sodijo tudi vodenje Odbora za  okolje, 

prostor in infrastrukturo). 

 

Zavedamo se pomena pridobivanja mednarodnih kontaktov in izkušenj, zato se bomo angažirali 

tudi v mednarodnem prostoru.  Mednarodno povezovanje omogoča tudi izmenjavo izkušenj in 

dobrih praks ter sodelovanje oz. partnerstvo v čezmejnih ali mednarodnih projektih. 

 

Zavedamo se izzivov, ki jih prinaša novo obdobje.  Ukrepi, ki jih sprejela EK v želji ublažiti 

posledice pandemije so namenjeni državljanom EU in njihovim vladam. Nacionalni ukrepi 

morajo podpirati dolgoročne reforme in naložbe, zlasti v zelene in digitalne tehnologije, s 

trajnim učinkom na produktivnost in odpornost. Slovenski načrt za okrevanje in odpornost 

vključuje 9 razvojnih prioritet, ki podpirajo ključne cilje. 
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1. RAZVOJ KADROV 

 

Ni dvoma, da so prebivalci najpomembnejši razvojni potencial Zgornje Gorenjske. Zato nas še 

toliko bolj skrbijo demografske spremembe in trendi. Kakovost življenja prebivalcev (za starejše 

ter za  mlade in mlade  družine) bi morala pomeniti dodaten argument za razvoj kadrov oz. 

talentov. Želimo ostati regija visoke kakovosti življenja vseh generacij in spoštovanja vseh 

družbenih skupin.  

 

1.1. IZHODIŠČA 

 

Kot izhodišča za pripravo programa dela smo upoštevali usmeritve države, nove razmere na trgu 

dela, ki bodo še v večji meri temeljila na spoštovanju vseh starostnih skupin zaposlenih (od 

mladih do starejših), nov  Regionalni razvojni program Gorenjske 2021 - 2027, specifični položaj 

območja Zgornje Gorenjske ter seveda dosedanje izkušnje vseh deležnikov pri izvajanju 

programa razvojne agencije 

 

1.2. CILJI IN USMERITVE 

 

Osnovni cilji delovanja na področju človeških virov so: doseči večjo zaposlenost, socialno 

vključenost, višji življenjski standard ljudi ter zmanjšati regionalne razlike, kar bo moč doseči s 

povečanim vlaganjem v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, 

zaposljivosti in gospodarske rasti. 

 

Splošni cilji pa so sledeči:  

 boljša zaposljivosti prebivalstva, 

 povečana podjetnost,  

 hitrejši vstop mladih na trg dela, 

 boljša prilagodljivost, 

 boljša socialna varnost in ublažitev socialnoekonomskih posledic epidemije. 

 

 

 

1.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI IN PROJEKTI ZA LETO 2021 
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1.3.1 PODJETNIŠKI KROŽKI V OSNOVNIH ŠOLAH 

 

 

Namen projekta  »Podjetniški krožki v OŠ« je spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti 

med mladimi. Pri krožku se izkaže otroška kreativnost, učenci spoznajo značilnosti skupinskega dela, 

spoznajo tehnike iskanja poslovne priložnosti, za katero pripravijo tudi mini poslovni načrt. Pri tem se 

učenci seznanijo z bistvenimi ekonomskimi pojmi in s temeljnimi sestavinami poslovnega načrtovanja. 

Vključeni so v pridobivanje informacij in podatkov za poslovni načrt, ki ga tudi vsebinsko in vizualno 

oblikujejo skupaj z mentorjem ter ga pripravijo v končni fazi kot izdelek. Nekatere izmed podjetniških idej 

učenci s pomočjo mentorjev tudi dejansko izvedejo. Ob zaključku projekta učenci svoje ideje in delo 

predstavijo na zaključni prireditvi, kjer so najboljše podjetniške ideje tudi nagrajene. 

Cilji projekta so: 

 Nabor kreativnih, inovativnih in podjetnih osnovnošolskih poslovnih idej 

 Realizacija oziroma izvedba poslovnih idej 

 Izdelava mini poslovni načrtov za izbrane poslovne ideje 

 

Načrtovane aktivnosti: 

 Priprava programa dela za izvedbo podjetniškega krožka v živo in preko spleta 

 Izbor mentorjev in uvajanje v vodenje podjetniškega krožka 

 Promocija podjetniškega krožka na osnovnih šolah in spodbujanje učencev k vpisu v krožek 

 Izvedba 15 delavnic na temo podjetništva na vsaki izmed OŠ  

 Spodbujanje učencev k uresničitvi poslovnih idej in  uporabe digitalnih orodij  

 Poslovno mreženje učencev in lokalnih podjetnikov 

 Obisk podpornih podjetniških institucij npr. Občine, Upravne enote, Obrtne zbornice, Razvojna 

agencija Zgornje Gorenjske, Spot točka in EU direkt točka 

 Izvedba osnovnošolskega podjetniškega foruma in promocija idej mladih v medijih 

 Zaključek projekta z oddajo vmesnega in končnega poročila 

 

Trajanje:   Celoletna aktivnost 
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1.3.2 SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN POKLICNEGA UVELJAVLJANJA  – 

PODJETNIŠKA KAVICA 

 

Aktivnosti spodbujanja podjetništva in poklicnega uveljavljanja Razvojna agencija Zgornje 

Gorenjske izvaja vse od ustanovitve. Namen projekta je ustvarjanje pogojev in stimulativnega okolja 

za podjetniško in poklicno uveljavljanje ob upoštevanju specifičnih potreb ciljnih skupin in njihovih 

možnosti, kar posledično spodbuja širjenje podjetniške kulture, večjo zaposlitveno možnost in s 

tem konkurenčno prednost na trgu delovne sile. V teh negotovih časih, ki jih je močno zaznamovala 

epidemija in ki ji sledi skrb pred gospodarsko krizo, je pridobivanje tovrstnih znanj še toliko bolj 

pomembno, saj podjetnikom in potencialnim podjetnikom lahko pomagajo pri reševanju težav in 

izzivov, s katerimi se srečujejo. Aktivnosti bodo prilagojene višini sofinanciranja in razmeram v 

času izvajanja projekta. Poseben poudarek bo na  digitalizaciji in prilagajanju podjetnikov novi 

realnosti in tudi novim izzivom.   

 

Cilji projekta so:  

 dvig podjetniške miselnosti prebivalcev,  

 izboljšanje podjetniških znanj,  

 izboljšanje računalniških znanj in pomoč pri digitalizaciji MSP, 

 vzpostavitev mrežnih povezav med ciljnimi skupinami, 

 podajanje informacij o možnosti prijave na in uporabe biltena Moj spletni priročnik. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

 vodenje in koordinacija 

 promocijske aktivnosti 

 priprava nabora delavnic in vzpostavitev sodelovanja s primernimi izvajalci 

 organizacija in izvedba delavnic s podjetniškimi temami – število in način izvedbe delavnic 

bosta prilagojena številu partnerski občin ter razmeram v času izvajanja projekta 

 možnost usposabljanja posameznikov za delo na računalniku in povečanje zavedanja o 

pomenu digitalizacije  

 priprava končnega poročila 

 

Trajanje:   januar 2021 – november 2021 
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1.3.3 MLADI RAZVESELJUJEMO STAREJŠE 

 

 

 

 

Ena od posledic demografskih sprememb in sodobnega načina življenja je večanje medgeneracijske 

odtujenosti, kar slabša kakovost življenja starejši populaciji zaradi osamljenosti, hkrati pa 

preprečuje prenos življenjskih izkušenj starejših na mlade. Da bi medgeneracijski prepad zmanjšali, 

na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske že vrsto let izvajamo program medgeneracijskih srečanj, na 

katerih učenci s svojo mladostjo in neposrednostjo pomagajo upokojencem ohraniti stik s svetom, 

hkrati pa spoznavajo, da so  upokojenci še vedno lahko polni humorja, iskrivih misli in znanja. Na ta 

način učenci gradijo spoštljiv odnos do starejših ter se učijo sprejemati starost in drugačnost, kar 

pripomore k vzpostavljanju lepšega in boljšega odnosa med generacijami. Čustvena inteligenca, ki jo 

mladi  pri tem razvijajo, pa je tudi dobra osnova za nadaljnje življenje in poslovne izzive. Ker 

trenutne razmere onemogočajo potek srečanj in s tem projekta v klasični obliki, bomo v letu 2021 

aktivnosti prilagodili aktualnim razmeram.  

 

Cilji projekta so:  

 vzpostavitev medgeneracijskih druženj med otroci in starejšimi z organizacijo z različnih 

srečanj, 

 zmanjševanje osamljenosti starejših, 

 učenje mladih sprejemati starost in drugačnost na spoštljiv način, 

 razvijati  čustveno inteligenco mladih, ki je pomembna  za osebno srečo in poslovni uspeh.  

 

Načrtovane aktivnosti: 

 koordinacija in vodenje projekta 

 organizacija in izvedba vsaj 3. srečanj /dogodkov za popestritev vsakdana starostnikov s 

strani mlajše generacije 

 promocijske aktivnosti 

 priprava poročila o izvedenih aktivnostih 

 

Trajanje:   januar 2021 – november 2021 
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1.3.4 ANIMA SANA  

 

 

 

 

 

 

 

Obdobje epidemije je močno zarezalo v duševno zdravje ljudi. Zato se v zadnjem obdobju  vse več 

pozornosti namenja krepitvi, ohranjanju in izboljšanju duševnega zdravja. Največ poudarka je na 

zdravljenju, rehabilitaciji in dolgotrajni oskrbi, medtem ko so obstoječi programi promocije 

duševnega zdravja in preventive duševnih motenj predvsem pri odrasli populaciji še vedno 

maloštevilni in neenakomerno dostopni. Tisti, ki so pomoči najbolj potrebni, si le-to največkrat 

najtežje privoščijo. Poudarek projekta ANIMA SANA je na izboljšanju preventivnih storitev na 

področju duševnega zdravja ter skrbi za boljšo splošno ozaveščenost družbe na tem področju. V 

okviru projekta si prizadevamo za ohranitev dostopnosti storitev na področju duševnega zdravja, ki 

so bile vzpostavljene v sklopu projekta, ki se je izvajal med 20.3.2015 in 30.4.2016 v okviru 

Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014. Povpraševanje po aktivnostih v sklopu 

projekta ANIMA SANA se iz leta v leto povečuje, leto 2020 pa je zaradi izrednih razmer vezanih na 

izbruh in širitev koronavirusa še posebej izstopalo. Pandemija je velik pečat pustila predvsem na 

duševnem zdravju ljudi, zato je tudi v prihodnje pričakovati še večjo potrebo in s tem 

povpraševanje po tovrstnih storitvah. 

Cilji projekta so:  

 izboljšane in dostopnejše storitve na področju duševnega zdravja,  

 boljša splošna ozaveščenost družbe o pomenu duševnega zdravja. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

 koordinacija in administracija projekta 

 promocijske aktivnosti  

 delovanje vsaj 1 brezplačne svetovalne pisarne na območju Zgornje Gorenjske*  

 izvedba promocijskih delavnic na temo krepitve duševnega zdravja* 

 urejanje in ažuriranje vzpostavljene spletne strani www.animasana.si   

 zaključek projekta s pripravo poročil 

 

*število in način izvedbe navedenih storitev bosta prilagojena številu občin, ki bodo pristopile k 

projektu ter razmeram v času izvajanja projekta 

 

Trajanje:   celoletna aktivnost 
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2. RAZVOJ GOSPODARSTVA 

 

Epidemija  COVID 19 je v letu 2020 močno zarezala v gospodarstvo in nekaterim  sektorje 

občasno onemogočila delo.  

Zato je Evropska komisija že sredi leta 2020  napovedala sveženj ukrepov, ki bodo pomagali pri 

oživitvi evropskega gospodarstva v naslednjih letih.  Načrt za okrevanje in odpornost- RRF,  

podpira reforme in naložbe v zelene in digitalne tehnologije,  s trajnim učinkom na 

produktivnost in odpornost gospodarstva. Tem izhodiščem je tudi Slovenija prilagodila svoje 

razvojne prioritete. 

Izziv  bo tudi vključitev Gorenjske med upravičenke Sklada za pravičen prehod  - JTF. Odločitev o 

tem bo v Bruslju sprejeta februarja 2021.  

 

2.1. IZHODIŠČA  

 

Dejavnost Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na področju spodbujanja razvoja gospodarstva 

bo v letu 2021 v prvi vrsti temeljila na uspešni vključitvi v instrumente, ki jih izvaja država v 

sklopu programov ukrepov za spodbujanje gospodarstva ter podjetništva in konkurenčnosti ter 

ponovnemu zagonu podjetništva po epidemiji COVID-19.   

Izhodišča predstavljajo tudi izkušnje javnega zavoda na področju podpore podjetnikom. 

 

2.2. CILJI IN USMERITVE 

 

Cilji, ki jih zasledujemo znotraj RAGOR-ja na področju razvoja gospodarstva so: 

 povečati vključenost aktivnega prebivalstva v zgodnje podjetniške aktivnosti, 

 povečati število novo nastalih podjetij in število samozaposlitev 

 pomoč pri prestrukturiranju dejavnosti MSP 

 vzpodbujanje razvoja novih produktov in storitev  

 vzpodbujanje digitalizacije 

 

 

2.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2021 
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2.3.1 SPOT – Slovenska poslovna točka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOT točka (prejšnji naziv VEM točka oz. Lokalno podjetniški center) v sklopu Razvojne agencije Zgornje 

Gorenjske deluje že od leta 2001. Namen projekta je na enem mestu ponuditi čim širšo paleto storitev tako 

za brezposelne osebe, ki so potencialni podjetniki, kakor tudi za obstoječa podjetja, ki potrebujejo 

informacije o internacionalizaciji, iskanju partnerjev ali širitvi dejavnosti. SPOT točka poleg informiranja, 

delavnic, usposabljanj, mreženja in pomoči podjetjem izvaja tudi registracijske postopke, ki so potrebni za 

s.p. ali d.o.o. S SPOT točko smo se na projekt prijavili s 3 drugimi partnerji BSC, d.o.o. Kranj, RA Sora, d.o.o. 

Škofja Loka in GZS Kranj. Projektne aktivnosti bomo izvajali do konca leta 2022. V letu 2020 smo nekatere 

aktivnosti prilagodili trenutni situaciji COVID-19. V letu 2021 predvidevamo, da bomo aktivnosti izvajali 

nemoteno in v sklopu akcijskega programa, ki bo potrjen s strani Ministrstva za gospodarstvo in agencije 

SPIRIT. Veliko aktivnosti bomo posvetili prioritetam, ki so bile predlagane s strani države ter se 

osredotočili na informiranje in svetovanje objavljenih interventnih ukrepov ter državnih pomoči, ki bi 

olajšali delo in ponovni zagon podjetniških aktivnosti.  

 

Cilji projekta je izboljšati dostopnost storitev za podjetja in potencialne podjetnike in na enem mestu 

nuditi čim večji obseg storitev. Cilj projekta je tudi ustvarjanje pogojev, da se državna pomoč in 

informacije čim učinkoviteje prenašajo na končne uporabnike, to pa so podjetja, podjetniki in tisti, ki bi to 

šele želeli postati. Hkrati je osnovni cilj tudi svetovanje in registracija s.p. ter d.o.o. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

1. INFORMIRANJE  

 posredovanje informacij o regionalnih podjetniških aktivnostih »e-bilten Moj spletni priročnik«,  

 redno informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva, 

 priprava člankov o podjetniških temah  in aktivnostih v regiji. 

2.  SVETOVANJE 

Osnovno svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali 

postopki za pridobivanje subvencij v skladu s programom  agencije (npr. izpolnjevanje e-vavčerjev) in 

vključuje neposreden vnos podatkov o svetovancu v CRM (program za upravljanje s potencialnimi 

podjetniki in podjetniki -  angl. Customer Relationship Management agencije). Svetovanje lahko poteka 

telefonsko, na SPOT regije, mobilno ali preko e-pošte. Na letni ravni bo izvedenih cca 400 svetovanj. 
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3. IZVAJANJE REGISTRACIJSKIH POSTOPKOV PREKO PORTALA eVEM / SPOT 

Izvajanje postopkov registracije ter postopkov statusnih sprememb ali izbris gospodarskih družb in 

samostojnih podjetnikov preko sistema eVEM/SPOT obsega velik del aktivnosti SPOT svetovanja. Na letni 

ravni izvedemo cca. 600 registracijskih postopkov za podjetnike ali potencialne podjetnike. Delo s 

strankami je bilo že v letu 2020 prilagojeno ukrepom COVID-19. V ta namen so se svetovalke tudi 

primerno izobrazile in računalniške programe prilagodile tako, da postopki potekajo nemoteno. 

Registracijske postopke bomo izvajali tudi v letu 2021.  

4. ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA 

 mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva…)  in promocija aktivnosti 

SPOT regije ali ukrepov spodbujanja podjetništva, 

 informiranje o spodbujanju podjetništva v regiji in storitvah SPOT regije, 

 promocija storitev SPOT regije preko osebnih obiskov pri MSP-jih, 

 srečanje s predstavnikom vsake občine  z namenom spodbujanja podjetništva v regiji, 

 udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja - sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami 

v sosednjih državah. 

5. USPOSABLJANJA IN DELAVNICE 

 izvajanje usposabljanj in delavnic za potencialne podjetnike in MSP. Na leto bo izvedenih cca 16 

dogodkov (4 usposabljanja in 12 delavnic). Na osnovi izkušenj iz leta 2020, se bodo ob nespremenjeni 

situaciji delavnice in usposabljanja izvajale online preko aplikacije ZOOM.  

6.  IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI 

 izmenjava dobrih praks, predstavitve izkušenj tako znotraj Slovenije, kot čezmejno z namenom 

povezovanj-mreženj in odpiranja novih poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike kot tudi MSP. 

Na letni ravni bodo izvedeni vsaj trije dogodki.  

7. POROČANJA IN SOOBLIKOVANJA PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE 

 mapiranje, uporaba platforme za poročanje , 

 usposabljanje in informiranje svetovalcev – udeležba na usposabljanjih agencije in ministrstva ter 

druga strokovna usposabljanja, 

 opravljanje drugih aktivnosti skladno z zahtevami agencije: aktivno sodelovanje in ažurno vnašanje 

vseh aktivnosti SPOT regije v sistem intranet za referente, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s 

strani svetovancev ter na podlagi poziva agencije posredovanje informacij in strokovnih prispevkov za 

upravičence in agencijo, 

 srečanje podpornega okolja v regiji, 

 koordinacija in vodenje konzorcija – v primeru, ko nastopa vlagatelj s partnerji, 

 showroom regije - predstavitev produktov regijskih podjetij na enem mestu v regiji ob upoštevanju 

aktualne situacije (COVID-19) in izzivom digitalizacije.  

 

Trajanje:  celoletna aktivnost  
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2.3.2 USTVARJALNI PODJETNIK 

 

 

 
 

 

 

 

Namen projekta Ustvarjalni podjetnik je pomagati lokalnim ustvarjalcem pri prvih korakih na poti 

podjetništva. S seznanitvijo in ureditvijo ustreznih statusov, organiziranjem delavnic ter z 

omogočanjem prodaje se sodelujočim ustvarjalcem pomaga k večji prepoznavnosti, pridobitvi 

novih znanj ter možnostim novih zaslužkov. Skupaj hobije spreminjamo v poslovne priložnosti ter v 

teh turbulentnih časih ljudem ponujamo priložnost za dodatne zaslužke in lažje premagovanje 

kriznih obdobij. S projektom skrbimo tudi za ohranjanje in promocijo lokalnih izdelkov ter 

tradicionalnih obrti. 

Cilji projekta so:  

 spodbujanje ciljne skupine k izkoriščanju ponujenih poslovnih priložnosti in pridobitvi 

novih znanj, 

 povečanje podjetniškega in kulturnega utripa, 

 seznanitev udeležencev z različnimi statusi ter pomoč pri registraciji, ureditvi 

najprimernejšega statusa, 

 organizacija delavnic ter na ta način izboljšanje marketinških in podjetniških znanj 

udeležencev v projektu , 

 sodelujočim ustvarjalcem omogočiti prodajo, 

 večja prepoznavnost sodelujočih ustvarjalcev ter promocija lokalnih izdelkov. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

 koordinacija in vodenje projekta 

 promocijske aktivnosti 

 individualna pomoč posameznim udeležencem pri registraciji, ureditvi najprimernejšega 

statusa, 

 organizacija delavnic  

 omogočanje prodaje sodelujočim ustvarjalcem na različnih lokacijah  

 priprava skupne promocijske publikacije 

 priprava poročila o izvedenih aktivnostih  

 

Trajanje:   januar 2021 – november 2021 
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2.3.3 OBRTNO PODJETNIŠKI CENTER BOHINJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrtno podjetniški center Bohinj (OPC Bohinj) je pilotni projekt iz leta 2015, ki je v zadnjih 5 letih 

dosegel pravi razcvet. Povpraševanje s strani podjetnikov, potencialnih podjetnikov, posameznikov, 

sobodajalcev, nosilcev certifikata Bohinjsko ali  potencialnih podjetnikov iz Bohinja je iz leta v leto 

večje, Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske pa prepoznavajo kot pomembne člen pri doseganju 

svojih poslovnih ciljev. 

 

Obrtno podjetniški center – OPC Bohinj se izvaja v Bohinju kot projekt in ni registrirana pravna 

oseba. Individualna svetovanja se razlikujejo glede na svetovanca, njegove izkušnje, potrebe na trgu 

ali iznajdljivost. Vsako svetovanje je personalizirano, saj ima skoraj vsako podjetje ali fizična oseba 

povsem drugo idejo ali potrebo po informacijah. Mobilna svetovanja so posebej pozitivno 

obravnavana, ker je ključnega pomena včasih problem ali idejo pogledati na terenu ter predlagati 

možne rešitve. 

 

V letu 2017 so se na Komisiji za gospodarstvo in podjetništvo glede na povpraševanja podjetnikov 

po različnih storitvah in možnostih optimizacije storitev ter glede na potrebe v lokalnem okolju 

odločili, da se strokovno pomoč ponudi tudi nosilcem certifikata Bohinjsko. V okviru projekta se 

posebna pozornost namenja tudi aktivnostim za boljšo prepoznavnost izdelkov iz Bohinja in 

informiranosti podjetnikov o zakonskih podlagah za različne storitve. 

 

Od leta 2019 naprej pa so se svetovanja razširila še na področje sobodajalstva, zakonskih podlag, 

pridobivanja nepovratnih sredstev z različnih področij ter možnosti za nepovratna sredstva v 

okviru državnih ukrepov v času COVID-19.  

 

V letu 2021 bomo v primeru zaostrenih ukrepov svetovanja izvajali preko spletnih portalov ali 

telefonsko, delavnice pa preko aplikacije ZOOM ali drugih podobnih spletnih orodij.  

 

Cilj projekta je izvedba svetovanj s področja marketinga, promocije, internacionalizacije, 

pridobivanje občinskih sredstev iz razpisa za gospodarstvo, razpisa za fasade, ukrepi in možnosti 

subvencij povezanih s COVID-19, iskanje poslovnih partnerjev ter širitev blagovne znamke 
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Bohinjsko. Cilj projekta sta tudi usposabljanje in izobraževanje skozi izvedbo različnih delavnic 

prilagojenih lokalnim potrebam. 

 

Projekt Obrtno podjetniški center je namenjen individualnim svetovanjem podjetnikom, obrtnikom 

in potencialnim podjetnikom iz Bohinja ter članom in nosilcem blagovne znamke Bohinjsko.  

 

Načrtovane aktivnosti: 

 izvedba 4-5 informativno-izobraževalnih delavnic glede na povpraševanje s strani podjetnikov, 

nosilcev certifikata Bohinjsko in občanov,  

 mobilna svetovanja pri razvoju nove ideje, registraciji podjetja, pridobivanju EU ali državnih 

sredstev ali prijavi izdelka za pridobitev certifikata Bohinjsko (predvideno 35 individualnih 

svetovanj) 

 aktivnosti se lahko glede na lokalne potrebe še spremenijo.  

 

Trajanje:   januar 2021 – november 2021 
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2.3.4 UPORABNA ZELIŠČA  

Zdravilna zelišča in njihovi pripravki veljajo za eno najstarejših oblik zdravljenja, a so znanja in uporaba 

zelišč v vsakdanjem življenju v zadnjih desetletjih počasi začela toniti v pozabo. V okviru projekta 

udeležencem vseh starosti omogočamo pridobitev številnih teoretičnih kot tudi praktičnih znanj s 

področja prepoznavanja zdravilnih zelišč, njihovih zdravilnih lastnosti, možnosti za uporabo, itd. Že 

pridobljena znanja v preteklih letih se nadgrajujejo z novimi.  

 

Zaradi razmer, vezanih na preprečevanje širjenja koronavirusa, bomo vsaj v prvem delu projekta 

posamezne dogodke izvedli v spletni obliki preko aplikacije Zoom in tako na eni strani poskrbeli za 

varnost naših udeležencev in na drugi za večjo dostopnost vsebin še širšemu krogu slušateljev. Izvedba 

vseh aktivnosti bo tako prilagojena razmeram v času izvajanja projekta. 

 

Cilji projekta so:  

• neposredni: 

 izvedba teoretičnih in praktičnih delavnic na temo zeliščarstva  

 ogled primera dobre prakse/strokovna ekskurzija  

• posredni:  

 izobraženi ljudje na področju zdravilnih zelišč in njihove uporabe  

 

Načrtovane aktivnosti: 

 koordinacija in vodenje projekta 

 določitev vsebin delavnic 

 iskanje in dogovor o sodelovanju z izvajalci delavnic 

 priprava vabila k sodelovanju v projektu 

 promocijske aktivnosti 

 sprejem prijav za sodelovanje v projektu in dodatno informiranje 

 organizacija in izvedba dogodkov (teoretičnih in praktičnih ) 

 organizacija in izvedba strokovne ekskurzije 

 zaključek projekta s pripravo poročil 

 

Trajanje:   januar 2021 – november 2021 
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2.3.5 MOJE NARAVNO IZ DOLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen projekta je pomoč pri promociji in trženju kolektivne znamke občine Kranjska Gora - MOJE 

NARAVNO IZ DOLINE. 

 

Cilji projekta so:  

• neposredni: 

 urejanje in ažuriranje vzpostavljene spletne strani www.mojenaravnoizdoline.si 

 promocijske aktivnosti 

• posredni cilji:  

 boljša prepoznavnost kolektivne znamke MOJE NARAVNO IZ DOLINE  

 

Načrtovane aktivnosti: 

 urejanje in ažuriranje vzpostavljene spletne strani Moje naravno iz doline 

 promocijske aktivnosti 

 priprava poročila o izvedenih aktivnostih 

 

Trajanje:  celoletna aktivnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mojenaravnoizdoline.si/
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2.3.6 POSLOVNI KLUB IN ZAPOSLITVENI SEJEM 

 

 

 

Poslovni klub je bil ustanovljen z namenom sodelovanja in povezovanja gospodarskih subjektov v 

občini Jesenice.  Glede na krizo v letu 2020, ki se bo odražala tudi v letu 2021 je naša želja ohranjanje  

rednih stikov in prenosa informacije (networkinga) med podjetji, promocija gorenjskega gospodarstva 

med slovenskimi institucijami in pomoč pri zagotavljanju vzpodbudnega poslovnega  okolja. 

V letu 2021 bi zaposlitveni sejem poskusili bolj tesno povezati s predstavijo poklicev/podjetij na šolah 

in s tem vzpodbuditi mlade k razmišljanju o nekaterih obrtnih poklicih, ki imajo prihodnost zaposlitve 

v lokalnem okolju.  Glede na izkušnje je digitalna izvedba sejma tudi lahko učinkovita. Hkrati bi skozi 

poslovni klub preverili tudi možnosti za štipendiranje dijakov.  

 

Cilji projekta: 

 povezovanje podjetij in evidentiranje skupnih problemov in izzivov 

 pridobivanje novih članov ter posledična rast in utrjevanje  gospodarstva 

 boljše povezovanje med strokovnimi šolami in podjetji.  

 

Načrtovane  aktivnosti: 

 obveščanje članov o projektih, razpisih, delavnicah, 

 promocija in koordinacija delovanja Poslovnega kluba Jesenice  

 izvedba Zaposlitvenega sejma v sodelovanju s podjetji Poslovnega kluba in šolami  

 

Trajanje:   januar 2021 – december 2021 
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3. RAZVOJ TURIZMA 

Turizem ima v občinah Zgornje Gorenjske izjemno pomembno vlogo,  tako za lokalno 

gospodarstvo kot tudi za lokalno prebivalstvo.   Turizem v gorskih občinah predstavlja kar 34%  

vseh kapacitet in vseh nočitev v Sloveniji.  

 Z rastjo so res prišla nova delovna mesta in nove poslovne priložnosti po eni strani, po drugi 

strani pa tudi zmanjšanje kakovosti življenja za lokalno prebivalstvo (predvsem promet, gneča, 

cene…). Trajnostni turizem, podpira razvoj turizma, ki ustvarja večjo dodano vrednosti, bogati 

lokalno skupnost in ji omogoča napredek in je pomemben ekonomski dejavnik destinacije. Ob 

enem pa ne ogroža narave, vodnih virov in našega okolja nasploh. Intenzivna podpora Skupnosti 

Julijskih Alp in projektu BOJA  bo vsekakor prinesla veliko dodano vrednost in pomagala pri 

izboljšanju prihodnjega razvoja in trajnostne rasti turizma.  

Pandemija v letu 2020 je pokazala ranljivost turizma in moč povezovanja. Obstajajo različne 

napovedi okrevanja turizma v letu 2021, vendar je težko podati realno oceno. Verjetno pa veljajo 

napovedi, da bo domači turizem tudi v 2021 imel zelo pomembno vlogo, ter, da bodo tuji gostje 

prihajali predvsem iz sosednjih držav in držav, ki jim je Slovenija dostopna z  avtom. 

 

3.1. IZHODIŠČA 

 

Območje Zgornje Gorenjske, kjer je turizem pomembna gospodarska panoga, je s podpornimi 

institucijami dobro podprto. V občinah Kranjska Gora, Bled, Bohinj in Radovljica delujejo lokalne 

turistične organizacije, v Občini Žirovnica Zavod za kulturo in turizem, v Občini Jesenice pa 

organizacijsko ter promocijsko vlogo na področju turizma opravlja TIC Jesenice, ki ga vodi 

Občina Jesenice. Aktivnosti  RAGOR-ja se koncentrirajo na projekte  kjer se turizem prepleta s 

podjetništvom in kmetijstvom ali pa na področju vzgoje in izobraževanja. 

 

3.2. CILJI IN USMERITVE 

 

Cilji, ki jih zasledujemo znotraj RAGOR-ja na področju podpore razvoju turizma, so: 

 mladim približati turizem kot način življenja, 

 spodbujati oz. ohranjanje podjetništva v  dejavnosti turizma, 

 povezovanje v okviru BOJA, STO oz.  regijsko, nacionalno in mednarodno,  

 ohranjanje in promocija naravne in kulturne dediščine območja, 

 razvoj novih turističnih proizvodov in vzdrževanje obstoječih.  

 

3.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2021 
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3.3.1 POHODNIŠTVO V OBČINI JESENICE 

 

             

Pohodništvo je na območju občine Jesenice glavna rekreacijska dejavnost, ki jo izvajajo obiskovalci občine. 

Občina Jesenice že po svoji geografski legi predstavlja velik potencial za pohodnike. Na severni strani je 

obdana s Karavankami, na južni z Mežaklo. Obenem leži v bližini drugih pohodniških destinacij, kot so 

Julijske Alpe, Zgornjesavska dolina, Blejski kot in druga podobna območja na zgornjem Gorenjskem. 

Aktivnosti v letu 2021 bodo razdeljene na redne aktivnosti, ki jih izvajamo vsako leto in izzive, ki se vsako 

leto na novo uskladijo, ob upoštevanju pomembnih obletnic v  letu 2021. 

Cilj: 
 vzpostavitev novih in vzdrževanje obstoječih pohodniških poti ter druge infrastrukture, povezane s 

pohodništvom in rekreacijo v občini Jesenice.  

Aktivnosti: 
 Redne aktivnosti :  

 koordinacija Vintgar v razmerju Občina Jesenice in Turistično društvo Gorje; 

 osnovno vzdrževanje lokalnih pešpoti; 

 delovanje in koordinacija delovne skupine za pohodništvo; 

 vzdrževanje portala ledinskih imen; 

 Izzivi 2021: 

 Pilotna akcija vzpostavitve prometnega režima med Jesenicami in Planino pod Golico v mesecu maju; 

 Obnova Zoisovega parka (prva faza): ustanovitev delovne skupine za obnovo Zoisovega parka, začetne 

aktivnosti (uvodni sestanki z vsemi deležniki, pridobitev soglasij, prostovoljna delovna akcija…);  

 Ureditev enotne pohodniške poti do Španovega vrha (akcija TNP »hodite po označenih poteh«;   

  Vzpostavitev enotne evidence turistične infrastrukture v občini Jesenice (evidenca lokacij z info. in 

usmerjevalnimi tablami, žigi, vpisnimi skrinjami, klopcami, razgledišči itd.); 

 Delno bomo vključeni tudi v pohodniške aktivnosti v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi 

organizacijami: sodelovanje pri ureditvi ferate Dobršnek in ureditev pohodniških poti na območju 

Koroške Bele. 

 

Trajanje:   januar 2021 – november 2021 
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3.3.2 OHRANIMO NARCISE 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

Narcise so z vidika naravnih danosti za razvoj turizma ena glavnih atrakcij, po kateri je občina 

Jesenice prepoznavna na širšem območju. Narcisne poljane so kot znamenitost odlična podlaga za 

razvoj turističnih produktov. Žal pa so zaradi spremenjenega načina kmetovanja in zaraščanja 

kmetijskih površin travniki narcis vse manjši. Da bi ohranili in okrepili rastišča narcis, smo v letu 

2016 vzpostavili program Ohranimo narcise, ki se je na terenu v obdobju 2017-2020 že uspešno 

izvajal. Z letom 2021 v program vstopa 33 lastnikov s skupaj 39,66 ha rastišč. Na teh površinah se 

bo kmetijska obdelava izvajala prilagojeno za zaščito narcis in ostale biotske pestrosti. 

 

Cilji projekta: 

Cilj projekta je ohraniti prepoznavnost območja po narcisah, dolgoročni cilj pa je ohraniti narcise 

kot naravno vrednoto, povečati prihodke turistične dejavnosti v občini Jesenice in izobraziti lokalno 

prebivalstvo o pomenu narcis. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

V letu 2021 se bodo izvajale sledeče aktivnosti: 

 izvajanje programa Ohranimo narcise v obliki izvajanja in nadzora ustrezne kmetijske obdelave 

v program vključenih zemljišč in izplačilo nadomestil lastnikom zemljišč, 

 nadzor in spremljanje programa, 

 prilagajanje programa glede na potrebe, 

 pilotni izobraževalni naravoslovni dan o narcisah za eno generacijo ene osnovne šole na 

območju Občine Jesenice, 

 nadaljevanje monitoringa števila narcis na vzorčnih površinah, 

 sklepanje pogodb z lastniki zemljišč za obdelovalno sezono 2022 (le v primeru zagotovitve 

sredstev za izplačilo nadomestil). 

 

Trajanje:   februar 2021 – november 2021 
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3.3.3 TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA  

 

   

 

Namen projekta je vključiti učence OŠ Koroška Bela, OŠ Prežihovega Voranca Jesenice in OŠ Toneta Čufarja 

Jesenice v raziskovanje, spoznavanje, ter promocijo turizma v občini Jesenice. Učenci, ki se bodo vključili v 

turistični krožek, bodo razvijali pozitiven odnos do turizma in turistov. Učencem bomo vzbudili zanimanje 

za turizem kot možno področje njihovega poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih motivirali za 

pridobivanje znanja o turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v občini 

Jesenice. S privzgojeno ljubeznijo do domačega kraja bodo mladi lahko po svojih močeh ohranjali naravno 

in kulturno dediščino ter skrbeli za njeno urejenost. 

 

V šolskem letu 2020/2021 bomo zaradi zdravstvenih razmer v povezavi z virusom Covid-19 način izvedbe 

turističnih krožkov ter število vključenih učencev ustrezno prilagodili. Pozornost vključenih učencev 

bomo tokrat usmerili v kulinariko in se tako s tematiko navezali tudi na Slovenijo kot evropsko 

gastronomsko regijo v letu 2021. Z učenci bomo na terenu raziskovali kulinarično ponudbo Jesenic: 

poiskali bomo različne ponudnike z raznovrstno ponudbo, ki bo odražala tudi multikulturno okolje 

Jesenic. Zanimalo nas bo katere so posebnosti vsake ponudbe, kaj so specialitete, kakšna je lokalna 

tradicionalna kuhinja in katere druge so tudi tukaj prisotne. Ugotovitve o ponudbi in priporočila otrok 

bomo posneli tudi v obliki kratkih 4-5 promocijskih filmčkov (vsak bo dolg približno minuto) s skupnim 

naslovom »Kulinarična ponudba Jesenic«. 

 

Cilji projekta 
 

 vzgoja in izobraževanje mladih za turizem; 

 razviti ustvarjalnost in podjetnost učencev na področju turizma in turizma  

 razviti odgovornost do ohranjanja naravne in kulturne (prehranske) dediščine domačega 

kraja; 

 navdušiti mlade za turistične poklice in jih vključiti v izvajanje aktivnosti na področju 

turizma; 

 promocija občine Jesenice. 
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Aktivnosti 
 3 teoretične delavnice: spoznavanje jeseniške kulinarike (preko ZOOM-a) 

 7 praktičnih delavnic: obiski gostinskih obratov v občini Jesenice, predstavitev obrata, 

degustacija, evalvacija, snemanje;  

 3 praktične delavnice: izdelava zaključnih kadrov, govornih delov, montaža filmov;  

 Promocija filmov (socialna omrežja, spletne strani, tiskani mediji …) 

 Obisk prireditve Kulturna mavrica 

 

Trajanje: november 2020 – avgust 2021 
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3.3.4 TRADICIJA IN TURIZEM 

 

  

Kozolci, na Zgornjem Gorenjskem imenovani stogovi, so edinstvena arhitekturna posebnost slovenskega 

podeželja. Zaradi sprememb v načinu kmetovanja je njihova vloga postala postranska, uporabljeni so 

veliko redkeje kot nekoč, zato so podvrženi propadanju. Kljub temu pa so nezgrešljiv in nepogrešljiv del 

slovenske etnološke dediščine in kulturne krajine. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske se s sodelovanjem 

in financiranjem Občine Kranjska Gora v okviru projekta že od leta 2016 posveča kozolcem v 

Zgornjesavski dolini. V letih 2016 in 2017 je sta bili obravnavani območji Dovškega polja in Gozda 

Martuljka s Srednjim Vrhom, v letu 2018 Rateče, v letu 2019 Kranjska Gora ter v letu 2020 Zgornja 

Radovna in Mojstrana. Območje za leto 2021 bo usklajeno z naročnikom (predvidoma vsa preostala 

območja v Dolini: Log, Belca, …).  

 

Cilji projekta: 

 Dvig ozaveščenosti o pomenu kulturne dediščine Zgornjesavske doline na primeru 

kozolcev; 

 obnova kozolcev v sodelovanju z lastniki. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

 Evidenca kozolcev na izbranem območju (popis materialov in stanja, vnos terenskih 

podatkov v Register kozolcev);  

  Analiza stanja kozolcev v letu 2021 in primerjalna analiza med letoma 2000 in 2021;  

 Obnova enega kozolca na obravnavanem območju na tradicionalen način (les kot 

gradbeni material, tipični detajli ipd.); 

 Promocija projekta v lokalnih medijih.  

 

Trajanje izvedbe: februar 2021 – november 2021 

 

 

 



30 

PROGRAM DELA 2021 

 

3.3.5 SPOMINI STARIH JESENIC   

 

Namen projekta je domačine in turiste informirati o bogati in zanimivi zgodovini najstarejšega dela 

Jesenic, ter jih motivirati za raziskovanje in gibanje po tem delu mesta. V prvi fazi projekta (2020) je bilo 

postavljenih sedem informativnih tabel (80 x 80 cm) na pomembnejših točkah po naselju Murova, 

izdelana je bila zgibanka ter posnet promocijski igrano-dokumentarni film »Spomini starih Jesenic«, ki se 

nahaja na You Tube kanalu Občine Jesenice.  

 

Z nadaljevanjem projekta se bomo usmerili v druge predele tega dela Jesenic (Kosova ulica, nekdanja 

Gosposvetska ulica) in predstavili še tamkajšnjo kulturno dediščino (Stara Pošta, Kosova graščina, Cerkev 

sv. Lenarta, Balohova hiša, lokacija nekdanjega hotela Triglav…). V načrtu ni izključno postavitev fizičnih 

informacijskih tabel pač pa informiranje uporabnikov preko digitalnih platform (mobilne aplikacije itd.).   

Glede na pomembne obletnice, ki jih obeležujemo v letu 2021 (500 let Kosove graščine, 7o let 

Gornjesavskega muzeja Jesenice in seveda tudi 30 let samostojne Slovenije) bomo nadgradili naše 

sodelovanje z drugimi javnimi zavodi v občini. 

 

Cilji projekta: 

 urediti del sprehajalne poti po starem delu Jesenic (Kosova ulica, nekdanja Gosposvetska 

ulica) s fizično postavitvijo informativnih tabel v kombinaciji z digitalnimi vsebinami; 

 povečati možnosti terenskega izobraževanja za osnovne šole; 

 nadgraditi turistično ponudbo krožnih poti okoli Jesenic. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

 terenski ogled lokacij, priprava vsebin in proučitev možnosti za  izdelavo fizičnih tabel;  

 priprava digitalnih vsebin, vzpostavitev digitalne platforme; 

 strokovno voden promocijski pohod po starem delu Jesenic; 

 promocija projekta; 

 

Trajanje izvedbe: 1 leto 
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4. RAZVOJ PODEŽELJA 

 

Podeželje je naša preteklost, sedanjost in prihodnost! Združuje našo naravno in kulturno 

dediščino in določa naš alpski  karakter. Da bo podeželje  ostalo tudi prihodnost,  je potrebno 

ustvariti pogoje, da bodo mladi prepoznali podjetniško priložnosti, ki jo podeželje predstavlja. 

Zato se na RAGOR-ju  trudimo za  vzpostavitev sistemske podpore in povezovanja z ostalimi 

deležniki ter prenosom  znanj iz generacije v generacijo. Kriza je pokazala  prepletenost in 

vpetost podeželja v turizem in turizma v podeželje, z velikim poudarkom na kulinariki. 

4.1. IZHODIŠČA 

 

Značilnosti območja, ki narekujejo izbor ciljev na področju razvoja kmetijstva, so sledeča: 

 prevladujejo kmetije, na katerih prebivalci kombinirajo redno zaposlitev s kmetijsko 

dejavnostjo, 

 starostna struktura je izrazito neugodna,  

 skupna infrastruktura za produkte s kmetij je slabo razvita, 

 na kmetijah se težko odločajo za registracijo dopolnilne dejavnosti, navzlic 

neizkoriščenim potencialom v povezavi s turizmom, 

 stopnja samooskrbe s hrano je nizka. 

 

4.2. CILJI IN USMERITVE 

 

Cilji, ki jih zasledujemo znotraj RAGOR-ja na področju podpore razvoju podeželja so: 

 izkoristiti endogene potenciale za razvoj dinamičnega konkurenčnega podjetništva na 

podeželju, 

 razviti pristope za dolgoročno ohranitev kulturne krajine in tipičnega izgleda naselij, 

 zagotoviti ohranitev in razvoj naravne dediščine, habitatov ter biodiverzitete. 

 

Viri za izvedbo projektov so pretežno razpisi LAS (Lokalna akcijska skupina) Gorenjske košarice, 

ustanovljen konec leta 2015 (prvi razpis je bil objavljen aprila 2018), v manjši meri pa razpisi LAS Za 

mesto in vas, razpisi EU programov in neposredna naročila občin. 

 

 

4.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2021 
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4.3.1. HIŠNA IMENA – VZDRŽEVANJE 

         

Končani projekti zbiranja starih hišnih imen zahtevajo, da se za njihovo kakovostno trajnost še vedno 

izvajajo aktivnosti, ki to zagotavljajo. Zaradi velike odmevnosti in priljubljenosti akcije se ljudje tudi 

kasneje odločajo za označitev domačije, poleg tega pa se na tem področju kot vodilni v Sloveniji RAGOR 

stalno dopolnjuje in uveljavlja tudi na mednarodnem nivoju. 

 

Cilji projekta: 

V prvi vrsti je cilj vzdrževati konkretne cilje končanih projektov (zagotavljati označenost domačij, 

vzdrževati in dopolnjevati bazo in spletno stran), poleg tega pa v projektu opravljamo dejavnosti, 

ki hišnim imenom na državnem in mednarodnem nivoju dajejo pomembno mesto v ohranjanju 

nesnovne kulturne dediščine. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

 ažuriranje baze hišnih imen,  

 vnos dodatnih informacij o hišnih imenih, posredovanih s strani domačinov, 

 svetovanje in nudenje informacij domačinom o obravnavani temi, 

 pripravo splošnih poljudnih ali strokovnih člankov o hišnih imenih, 

 strokovno udejstvovanje na zadevnem področju na državnem in mednarodnem nivoju, 

 vzdrževanje in morebitna potrebna nadgradnja spletne strani Hišna imena na 

Gorenjskem (www.hisnaimena.si),  

 menjava poškodovanih tabel in naknadna označitev domačij na željo lastnikov domačij,  

 

V planu je zagotovitev najmanj 100 tabel za še neoznačene domačije oz. za menjavo poškodovanih 

tabel. V primeru, da kvota ni izpolnjena, v posameznih naseljih lastnikom še enkrat pošljemo 

soglasja in jih povabimo k naknadni označitvi hiše. V okviru vzdrževanja rezultatov projektov 

bodo izvedene navedene aktivnosti na območju 14 občin na Gorenjskem in 5 občin v 

Osrednjeslovenski regiji, kjer so projekti potekali med leti 2009 in 2020 potekali. 

 

Trajanje:   januar 2021 – december 2021 

http://www.hisnaimena.si/
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4.3.2. STARA HIŠNA IMENA 

  

Stara hišna imena so del identitete slovenskega podeželana. Nekdaj je vsaka hiša nosila staro hišno ime, po 

katerem so se ljudje med seboj prepoznavali. Gre za edinstven pojav nesnovne kulturne dediščine, ki je 

prisoten le še na redkih območjih v Evropi. V projekt so kot nosilci dediščine vključeni starejši domačini, ki 

preko medgeneracijskih stikov, ki jih projekt vzpostavlja, prenašajo dediščino na mlajše. Z osveščanjem 

prebivalstva o pomenu nesnovne kulturne dediščine projekt tako zagotavlja ohranitev in celo ponovno 

oživitev rabe starih hišnih imen.   

S projekti ohranjanja hišnih imen neprekinjeno nadaljujemo že leta 2009 začeto delo. Na območju 12-ih 

gorenjskih občin je projekt že zaključen, v letu 2018 pa smo začeli s širitvijo projekta.  Za leto 2021 je 

predvidena tretja faza projekta, imenovan Stara hišna imena 3, ki bo obravnaval 12 naselij na območju 

občin Medvode in Mengeš. Načrtovano je tudi dokončanje dela v občini Tržič. Poleg tega se projektna ideja 

širi tudi na območje Škofjeloškega hribovja, kjer projekt sicer izvaja Razvojna agencija Sora, a RAGOR pri 

tem sodeluje kot strokovni partner, ki zbrano gradivo pregleda, izvede strokovna predavanja o hišnih 

imenih na terenu. 

 

Cilji projekta: 

Danes se zaradi suburbanizacije in deagrarizacije slovenskega podeželja imena izgubljajo, zato je 

glavni namen projekta nabor in ohranitev starih hišnih imen na opredeljenem območju. Poleg 

tega neposrednega cilja pa ima projekt tu neposredne cilje, ki so predvsem socialnega značaja – 

medgeneracijsko sodelovanje, krepitev lokalne identitete in opolnomočenje starejših krajanov kot 

nosilcev dediščine. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

Projekt vsebuje odkrivanje starih hišnih imen, ugotavljanje njihove narečne izgovorjave, izdaja 

knjižice s hišnimi imeni in vključitev imen v spletni leksikon Hišna imena na Gorenjskem - 

www.hisnaimena.si . V projekt bodo vključeni starejši domačini kot poznavalci hišnih imen in ne 

nazadnje vse lokalno prebivalstvo, ki bo obveščeno o poteku projekta in pozvano k sodelovanju 

na srečanjih z domačini. Terenska označitev z lončenimi tablicami poteka na podlagi pridobljenih 

soglasij lastnikov hiš. 

 

Trajanje:  januar 2021– november 2021 

http://www.hisnaimena.si/
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4.3.3. PROČ Z INVAZIVKAMI 

 

 

 

 

Projekt obravnava tematiko tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (invazivk), ki lahko povzročajo 

gospodarsko škodo, imajo škodljive vplive na zdravje ljudi ter izpodrivajo avtohtone vrste. 

Projekt je usmerjen predvsem v osveščanje prebivalstva (tudi otrok) o škodljivih tujerodnih 

invazivnih rastlinah, seznanitvi z ustreznimi načini zatiranja, odstranjevanja ter ravnanja z 

ostanki invazivnih rastlinskih vrst. Zadnja leta skušamo ljudem prikazati tudi uporabnost invazivk 

skozi različne delavnice (izdelava tinktur, mazil, …). 

 

Cilji projekta: 

Cilj projekta je zmanjšati škodo, ki jo povzročajo tujerodne invazivne rastlinske vrste in 

ozaveščanje občanov o načinih odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

 izvedba predavanja za šole in/ali vrtce in spoznavanje tujerodnih invazivnih rastlin na 

terenu, 

 vzpostavitev možnosti javljanja novih rastišč, posodobitev inventarizacije rastišč, 

 pomoč občanom pri soočenju s problematiko – priprava smernic in/ali izvedba akcij 

odstranjevanja, 

 delavnica uporaba invazivk v ljudskem zdravilstvu. 

 

Trajanje:  januar 2021 – november 2021 
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4.3.4. LEDINSKA IMENA 

     

Poleg hišnih imen so tudi ledinska imen del jezikovno kulturnega izročila prostora, v katerem ljudje živijo 

in delajo. Izvirajo iz naravnih danosti ali človekove dejavnosti v prostoru, ljudem pa služijo za orientacijo v 

domačem delovnem okolju. Bogastvo imen se z generacijami izgublja, saj je navezanost na zemljo in delo 

na njej vedno manjša. Imena se v narečni obliki obeleži na tiskani publikaciji z zemljevidom ledinskih 

imen, ki se jo brezplačno da na razpolago domačinom in obiskovalcem. Poleg tega se jih vključi v spletni 

pregledovalnik ledinskih imen www.ledinskaimena.si, ki pokriva območje Gorenjske in južne avstrijske 

Koroške. 

 

Cilj projekta: 

 

Ohraniti kulturno dediščino ter povečati privlačnost turističnega območja. Preko projektnih rezultatov pa 

je cilj tudi ponovno oživiti in vzpodbuditi lokalno prebivalstvo k rabi ledinskih imen v njihovem vsakdanu. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

 

 pregled zgodovinskih virov, ki navajajo ledinska imena,  

 pridobitev prostorskih podatkov za izvedbo terenskih popisovanj, 

 pregled že zbranih podatkov, sestanek z ljubiteljskimi zbiratelji, 

 terensko zbiranje imen (sestanki s starejšimi krajani), 

 srečanja z domačini z namenom dokončne uskladitve ledinskih imen, 

 ureditev in digitalizacija podatkov, 

 izdelava zemljevida in tisk publikacije (predvidoma zemljevid ledinskih imen v merilu vsaj 1:10000 s 

spremnim besedilom), naklada najmanj 500 kom., 

 umestitev ledinskih imen na spletni portal www.ledinskaimena.si.   

 

Projekt se je v preteklih letih izvajal le na območju Bohinja, kjer je za leto 2021 predvideno, da se 

dokončajo zaradi epidemije prekinjene aktivnosti na območju katastrske občine Gorjuše in prične popis 

imen na območju katastrske občine Savica.  

Z letom 2021 se pobudi pridružujeta še Občina Gorje in Občina Radovljica. V prvi je predvidena izvedba 

projekta na območju Podhoma in Spodnjih Gorij, v drugi pa območje katastrskih občin Češnjica pri Kropi 

in Kropa. 

 

Trajanje:   januar 2021 – november 2021 

 

http://www.ledinskaimena.si/
http://www.ledinskaimena.si/
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4.3.5. NAZAJ K NARAVI 

 

Ljudje postajamo pozornejši, od kod prihaja naša hrana in na kakšen način je bila pridelana. Ni 

nam več vseeno, kaj damo nase in kakšna čistila ter kozmetika se nahajajo v naših domovih. Znanja 

naših prednikov ponovno prihajajo do izraza, saj se začenjamo zavedati, da je naravno najboljše 

tako za nas kot tudi naše okolje.  

Glavni namen projekta Nazaj k naravi je spodbujanje prebivalcev k obdelavi zemlje, povečani 

samooskrbi ter k bolj zdravemu življenjskemu slogu.  

Projekt povezuje predavanja, praktično delo in oglede dobrih praks, ki se jih občani Kranjske Gore 

radi udeležujejo. Izvedba dogodkov bo prilagojena razmeram v času izvajanja projekta. 

 

Cilji projekta so:  

• neposredni: 

 izvedba 3 izobraževanj, predavanj oziroma praktičnih delavnic  

• posredni:  

 povečana okoljska ozaveščenost lokalnega prebivalstva 

 zmanjšanje negativnih vplivov na okolje 

 spodbujanje ekološkega obdelovanja zemlje 

 povečana samooskrba lokalnega prebivalstva 

 bolj zdrav življenjski slog 

 

Načrtovane aktivnosti: 

 koordinacija in vodenje projekta 

 promocijske aktivnosti 

 organizacija in izvedba vsaj 3 srečanj /delavnic 

 priprava poročila o izvedenih aktivnostih 

 

Trajanje:  januar 2021 – november 2021 
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4.3.6. PREHRANSKA SAMOOSKRBA 

 

 

Pomemben del samooskrbe je zagotovo pridelava hrane doma, na vrtovih in njivah. Domača (ekološka) 

hrana je bistveno bolj zdrava, njena pridelava pa ima manjši negativen vpliv na okolje. S pridelavo lastne 

hrane preprečimo uvajanje monokultur, ki uničujejo naravno ravnovesje in se upiramo multinacionalkam, 

ki agresivno prodirajo na evropski trg. Pomen samooskrbe se je pokazal prav med epidemijo Covid-19, 

katere posledice bodo najverjetneje vidne v prihodnje. S samooskrbo razbremenimo družinski proračun, 

krepimo duševno in telesno zdravje in skrbimo za okolje. S podpiranjem lokalne pridelave hrane 

ohranjamo delovna mesta in omogočamo razvoj podeželja. Nenazadnje lokalno pridelana hrana državi 

omogoča suverenost in prehransko neodvisnost.   

Cilji projekta: 

Cilj  projekta je preko sodobnih družbenih kanalov ozavestiti mlajše občane o pomenu samooskrbe, 

prehranske neodvisnosti in jih hkrati vzpodbuditi in poučiti o možnostih za lastno predelavo hrane. 

Poleg tega je cilj projekta pričeti z aktivnostmi regijskega projekta na temo oskrbe javnih zavodov z 

lokalno pridelano hrano. 

Načrtovane aktivnosti: 

 oblikovanje sistema za brezplačni prejem nekaterih osnovnih surovin za pridelavo hrane (semena, 

kokoši nesnice, sadike zelišč ter jagodičevja) – prednost se da lokalnim sortam in značilnim vrstam, 

 promocija projekta in informiranje občanov o možnem brezplačnem prevzemu nekaterih dobrin, 

 dogovor s prodajalci za ustrezen prevzem semen, kokoši nesnic in sadik zelišč in jagodičevja, 

 informiranje občanov preko Webinar-jev, npr.: 

 prehranska neodvisnost in pomen uporabe lokalnih sort/ekoloških semen …; 

 osnove vrtičkarstva, kmetovanja; 

 kako izdelati svoj mobilni kokošnjak; 

 jagodičevje (maline, borovnice, ribez) in njegova široka uporabnost; 
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 promocija Prehranske neodvisnosti in samooskrbe preko sodobnih socialnih omrežij (Facebook, 

Instagram profil), 

 priprava nagradne igre za sledilce družabnih omrežij – ali predstavitveni dan kmetov, ki nudijo 

domače izdelke oz. pridelke, 

 koordinacija in promocija projekta. 

 

Kot dodatna aktivnost je predvidena tudi raziskava uporaba lokalne hrane v osnovnih šolah Zgornje 

Gorenjske – rezultati bodo podlaga za izvedbo regijskega projekta, ki ga Razvojna agencija Zgornje 

Gorenjske načrtuje za prijavo na razpis LAS Gorenjska košarica. 

Idejni projekt se lahko zasledujoč ciljem prehranske samooskrbe v dogovoru z občinami sofinancerkami 

tudi dopolni, spremeni oziroma v določenem delu prilagodi lokalnim specifikam posamezne občine. To se 

bo uskladilo v januarju 2021, ko bo Razvojna agencija Zgornje Gorenjske sklicala sestanek na to temo s 

predstavniki občin Zgornje Gorenjske. 

 

Trajanje: januar 2021 – november 2021 
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4.3.7. SEMENJALNICA  

 

 

 

RAGOR je vodilni partner v projektu Semenjalnica, ki smo ga prijavili na razpis LAS-a Gorenjska 

košarica. Cilj projekta je spodbuditi razvoj lastnih lokalnih tržnih proizvodov z visoko dodano 

vrednostjo; osredotočen je na pridelavo in trženje domačih ekoloških rastlinskih semen. Z 

zasledovanjem koncepta povezovanja in sodelovanja bomo ustvarili lokalno proizvodno verigo z 

velikim potencialom vključevanja različnih ciljnih skupin in razvoja novih delovnih mest 

(pakiranje semen, trženje semen, PR, zeleni turizem, IKT ipd.).  

 

Sledenje medsektorskemu povezovanju bo ta učinek projekta le še povečalo in posredno 

spodbudilo  predvsem razvoj zelene turistične ponudbe (obujanje in krepitev tradicije običajev in 

kulinarike, ohranjanje kulturne krajine itd.), kar že vrsto let prepoznavajo kot prednosten cilj 

številne druge evropske države.   

 

Po epidemiji Covid-19 je pojem prehranske neodvisnosti postal ena izmed ključnih tem v 

parlamentu in mnogokaterem gospodinjstvu. Ključni, primarni steber lokalne samooskrbe in 

prehranske neodvisnosti je zagotovo semenarstvo, saj strokovnjaki opozarjajo, da je domača 

semenska pridelava nujna za prehransko varnost. S koncem leta 2020 se končuje tudi  CLLD 

projekt Semenjalnica - vzpostavitev pridelave ekoloških semen in ohranitev biodiverzitete. Ker 

gre za uspešen, utečen predvsem pa strateško pomemben projekt smo se odločili za nadgradnjo in 

nadaljevanje projekta tudi v letu 2021, ko ne bo sredstev LAS (po letu 2021 namreč zopet 

pričakujemo sredstva LAS). 

 

S projektom Semenjalnica želimo dvigniti delež samooskrbe z ekološkim semenskim materialom 

kulturnih rastlin ter prispevali k ohranjanju regionalne agrobiodiverzite, skrbimo za ohranjanje 

semenske in genetske dediščine in s tem za oskrbo s kakovostnimi semeni tudi za prihodnje 

rodove.  
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Cilji projekta: 

 spodbuditi razvoj lastnih lokalnih tržnih proizvodov z visoko dodano vrednostjo, 

 spodbujati ekološko pridelavo in trženje domačih ekoloških rastlinskih semen, 

 povečati količine ekoloških semen, 

 ohranjanje regionalne agrobiodiverzitete, 

 izboljšati prehransko varnost. 

 

 

Načrtovane aktivnosti: 

 vodenje in koordinacija, 

 promocijske aktivnosti, 

 priprava in izvedba delavnic za otroke in vrtičkarje, 

 vzdrževanje hranilnice semen, 

 strokovna pomoč kmetom na terenu,  

 odkup semen in razdelitev med občane. 

 

Trajanje:  januar 2021 – november 2021 
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4.3.8. SMER TNP 

 

 

Namen projekta Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku (SMER TNP) je s pomočjo 

vzpostavitve sistema za spremljanje obiska, analize zbranih podatkov, nabora ukrepov, smernic, 

izobraževanj, osveščanj, pilotne ureditve informacijskih točk, priprave vsebin za interpretacijo 

naravne in kulturne dediščine usmerjati obisk na območju Triglavskega narodnega parka 

(gorenjski del) iz visokogorja in občutljivih con TNP-ja na obrobje parka ter tako poskrbeti za 

ohranitev in razvoj naravne dediščine, habitatov in biodiverzitete ter vzpostaviti podlage za 

oblikovanje novih inovativnih turističnih produktov.  

Projekt SMER TNP je bil uspešno prijavljen na Javni poziv za izbor operacij LAS Gorenjska košarica. 

22.10.2018 smo prejeli Odločbo o dodelitvi sredstev, s katero so bila projektu dodeljena nepovratna 

sredstva s pod ukrepa Uredbe CLLD – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost lokalnega razvoja.  

Kot projektni partnerji v operaciji sodelujemo Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Javni zavod 

Triglavski narodni park, Turizem Bohinj, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora in CIPRA Slovenija. 

 

Cilj projekta:  

 zagotoviti ohranitev in razvoj naravne dediščine in habitatov ter biodiverzitete 

 usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku  

 

Načrtovane aktivnosti: 

Za leto 2021 so načrtovane še sledeče aktivnosti: 

 vodenje in koordinacija, 

 promocijske aktivnosti, 

 pomoč projektnim partnerjem pri zaključevanju aktivnosti in pripravi dokumentacije, 

 priprava zaključnega poročila. 

 

Trajanje:   november 2018 – marec 2021 
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4.3.9. Kuham DOMAče 

 

Namen projekta je razširiti znanja priprave domačih, lokalnih  jedi, s čimer se bo ohranjala 

nesnovna (prehranska) kulturna dediščina lokalnih okolij zgornje Gorenjske. Hkrati bo to dobra 

podlaga za uporabo doma pridelane oz. vsaj lokalne hrane. Vzporedno s tem se bodo na delavnicah 

krepile medsebojne vezi med domačini. 

V letu 2020 smo dobili izkušnjo, da je kuharske delavnice priprave domačih jedi v razmerah Covid-

19 možno izvajati tudi na daljavo. V jeseni 2020 je osvajanje novih kuharskih znanj preko ZOOM-a 

sovpadalo z zaprtjem javnega življenja, ko je bila večina občanov doma, z veliko prostega časa ob 

vse krajših dnevih. Poleg tega ZOOM nima omejitev glede števila udeležencev .  Vse to je pripomoglo 

k  številčnemu obisku delavnic (povprečno 40 udeležencev na delavnico) in temu, da se je med 

lokalnim prebivalstvom hitro širil (dober) glas o njihovih izvedbah. V letu 2021 načrtujemo, ne 

glede na zdravstvene razmere, vsaj hibridni način izvedbe: občanom bi bila do zapolnitve mest 

omogočena fizična udeležba, za vse ostale interesente pa prenos v živo preko spleta. 

V letu 2021 so v projekt vključene predvidoma 3 občine: Kranjska Gora, Jesenice in Radovljica. 

 

Cilji projekta;  

 raziskati lokalno kulinariko z območja vključenih občin (na podlagi že obstoječe literature in 

znanj) 

 ter predati znanje mlajšim generacijam in interesentom v obliki delavnic priprave domačih jedi. 

 

Načrtovane aktivnosti:  

 pregled obstoječe literature in rezultatov že izvedenih projektov; 

 identifikacija domačink/ov - nosilk/cev znanj, primernih za vodenje delavnic priprave domačih 

jedi; 

 organizacija in izvedba medgeneracijskih delavnic s praktično pripravo tradicionalnih jedi, po 5 

delavnic v vsaki vključeni občini; 

 izdelava in distribucija e-knjižice receptov; 

 vključevanje v aktivnosti na nacionalnem nivoju glede na Evropsko gastronomsko regijo 2021.  

 

Trajanje:   februar  2021 – november 2021 
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5. DELOVANJE NA OBMOČJU ZGORNJE GORENJSKE 

 

Odločitev občin za ustanovitev Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je bila sprejeta pred 20. leti 

in se je v dveh desetletjih izkazala kot dobra in potrebna. To dokazujejo številni projekti, ki so 

povezali občane v občini in izboljšali kakovost življenja občanov ter seveda tudi projekti, ki so 

povezali vseh 7 občin Zgornje Gorenjske.  V obdobju, ki nam ponuja več vprašanj kot odgovorov, 

ko se spreminja vse okoli nas je jasno samo to, da bomo lažje preživeli, rasli in se krepili, če 

bomo povezani.  Čakajo nas številni izzivi povezani z novo finančno perspektivo 2021 – 2027 in 

ukrepi, ki jih je sprejela Evropska komisija  in Vlada RS za omilitev posledic kovid krize. 

 

5.1. IZHODIŠČA 

 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je bila ustanovljena kot območna  razvojna agencija, zato so 

njena prizadevanja v večji meri usmerjena lokalno oziroma medobčinsko. To pomeni, da 

načrtujemo aktivnosti, s katerimi povezujemo območje v udejanjanju skupnih priložnosti in tudi 

reševanju problemov,  ter da dajemo pri izboru nalog  prednost zgornje gorenjskim občinam.  

 

5.2. CILJI IN USMERITVE 

 

Naš cilj je trdna povezava občin Zgornje Gorenjske za boljše medsebojno sodelovanje, podpora 

skupnim projektom  ter maksimiranje potencialov, ki so specifična za to območje in se bistveno 

razlikujejo od potencialov preostale Gorenjske, pri čemer izpostavljamo: nujnost za razvoj 

trajnostnega  turizma, ekološkega kmetovanja, demografski izzivi  ter obmejna lokacija. 

 

 

5.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2021 
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5.3.1. SODELOVANJE PRI KOORDINACIJI ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE  

Številni razvojni projekti pa tudi izzivi ne poznajo občinskih meja. Zato je sodelovanje županov občin 

Zgornje Gorenjske tako pomembno. Redni sestanki koordinacije županov Zgornje Gorenjske,  potekajo že 

od l. 2003 in  so se izkazali kot koristni za usklajevanje interesov občin Zgornje Gorenjske. Župani občin 

Zgornje Gorenjske stremijo k skupnemu nastopu in skupnemu reševanju problemov in  izzivov ter 

skupnemu načrtovanju za posamezna področja, ki so pomembna za razvoj vseh občin in posameznih občin 

v odvisnosti na druge. 

Povezanost, sodelovanje in usklajenost so pomembni  predpogoji za uspešno delovanje lokalnih skupnosti 

Zgornje Gorenjske. 

Glede na številne izzive, ki nas čakajo v letu 2021 bomo vsebine  koordinacij prilagajali aktualnim temam 

in v skladu z dosedanjo prakso povabili tudi  odločevalce z nacionalnega nivoja. 

RAGOR sodeluje kot tehnična podpora koordinacije, v okviru katere  se izvajajo tudi določene dogovorjene 

naloge. Vsako leto se izvede od 10-12 sestankov.  

 

Rezultat:  mesečni usklajevalni sestanki županov 

Trajanje:   aktivnost je stalna 
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5.3.2. EUROPE DIRECT 

 

 

 

 

 

 

Mreža informacijskih točk Europe Direct je eno glavnih orodij Evropske unije za obveščanje 

evropskih državljanov o EU, zlasti o pravicah državljanov EU in prednostnih nalogah EU (trenutno 

zlasti o pobudi Next Generation EU - okrevanju po COVID19, Zelena Evropa ter Evropa 

pripravljena na digitalno dobo), ter spodbujanje participativnega državljanstva na lokalni in 

regionalni ravni. Z Europe Direct točko želimo na enem mestu zagotoviti čim širši pretok 

informacij o programih, projektih, pravicah državljanov ali novostih iz EU. Glede na novo finančno 

perspektivo pa zagotoviti tudi vpogled v prihajajoče razpise EU.  

 

Cilji projekta: 

Splošni cilj projekta je državljanom zagotoviti enostaven dostop do informacij ter možnost, da 

izrazijo in izmenjajo svoja stališča o vseh področjih delovanja EU, zlasti tistih, ki vplivajo na 

njihovo vsakdanje življenje. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

Od leta 2018 je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vodilni partner v projektu. Sodelujemo pa z 

organizacijama BSC, Kranj d.o.o. in partnerjem RA Sora, d.o.o.. Obdobje delovanje trenutne točke 

bi se moralo zaključiti z decembrom 2020, a se nam zaradi pandemije obdobje delovanja podaljša 

do aprila 2021. Z majem 2021 se začenja novo obdobje točk Europe direct in bo trajalo do 

zaključka leta 2025, za kar smo se prijavili na nov razpis. Za leto 2021 smo predvideli naslednje 

aktivnosti, ki jih bo izvajal RAGOR: 

 organizacija in izvedba vsaj 6 dogodkov z EU temami na območju Zgornje Gorenjske, 

 aktivno sodelovanje in predstavljanje Europe Direct na vsaj 3 tujih dogodkih, 

 pridobivanje in posredovanje informacij o EU zakonodaji, programih SOLVIT, EURES, 

EURAXESS in drugih, 

 svetovanje in informiranje prebivalcev o pravicah in možnostih v EU, 

 sodelovanje pri objavah na spletni strani Europe Direct Slovenija, 

 redne objave na Facebook in Instagram profilu Europe Direct Gorenjska,  

 izdelava in razpošiljanje elektronskega biltena Europe Direct Gorenjska v šestih (6) izvodih, 

 nabava in razdeljevanje promocijskega gradiva (EU zakonodaja, EU brošure z vseh področij), 

 sodelovanje na sestankih Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji za točke EU Direct.  

 

Trajanje:  januar 2021 – april  2021; z možnostjo podaljšanja 2021-2025 
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6. DELOVANJE V OKVIRU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE 

 

Regionalna razvojna agencija Gorenjske je po sklepu Sveta gorenjske regije BSC Kranj. Kot RRA je  

odgovorna za pripravo ključnih razvojnih dokumentov v regiji, ki Gorenjski zagotavljajo projektne 

predloge za kandidiranje za državna in evropska sredstva. Seveda sta  razvojni agenciji  RAGOR in  SORA 

aktivno vpeti v aktivnosti RRA. Največ aktivnosti je vezanih na Regionalni razvojni program Gorenjske 

2021–2027, ki je temeljni programski dokument na regionalni ravni. Opredeljuje prednosti razvojne 

regije, določa njene razvojne prioritete ter finančno ovrednotene programe in projekte.  

6.1. IZHODIŠČA 

 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je skupaj s preostalima gorenjskima razvojnima agencijama 

- RA SORA in BSC - povezana v Regionalno razvojno agencijo Gorenjske (RRA). V tem okviru 

delujemo v vlogi vodje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki je posvetovalno telo 

Razvojnega sveta Gorenjske regije. V načrtovanju razvojnih projektov, ki segajo preko meja 

območja Zgornje Gorenjske, upoštevamo v prvi vrsti usmeritve, opredeljene v aktualnem 

Razvojnem programu Gorenjske.  

 

6.2. CILJI IN USMERITVE 

 

Cilj Razvojne agencije Zgornje Gorenjske v sklopu RRA je prispevati k povečanju blagostanja 

gorenjske regije, kar v prvem koraku pomeni zmanjšanje razvojnega zaostanka v primerjavi z 

ostalimi regijami. Žal nova finančna perspektiva še zmanjšuje razpoložljiva sredstva namenjena 

zahodni kohezijski regiji. Naša priložnost so evropska (povratna in nepovratna) v skladu z 

nacionalnim Načrtom za okrevanje in odpornost. 

 

 

6.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2021 
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6.3.1. TEHNIČNA POMOČ ZA IZVAJANJE REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA  

 

Svet gorenjske regije je pooblastil BSC Kranj za  izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega 

razvoja, ki so v javnem interesu v obdobju 2021-2027 in sprejel tudi sofinanciranje izvajanja 

splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na regionalni ravni na območju razvojne regije 

Gorenjske. BSC se je zavezal, da bo v razvojne aktivnosti vključeval območni razvojni agenciji RA 

SORO in RAGOR. 

S posebno pogodbo BSC Kranj v skladu s programom dela, na RAGOR prenaša izvedbo nalog za 

spodbujanje skladnega regionalnega razvoja za področje razvoja okolja, prostora in infrastrukture, 

na RA SORA pa izvedbo nalog za spodbujanja skladnega regionalnega razvoja za področje razvoja 

podeželja. Partnerji se obvezujejo, da bodo  v razvojne naloge v največji možni meri enakopravno 

vključevala občine, javne institucije, podjetja in nevladne organizacije iz območja celotne 

razvojne regije Gorenjske. RAGOR ima svojega predstavnika tudi v Odboru za podeželje.  

Predstavnike Zgornje Gorenjske bomo predlagali tudi v ostale odbore, saj bo to pripomoglo k boljši 

komunikaciji in večji učinkovitosti. 

 

VODENJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN  INFRASTRUKTURO  

 

V skladu s pogodbo bomo skrbeli za vodenje in koordinacijo Odbora za okolje, prostor in 

infrastrukturo. Na področju prostorskega načrtovanja novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) 

opredeljuje regionalni nivo planiranja, ki bi zapolnil vrzel med nacionalnim in lokalnim 

prostorskim načrtovanjem. Na regijskem nivoju se kažejo potrebe po pripravi regijskih 

prostorskih načrtov predvsem z namenom racionalne rabe prostora in virov.  

 

Aktivno se bomo vključevali pri nadaljnjih korakih sprejemanja in izvedbenih ukrepov 

Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021 – 2027. 

 

Angažirali se bomo pri pridobivanju sredstev za valorizacijo oz  presoje prostorskih dokumentov 

z vidika naložb in degradiranih območij. Zavedamo se pomena takšne analize pri pripravi 

regijskega prostorskega plana, ob zavedanju specifik Triglavskega narodnega parka in ostalih 

zavarovanih območjih. 

 

Prioriteta so tudi ukrepi za doseganje trajnostne mobilnosti in v okviru Svetovalnega organa 

gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK) nadgraditi aktivnosti na turno kolesarsko omrežje 

in mednarodne kolesarske povezave. 
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6.3.2. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE 

 

 

 

Na seji Sveta regije Gorenjske je bil sprejet sklep, da naj se projekt izvede z neposrednim 

financiranjem občin. Del aktivnosti bo prevzela Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, del pa  

Direkcija RS za infrastrukturo.  

 

K projektu je pristopilo 24 občin. Turizem je med najbolj prizadetimi panogami po epidemiji 

koronavirusa, hkrati po epidemiji iz številnih držav po svetu poročajo o izjemnem povečanju števila 

kolesarjev, na kolo sede tudi vse več Slovencev. Kolesarji predstavljajo pomemben segment 

turističnega gospodarstva, zato lahko kolesarska ponudba bistveno pripomore k izboljšanju 

privlačnosti območja.  

 

Namen nadgradnje turističnega produkta »Gorenjsko kolesarsko omrežje«, ki smo ga zasnovali v 

sklopu SORK-a (Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva) je, da rezultate projekta, ki 

so bili doseženi v letu 2020 vzdržujemo in nadgradimo (spletna stran in aplikacija) ter Gorenjsko 

kolesarsko omrežje ustrezno promoviramo in predstavimo njegove potenciale za različne turistične 

segmente. Eden izmed glavnih ciljev je tudi prostorska umestitev in geolociranje kolesarskih poti, 

stez in pasov, vključno z urbanimi območji in geolociranjem črnih točk ter umestitev podatkov na 

regijski GIS v skladu s Pravilnikom o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18). 

 

Cilj projekta: 

 ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti, 

 spodbujati trajnostno mobilnost, 

 spodbujati in razvijati trajnostni turizem, 

 izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju, 

 boljša opremljenost območij s kolesarsko opremo, 

 razvoj novih turističnih proizvodov, 

 komunikacija in prenos dobrih praks med regijami. 
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Načrtovane aktivnosti: 

 Izobraževanja in delavnice o potencialih GKO (za turistično informacijske centre, turistične 

ponudnike in kolesarske vodnike). 

 Promocija omrežja GKO; upravljanje s spletno stranjo in kolesarskimi vsebinami: 

vzpostavitev in upravljanje Instagram profila GKO, druga promocija. 

 Nadgradnja standarda kolesarju prijazen ponudnik. 

 Načrtovanje pri razvoju infrastrukture ter koordinacija pri označevanju lokalnih 

kolesarskih povezav (geolociranje kolesarskih poti in stez - nadgradnja baze GIS vključno v 

urbanih območjih in črnih točk ter umestitev na regijski GIS, koordinacija med DRSI, 

Ministrstvom za infrastrukturo in občinami partnericami za izvedbo skupnega javnega 

naročila in postavitev prometnih znakov na lokalnih kolesarskih povezavah). 

 

Trajanje:  januar 2021 – november 2021 
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7. MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

7.1. PODROČJE PODJETNIŠTVA 

Glede na bližino meje je bila Razvojna agencija Zgornje Gorenjske še kot LPC, kasneje VEM točka in danes 

kot SPOT točka prepoznavna po informacijah, mreženjih in srečanjih čezmejno tako za podporne 

institucije, kakor za  podjetja. Praksa se je obdržala od leta 2002 do danes. Čezmejni sestanki z različnimi 

institucijami so za našo SPOT točko in RAGOR izrednega pomena, saj veljamo za eno od točk, kamor kličejo 

ne samo podjetniki, pač pa tudi referenti drugih točk, predstavniki podpornih institucij v Sloveniji, 

agencija SPIRIT in ministrstva.  

Velikokrat s strani drugih pristojnih organizacij iz Slovenije pridobimo tudi vprašanja, ki se nanašajo na 

tematiko Slovenija – Avstrija ali obratno, saj imamo dve zaposleni osebi, ki tekoče govorita nemški jezik.  

Kot SPOT točka podjetnike temu primerno informiramo o priložnostih, zahtevah, in drugih koristnih 

informacijah. Da bi lahko odgovorili na posamezna vprašanja ali sploh podali informacijo podjetniku ali 

drugi podporni instituciji, moramo imeti širok spekter znanja, ki pa ga lahko pridobimo na čezmejnih 

seminarjih, srečanjih s predstavniki drugih institucij, kot so npr.: Koroška vlada (Landesregierung), KWF – 

Koroški gospodarski sklad, SGZ – Slovenska gospodarska zveza, WKO – Koroška gospodarska zbornica, 

LCA – Logistik center Austria.  

Poseben poudarek bomo namenili v prihodnosti večletnemu finančnemu okvirju 2021-2027 za skupne 

projekte na področju ekonomskih povezav in črpanje sredstev iz instrumenta za okrevanje 

poimenovanem Next Generation EU.  

V letu 2021 bomo po dolgoletnem sodelovanju s Slovensko gospodarsko zvezo podpisali tudi uradni 

sporazum za skupne aktivnosti, projekte in programe na področju ekonomskih povezav, ki imajo bodisi 

državni ali regionalni pomen.  

 

7.2. PODROČJE RAZVOJA PODEŽELJA   

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je bila med letoma 2016 in 2019 projektni partner mednarodnega 

projekta AlpFoodway. Projekt je bil financiran iz programa Interreg (Območje Alp) iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj. Eden glavnih ciljev projekta je bila priprava kandidature alpske prehranske dediščine 

za njen vpis na UNESCO-v Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine. Razvojna agencija 

Zgornje Gorenjske je tudi po zaključku projekta AlpFoodway v sklopu partnerstva vključena v različne 

aktivnosti, ki stremijo k temu cilju. Ena teh je dopolnitev in nadgradnja vsebin z območja zgornje 

Gorenjske na spletnem portalu enot alpske prehranske dediščine (www.intangiblesearch.eu).  

 

Na področju ohranjanja hišnih in ledinskih imen je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske že od leta 2010 

sodeluje s Slovenci na Koroškem. Kot sodelujoči organizaciji v Avstriji nastopata Slovenska prosvetna 

zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca. 

 

 Po uspešnem projektu FLU-LED – Kulturni portal ledinskih in hišnih imen se je sodelovanje nadaljevalo v 

obliki obnove tega portala v letu 2019, uspešne skupne prijave projekta na EU natečaju Cultural Heritage 

http://www.intangiblesearch.eu/
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in Action v letu 2020 in stalne medsebojne izmenjave na poljudnih, medijskih in akademskih dogodkih na 

obeh straneh meje (npr. strokovni posvet v Pliberku, september 2020, tiskovna konferenca v Sloveniji, 

načrtovana v januarju 2021). 

V prihodnjem letu je načrtovano nadaljnje sodelovanje pri nadgradnji in dopolnjevanju skupnega portala 

www.ledinskaimena.si, hkrati pa tudi stremenje k pripravi čezmejnih ali mednarodnih projektov na temo 

imenoslovja in morebitnih drugih tem na področju kulturne dediščine. 

 

7.3 SODELOVANJE NA PODROČJU EVROPSKE UNIJE 

Kot informacijska točka Europe Direct imamo v mednarodnem sodelovanju pomembno vlogo. 

Ob svojem delu smo v stalnem kontaktu z Evropsko komisijo - tako s predstavništvom v 

Sloveniji, kot s sedežem v Bruslju. Ravno tako tudi z Evropskim parlamentom. Poleg tega 

sodelujemo z ostalimi Europe Direct točkami po celotni Evropi. Z njimi si izmenjujemo predvsem 

primere dobrih praks, delimo izkušnje, tako slabe kot dobre, izvajamo skupne akcije po celotni 

Evropi,… Vsako leto se vseh 500 točk Europe Direct sreča na večdnevnem delovnem druženju, 

kjer se seznanimo z novostmi Evropske komisije in Evropskega parlamenta, same točke pa 

predstavimo delo tekočega leta.  

Naše naloge obsegajo tudi podajanje raznovrstnih informacij strankam, kar velikokrat zahteva 

kontaktiranje institucij v določeni državi EU. Največkrat gre pri tem seveda za sosednje države, a 

smo imeli primere tudi že iz Belgije, Nizozemske in celo Rusije. Pri tem se potrudimo, da za 

stranke pridobimo informacije iz prve roke. Pri tem smo si že nekako vzpostavili mrežo 

institucij, na katere se lahko ob zagatah ali pomislekih obrnemo. Pri tem pa ne smemo pozabiti 

še na informacijske mreže v EU (EEN, EURAXES, EURES, EPC, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ledinskaimena.si/
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8. NAČRTOVANE PRIJAVE NA RAZPISE 
 

8.1 Javni razpis Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021  - 

Program Izobraževanje – krepitev človeških virov. 

V letu 2021 je načrtovana prijava na javni razpis Norveškega finančnega mehanizma. Poudarek 

prijavljenih aktivnosti bo na krepitvi duševnega zdravja in s tem na nadgradnji projekta ANIMA SANA. Z 

navedenimi aktivnostmi se bomo osredotočili predvsem na program izobraževanja – krepitev človeških 

virov ter podtočko usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. 

Nabor natančnejših rezultatov, aktivnosti kot tudi projektnih partnerjev bo usklajen z razpisnimi pogoji. 

Kot vodilni partner in s tem povezovalec različnih institucij bo tudi tokrat nastopila Razvojna agencija 

Zgornje Gorenjske. 

 

8.2 JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – IZBOR PARTNERJEV ZA IZVEDBO DEJAVNOSTI 

KOT EUROPE DIRECT 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske že od 2013 uspešno deluje kot informacijska točka 

Europe Direct, zato se bomo za podaljšanje obdobja delovanja prijavili na javni razpis. 

Delovanje točke se v primeru uspešne prijave podaljša do decembra 2025. Naše glavne 

aktivnosti v projektu se bodo navezovale predvsem na izvajanje politik Zelenega dogovora in 

prehoda v Evropo pripravljeno za digitalno dobo. Še naprej bomo izvajali svetovanja in 

usposabljanja za lokalno prebivalstvo in jim na ta način predstavljali določene prednostne 

naloge Evropske komisije. 

 

8.3 Razpis LAS Gorenjska košarica 

V okviru LAS Gorenjska košarica se na regionalnem nivoju razdeljujejo sredstva iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo. Pristop CLLD (Community Led Local Development – Lokalni razvoj, ki ga vodi 

skupnost) se osredotoča na projekte, ki izhajajo iz potreb na lokalni ravni. Februarja 2021 je napovedana 

objava javnega razpisa za nove projekte, ki bodo potekali v obdobju 2021-2023.  

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je že v letu 2020 prevzela regionalno pobudo za pripravo projekta na 

temo lokalne prehranske samooskrbe. Tekom leta 2020 je bilo že vzpostavljeno partnerstvo in pripravljen 

okvirni projekt, ki bo prijavljen na prihajajoči razpis. Projekt se bo osredotočal na vzpodbujanje kmetov k 

večjemu obsegu pridelave hrane in trženja na lokalnem nivoju ter vzpostavitvi povezav med pridelovalci 

in javnimi zavodi (šole, vrtci) s sodelovanjem zadrug. S tem bo zagotovljena preskrba gorenjskih otrok z 

zdravo, kakovostnejšo in lokalno pridelano hrano. Pomemben del projekta bo posvečen tudi pomoči 

javnim zavodom pri administrativnih in tehničnih preprekah ob naročanju hrane. 

Glede na večletne izkušnje na področju dediščine ledinskih in hišnih imen Razvojna agencija Zgornje 

Gorenjske načrtuje prijavo projekta na razpis LAS Gorenjska košarica, v katerega bi vključili še 
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neraziskana podeželska območja MO Kranj, ki jih projekt še ni obravnaval. V projekt bodo dodana tudi 

območja na drugih območjih Gorenjske, kjer bodo raziskana ledinska imena kot del istovrstne kulturne 

dediščine, predvidena je vključitev v občinah Bohinj, Gorje in Radovljica. 

Kot neke vrste nadaljevanje projekta Semenjalnica imamo namen prijaviti tudi projekt iz področja 

prehranske varnosti, s katerim bomo spodbujali dejavnosti manjših ekoloških kmetij, katerih delovanje je 

ključno tako iz vidika izboljšanja kvalitete zemlje, ohranjanja agrobiodiverzitete in izgleda krajine. 

Tovrstno ohranitveno oz. regenerativno kmetijstvo je pomembno tudi kot prilagoditev na podnebne 

spremembe. 

 

8.4 Razpisi za čezmejna in teritorialna sodelovanja 

V letu 2021 se pričakuje objava prvih razpisov za čezmejna in teritorialna sodelovanja v novem 

programskih obdobjih. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske načrtuje aktivno udeležbo kot vodilni partner 

ali zgolj partner v projektih programa Interreg Slovenija – Avstrija 2021–2027. Trenutno potekajo 

pogovori z inštitucijami slovenske manjšine v Avstriji o nadaljevanju oz. nadgradnji projektov na temo 

dediščine hišnih in ledinskih imen in z Zavodom RS za varstvo narave o potencialnem projektu na temu 

varstva zavarovanih vrst, v katerega bi se RAGOR vključil z dobro delujočim lokalnim projektom 

Ohranimo narcise. Ker program zajema tudi trajnostno mobilnost, na področju katere smo v preteklih 

letih uspešno izvajali projekte, bomo pri potencialnih avstrijskih partnerjih preverili interes za prijavo 

projekta s področja gorskega kolesarstva. 

Drugi perspektivni program je program teritorialnega sodelovanja Alpine Space. Nanj je načrtovana 

prijava nadaljevanja programa AlpFoodway v enaki partnerski zasedbi kot prvotno. Z Univerzo v 

Innsbrucku so bili vzpostavljeni tudi prvi kontakti z idejo prijave projekta na temo ledinskih imen na 

širšem območju Alp. 

 

8.5 Razpis MJU Pametna mesta in pametne skupnosti 

Namen razpisa je pospešitev digitalnega preoblikovanja občin z uvedbo in uporabo naprednih 

digitalnih tehnologij, vzpostavitev dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev 

ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije. 

Predvsem pa naj bi vzpodbudil  dolgoročna partnerstva med občinami in inovacijsko aktivnimi 

podjetji.  Upravičenci bodo konzorciji občin. 

Glede na vsebinska področja, ki jih bo pokrival razpis - upravljanje z viri in infrastrukturo, skrb 

za okolje, zdravo in aktivno življenje, mobilnost, logistika in transport, kultura, šport in turizem, 

varnost in zaščita – bo pomembno partnerstvo tudi z ostalimi deležniki. 
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KADRI 

 

1. ZAPOSLOVANJE 

 

Na zavodu bo s 1. 1. 2021 redno zaposlenih 9 oseb. Od redno zaposlenih sta dve osebi zaposleni za 

polovični delovni čas. V prihodnjem letu ne načrtujemo drugih novih zaposlitev za nedoločen čas. V 

primeru povečanega obsega dela zaradi pridobljenih novih projektov ali izpada kadrovskih resursov 

zaradi daljših bolniških staležev bomo situacijo reševali z novimi sodelavci, zaposlenimi za določen 

čas.  

 

Izobrazbena struktura redno za nedoločen čas zaposlenih bo v letu 2021 sledeča:  

 V. stopnja VI. stopnja VII. stopnja VIII. stopnja Skupaj 

  1.  1. 2021  2 7 0 9 

31. 12. 2021  2 7  0 9 

 

 

2. IZOBRAŽEVANJE 

 

Vzpodbujamo usposabljanje za zaposlene  v različnih izobraževalnih oblikah, predvsem na seminarjih, ki 

jih organizira vlada in so praviloma obvezni za izvajanje dejavnosti SPOT-a ter na delavnicah vezanih na 

vodenje in sodelovanje v projektih CLLD. 

Leta 2017 je eden od sodelavcev  vpisal doktorski študij, študij še traja. 

 Zaposlene spodbujamo tudi k pripravi posameznih strokovnih člankov in poljudnih prispevkov, 

predvsem z namenom seznanjanja lokalnega prebivalstva z dejavnostmi RAGOR-ja. 

Tudi v letu 2021 bomo nadaljevali z internim izobraževanjem, kar bo omogočilo hitrejši prenos znanj med 

zaposlenimi in večjo učinkovitost pri delu. 

Glede na razmere je načrtovano, da bo večina izobraževanj v okviru posameznih projektov vsaj v prvi 

polovici leta potekala v spletni obliki. Poudarek bo na digitalizaciji, trajnosti in reševanju situacije po 

epidemiji. Ker so navedene vsebine ključne tudi za uspešno delovanje Razvojne agencije Zgornje 

Gorenjske, so bomo tovrstnih izobraževanj udeleževali tudi zaposleni na javnem zavodu.  
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FINANČNI NAČRT 2021 

 

Finančni načrt določa finančne vrednosti prihodkov, ki so nujno potrebni za izvedbo zastavljenih 

projektov, plač zaposlenih, materialnih stroškov in plačilo zunanjih strokovnjakov na 

posameznem projektu za leto 2021.  

Pripravljen je v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki veljajo za delovanje javnih 

zavodov.  

Finančni načrt je izdelan na podlagi predvidene realizacije prihodkov in odhodkov RAGOR-ja v 

letu 2021 ter s predpostavko, da bodo programi, ki so opredeljeni v točki Program dela in 

ovrednoteni v Prilogi 1, realizirani kot načrtovano.  

 

 

1. REZULTAT  PREDHODNEGA LETA 

Realizacija polletnega rezultata predhodnega leta (2020) je navedena v povzetku (Tabela 1),  

kjer sta poleg te navedena še rezultat/realizacija za l. 2019  ter ocena rezultata v l.2021.  

Za leto 2020 je predviden presežek prihodkov nad odhodki. 

 

2. PRIHODKI 

RAGOR je organiziran kot javni zavod. Sredstva za delovanje in plače RAGOR-ja niso 

direktno financirana iz občinskih proračunov, temveč jih pridobiva iz lokalnih, državnih in 

mednarodnih sredstev skozi izvajanje načrtovanih projektov. 

 

Glede na plan dela v letu 2021 pričakujemo prihodke v skupni neto vrednosti 501.240 EUR. 

V predvideni vsoti so všteti tudi prihodki iz naslova projektov, za katere načrtujemo, da jih 

bomo pridobili med letom; ta ocena je narejena na podlagi obsega nepredvidenih projektov 

v preteklih letih. Upoštevani niso prihodki iz naslova izvajanja tistih projektov, v katerih 

nastopamo kot  projektni partnerji in rezultati razpisov še niso znani.   

 

3. STROŠKI DELA 

Vlada Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja so se decembra 2018 s podpisom 

stavkovnih sporazumov in Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju 

(Uradni list RS, št. 80/18 – v nadaljevanju: Dogovor 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP516) dogovorili o povišanju plač in 

še o nekaterih spremembah glede drugih prejemkov zaposlenim. Tako so za večino delovnih 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP516
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mest in nazivov v vseh plačnih skupinah (razen za funkcionarje, direktorje in zdravnike) 

določeni višji plačni razredi. Na tej osnovi so tudi stroški dela glede na leto 2019 višji.  

Glede na navedeno, smo pri načrtovanju sredstev za stroške dela za leto 2021 upoštevali 

plačilne razrede glede na sklenjen dogovor, rednih napredovanja zaposlenih ter spremembe 

Zakona o minimalni plači. Pri tem smo upoštevali določila Zakona delovnih razmerjih, 

Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in Zakona o uravnoteženju javnih financ 

(ZUJF), kolektivnih pogodb za javni sektor in negospodarstvo oziroma določila ustreznih 

aneksov h kolektivnim pogodbam, v kolikor so bili ti sprejeti po uveljavitvi ZUJF oz. drugih 

predpisov, dogovorov in sprememb, ki bi bili sprejeti tekom postopka priprave plana in 

stroškov plač 2021.  

4. PODROČJE MATERIALNIH STROŠKOV IN OSTALIH ODHODKOV 

V letu 2021 ne predvidevamo večjih sprememb višine materialnih stroškov in storitev 

vezanih na  osnovno poslovanje Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.  

Stroške, vezane neposredno na projekte, obravnavamo posebej. Pri tem je potrebno 

opozoriti konstantno spremembo prihodkov in odhodkov, ki so vezani na projekte, saj so 

nekateri projekti skozi leta postali stalnica,, nekateri pa se izvajajo na letni ali 4-letni ravni. 

Predvidevamo pa, da se bodo tudi ti stroški glede na razmere na trgu in predvideno 

vključevanje podizvajalcev povečali vsaj za % inflacije in rast BDP glede na leto 2020.  

 

5. INVESTICIJE 

Prenovitev spletne strani www.ragor. si  

Z namenom povečanja kredibilnosti in prepoznavnosti podjetja želimo v prihodnjem letu 

postaviti novo spletno stran, s katero bomo lažje komunicirali z javnostjo in bolje 

informirali naše uporabnike in stranke. 

  S sodobno spletno stranjo želimo komunicirati s širšo javnostjo, pridobiti nove stike preko 

prijav na e-novice in spletni koledar dogodkov, medsebojno navezovati stik ter interaktivno 

sodelovati z javnostjo na bolj enostaven, hitrejši in sodobnejši način.  

Z novo spletno stranjo se nam odpirajo nove možnosti, saj je svetovni splet idealen medij za 

dosego širše javnosti, pridobitev novih stikov ter novih projektov in drugih priložnosti. 

 

Planiramo tudi posodobitev računalniške opreme. 
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6. PREDVIDEN REZULTAT 

Prihodki, načrtovani za leto 2021 presegajo načrtovane odhodke za 9.597 EUR: 

   
Realizacija 
 

Realizacija 
1-6  Plan   Index 

  1 2 3   

  2019 2020 2021 3/1 

I. Prihodki 429.646 226.174 501.240 1,17 

          

II. Odhodki 421.415 200.286 491.643 1,17 

Stroški dela 244.282 131.133 254.947 1,04 

Stroški materiala in storitev 177.133 69.153 236.696 1,34 

          

Davek od dobička 229       

          

PRIHODKI - ODHODKI  8.002 25.888 9.597   

Tabela 1: Plan 2021, primerjava z realizacijo l. 2019 in realizacijo polletja (1-6) 2020 

Predloženi plan je narejen po fakturirani realizaciji, izraženi v EUR. Pri tem smo na strani 

prihodkov plan uskladili s predvidenimi projekti v letu 2021, skladno s tem smo upoštevali 

stroške za izvajanje teh programov.  

V obravnavi indeksa prihodkov in indeksa odhodkov plana za 2021 ter realizacije v letu 2019 in 

polletju 2020 je treba upoštevati vpliv obsega  angažma podizvajalcev, ki se odraža tako na 

prihodkih kot odhodkih.  
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PRILOGE 

 

Pojasnilo k prilogi 1: 

 

V prilogi 1 so ovrednoteni vsi projekti oz. dejavnosti Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 

načrtovani za leto 2021.  

Iz priložene tabele je razvidna skupna načrtovana vrednost projekta in njena razdelitev glede na 

posamezne naročnike storitev. Tako so v zgornjem delu navedene posamezne občine Zgornje 

Gorenjske in stolpec »ostali«.  

Pod  »ostali« so projekti iz lastne realizacije oz. skupaj vsi naročniki (projekti prijavljeni na 

državni ravni, občine, ki niso na zgornjem Gorenjskem ali EU ravni).  

Razvidna je tudi skupna vsota, ki jo posamezna občina namenja za razvojne projekte, ki jih zanje 

izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Navedene so bruto vrednosti, ki odgovarjajo 

vrednostim, posredovanim za vključitev v občinske proračune.  

 

 

 

Pojasnilo k prilogi 2: 

V prilogi 2 so navedene bilanca za 2019, polletna realizacija za leto 2020 ter projekcija za leto 

2021 na osnovi projektov. Navedeni zneski so v neto vrednostih. Večja odstopanja so opažena 

odhodkih plač, glede na obrazložitev stroškov dela v točki 3 finančnega načrta ter glede na druge 

operativne odhodke (direktni stroški projektov, ki pa so višji zaradi načrtovanih novih projektov 

v letu 2021). Prav tako so vidna odstopanja glede na prejšnja leta pri prihodkih posameznih  

projektov, ki jih bomo izvajali. Gre predvsem za nove projekte ali odločitve občin k pristopu 

posameznih projektov, ki jih prejšnja leta niso naročali. Pri prihodkih je upoštevan tudi % 

povišanja glede na  inflacijo v letu 2021.  
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PRILOGA 1: SUMARNA TABELA BRUTO VREDNOSTI PROJEKTOV 

PLAN 2021 Skupaj: B
o

h
in

j
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d
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lj
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1 2 3 4 5 6 7

510.782 42.580 101.072 43.774 48.220 9.448 19.661 21.222 224.806

RAZVOJ KADROV 46.040

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 14.257 1.607 4.498 3.203 1.592 1.765 1.592

Spodbujanje podjetništva 11.661 1.484 4.241 1.477 2.878 925 655

Mladi razveseljujemo starejše 2.500 2.500

ANIMA SANA 17.622 1.390 5.748 1.399 4.937 1.178 2.206 763

RAZVOJ GOSPODARSTVA 49.629

SPOT (e-vem) 89.520 89.520

Ustvarjalni podjetnik 16.214 0 4.302 4.302 4.300 3.309

Razvojno obrtno-podjetniški center Bohinj 12.240 12.240

Nudenje pisarniških storitev 500 500

Uporabna zelišča 14.116 3.213 4.284 4.413 2.206

Moje naravno iz doline 460 460

Poslovni klub in zaposlitveni sejem 6.100 3.950 2.150

RAZVOJ TURIZMA 50.228

Pohodništvo v občini Jesenice 19.034 19.034

Ohranimo narcise 16.626 16.626

Turizmu pomaga lastna glava 10.080 10.080

Tradicija, turizem, narava 4.488 4.488

Potep po Mežakli Gorje 0

Spomini starih Jesenic 9.370 9.370

RAZVOJ PODEŽELJA 45.872

Stara hišna imena in vzdrževanje 22.111 1.058 180 245 585 102 460 164 19.317

Proč z invazivkami 2.758 2.758

Ledinska imena 21.003 9.103 7.200 4.700

Nazaj k naravi 3.213 3.213

Arhitektura gorenjskih vasi 22.801 22.801

Semenjalnica 26.395 2.750 3.857 2.348 6.533 862 1.934 716 7.395

Smer TNP 6.600 6.600

KUHAM DOMAče 16.446 5.100 6.093 5.253

Prehranska samooskrba 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000 5.000 3.000

DELOVANJE NA OBMOČNEM NIVOJU 32.017

Sodelovanje pri koordinaciji županov 9.310 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330

EU DIRECT 22.707 1.355 5.704 1.380 2.158 737 11.373

DELOVANJE V OKVIRU RRA 52.200

RRA - tehnična pomoč 52.200 52.200

GKO Gorenjsko kolesarsko omrežje 24.450 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 10.100

RAGOR - nepredvideni projekti 5.000 5.000  
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PRILOGA 2: PROJEKCIJA BILANCE 2021 S PRIMERJAVO 2019 IN REALIZACIJO 1-6 IZ LETA 

2020 

Plan 2021 
   RAGOR 
   Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
   

  REAL 
REALIZACIJA 

1-6 
PLAN 

VSEBINA 2019 2020 2021 

  1 2 3 

        

PRIHODKI       

1. Prihodki proračuna občine Jesenice 69.127 30.690 100.800 

1.1. Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 0 0 2.050 

Gorenjsko kolesarsko  omrežje 0 0 2.050 

1.2 Dejavnosti, ki jih sofinancira samo občina Jesenice                  -                     -                     -    

1.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 19.077 12.699 33.985 

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 4.305 2.205 4.498 

Spodbujanje podjetništva  4.037 2.079 4.241 

Ustvarjalni podjetnik 4.095 1.265 4.302 

Sodelovanje pri koordinaciji županov 1.038 534 1.090 

Hišna imena, vzdrževanje 140 0 148 

Semenjalnica      -         -    3.857 

Uporabna zelišča                  -    1.298 0 

Anima sana 5.461 2.818 5.748 

Prehranska samooskrba      -         -    5.000 

Kuham DOMAče   2.500 5.100 

1.4 Izvajanje projektov po naročilu občine Jesenice 50.051 17.991 64.765 

Turizmu pomaga lastna glava 8.799 0 10.080 

Coworking center / Poslovni klub in zaposlitveni sejem 9.542 2.653 3.950 

EU DIRECT 5.430 2.769 5.704 

Pohodništvo v občini Jesenice 12.105 9.517 19.034 

Sprehod po Murovi / Spomini starih Jesenic                  -    3.051 9.370 

Ohranimo narcise 14.175 0 16.626 

2. Prihodki proračuna občine Žirovnica 3.182 1.565 9.190 

2.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 0   2.050 

Gorenjsko kolesarsko  omrežje 0 0 2.050 

2.2 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 3.182 1.565 7.140 

Spodbujanje podjetništva  907 454 925 

Sodelovanje pri koordinaciji županov 1.038 534 1.090 

Anima sana 1.155 578 1.178 

Hišna imena, vzdrževanje 82 - 84 
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Semenjalnica         -            -    862 

Prehranska samooskrba  -   -  3.000 

3. Prihodki proračuna občine Kranjska Gora 37.004 10.286 43.490 

3.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 0 0 2.050 

Gorenjsko kolesarsko  omrežje 0 0 2.050 

3.2 Izvajanje dejavnosti, ki jih sofinancira samo občina Kr. 
Gora 

10.600 3.113 6.802 

Mladi razveseljujemo starejše 6.500 1.847 2.500 

Ustvarjalni podjetnik 4.100 1.265 4.302 

3.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 21.544 7.174 29.689 

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 3.050 1.570 3.203 

Spodbujanje podjetništva  1.410 724 1.477 

Semenjalnica         -            -    2.348 

Kuham DOMAče 5.800 2.987 6.093 

Uporabna zelišča 4.200 0 4.284 

Sodelovanje pri koordinaciji županov 1.038 534 1.090 

EU DIRECT 1.350 673 1.380 

Prehranska samooskrba         -            -    5.000 

Nazaj k naravi 3.150 0 3.213 

Anima sana 1.350 686 1.399 

Hišna imena, vzdrževanje 197 0 201 

3.4 Izvajanje projektov po naročilu občine Kranjska Gora 4.860 0 4.948 

Moje naravno iz doline 460 0 460 

AlpFoodway      -    0 0 

Tradicija, turizem, narava  4.400 0 4.488 

4. Prihodki proračuna občine Bohinj 33.496 7.276 40.508 

4.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 0 0 2.050 

Gorenjsko kolesarsko  omrežje 0 0 2.050 

4.2 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 14.180 3.676 13.757 

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 1.575 788 1.607 

Spodbujanje podjetništva  1.455 728 1.484 

Anima sana 1.260 682 1.390 

Semenjalnica         -            -    2.750 

Sodelovanje pri koordinaciji županov 1.038 534 1.090 

EU DIRECT 1.328 0 1.355 

Uporabna zelišča 3.150 945 3.213 

Hišna imena, vzdrževanje 280 0 867 

Ustvarjalni podjetnik 4.095 0 0 

4.3 Izvajanje projektov po naročilu občine Bohinj 19.316 3.600 24.701 

Ledinska imena  7.316 0 7.461 

Razvojno obrtno-podjetniški center Bohinj 12.000 3.600 12.240 

Prehranska samooskrba 0 0 5.000 
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5. Prihodki proračuna občine Radovljica 24.733 9.326 46.577 

5.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 0 0 2.050 

Gorenjsko kolesarsko  omrežje 0 0 2.050 

5.2 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 24.733 9.326 44.527 

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 1.515 780 1.592 

Spodbujanje podjetništva  2.739 1.411 2.878 

Semenjalnica                  -                     -    6.533 

Kuham DOMAče 5.000 2.575 5.253 

Uporabna zelišča 4.200 0 4.413 

Sodelovanje pri koordinaciji županov 1.038 534 1.090 

Anima sana 4.699 2.420 4.937 

Hišna imena, vzdrževanje 457 0 479 

Coworking center / Poslovni klub in zaposlitveni sejem 5.086 1.605 2.150 

Prehranska samooskrba 0 0 5.000 

Ustvarjalni podjetnik 0 0 4.300 

Ledinska imena  0 0 5.902 

6. Prihodki proračuna občine Bled 10.197 3.927 19.338 

6.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 342 0 2.050 

Gorenjsko kolesarsko  omrežje 342 0 2.050 

6.2 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 9.855 3.927 17.288 

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 1.680 865 1.765 

Semenjalnica                  -                     -    1.934 

Sodelovanje pri koordinaciji županov 1.038 534 1.090 

Anima sana 2.100 1.082 2.206 

Prehranska samooskrba                  -                     -    5.000 

Hišna imena, vzdrževanje 359 0 377 

Proč z invazivkami 2.625 811 2.758 

EU DIRECT 2.054 635 2.158 

7. Prihodki proračuna občine Gorje 9.248 7.121 20.105 

7.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 0 0 2.050 

Gorenjsko kolesarsko  omrežje 0 0 2.050 

7.2 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 9.248 7.121 18.055 

Sodelovanje pri koordinaciji županov 1.038 534 1.090 

Hišna imena, vzdrževanje 129 0 135 

Ustvarjalni podjetnik 3.150 973 3.309 

Uporabna zelišča 2.100 649 2.206 

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 757 780 1.592 

Spodbujanje podjetništva  624 321 655 

Potep po Mežakli         -    3.273 0 

Prehranska samooskrba                  -                     -    3.000 

EU DIRECT 723 217 737 
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Anima sana 727 374 763 

Semenjalnica                  -                     -    716 

Ledinska imena                   -                     -    3.852 

8. Prihodki od lastne dejavnosti 242.659 155.982 221.233 

  8.1 aktivnosti in projekti, ki jih sofinancira država 85.451 50.198 103.515 

SPOT (e-vem) 85.451 43.034 89.520 

Semenjalnica 0 3.315 7.395 

Smer TNP 0 3.850 6.600 

  8.2 prihodki od lastne dejavnosti 154.281 105.782 117.718 

Zaposlitveni sejem - 0 0 

Hišna imena, vzdrževanje 1.303 2.049 0 

Ustvarjalni podjetnik                  -        

Hišna imena - LAS 32.316   15.833 

Gorenjsko kolesarsko  omrežje 683   10.100 

FLU-LED 0     

AlpFoodway 18.726 48.072   

CSR IN CLASS 8.303     

Mladi kmetje (NGAF 2030) 0     

Prihodki od nudenja pisarniških storitev 73   410 

Coworking center 5.164 1.660   

RRA - tehnična pomoč 52.200 21.750 52.200 

Upravljanje s premoženjem v lasti O.Jesenice 694 347                  -    

EU&ME 4.900     

Next Generation Alpine Farming 1.800     

EU DIRECT 28.120 28.120 11.373 

IKT svetovanje   3.750   

Arhitektura gorenjskih vasi     22.801 

Projekti male vrednosti / Nepredvideni projekti   35 5.000 

9.Izredni prihodki 2.927 1 0 

Finančni prihodki od depozitov 0     

Drugi finančni prihodki 193     

Izredni prihodki 2.734 1   

PRIHODKI SKUPAJ 429.646 226.174 501.240 

    ODHODKI       

1. BOD 175.682 97.317 191.420 

2. prispevki delodajalca 28.696 15.756 30.819 

3. davek na plače       

4. osebni prejemki 39.904 18.060 32.708 

  - regres za letni dopust 8.866 9.092 8.465 

  - regres za prehrano 7.580 4.196 6.894 
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  - prevoz na delo 13.867 2.936 13.577 

  - jubilejne nagrade 289   433 

  - odpravnine, ostalo (KDPZ) 9.301 1.836 3.339 

5. stroški 177.362 69.153 236.696 

  - pisarniški in splošni material in storitve  5.162 2.022 7.000 

  - posebni material in storitve (knjige) 9.010 1.978 11.000 

  - električna energija 1.382 604 1.500 

  - energija, voda, komunal.stor., komunikacije 6.773 2.126 8.000 

  - izobraževanje                  -      3.000 

  - svetovalne storitve, računov. storitve, odvet.st. 24.649 11.518 33.000 

  - drugi prevozni in transportni stroški 4.441 1.180 4.500 

  - službena potovanja 14.234 5.774 12.000 

  - tekoče vzdrževanje 2.917 283 3.000 

  - najemnine in zakupnine 5.073 2.194 4.500 

  - drugi operativni odhodki (direktni stroški projektov) 101.802 40.514 147.196 

  - obresti                  -        

  - transferi                  -        

  - nakupi in gradnja OS / amortizacija 1.689 960 2.000 

  - ostalo 2     

  - davek od dobička 229     

        

ODHODKI SKUPAJ 421.644 200.286 491.643 

    PRIHODKI  - ODHODKI 8.002 25.888 9.597 
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DODATEK – SEZNAM UPORABLJENIH OKRAJŠAV 

 

 

CBC – Cross Border Cooperation (Čezmejno sodelovanje)  

DRP  – Državni razvojni program  

EPD  – Enotni programski dokument  

LAS  – Lokalna akcijska skupina  

LPC  – Lokalni pospeševalni centri  

MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  

RA  – Razvojna agencija   

RAGOR  – Razvojna agencija Zgornje Gorenjske  

RPP  – Razvojni program podeželja   

RRA  – Regionalna razvojna agencija   

RRP  – Regionalni razvojni program  

RZPR  –Regionalna zasnova prostorskega razvoja  

CLLD - Community Led Local Development ali Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost  

PKP -Protikoronski paket  

SPOT Slovenska poslovna točka  
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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: 18.1.2021 
 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: LETNA NAČRTA PRIDOBIVANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA ZA LETI 2021 IN 2022 – 
DOPOLNITEV 1 

 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 
LETNA NAČRTA PRIDOBIVANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 

RADOVLJICA ZA LETI 2021 IN 2022 – DOPOLNITEV 1 
 

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 
- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami, 
- Tanja Geltar, Referat za gospodarjenje z nepremičninami. 

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema dopolnitev 1 Letnega načrta 
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2021. 

2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema dopolnitev 1 Letnega načrta 
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2022. 
 

 
 
 
 

 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: 18.1.2021 
 
LETNA NAČRTA PRIDOBIVANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 

RADOVLJICA ZA LETI 2021 IN 2022 – DOPOLNITEV 1 
 
1. Uvod 
 
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. 
l. RS, 11/18 in 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) načrt pridobivanja z nepremičnim 
premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti 
na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. 
 
V dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radovljica so 
zajete nepremičnine, ki v načrtu pridobivanja za leti 2021 in 2022, ki je bil sprejet hkrati s 
proračunoma Občine Radovljica za leti 2021 in 2022, niso bile vključene. Svet samoupravne 
lokalne skupnosti lahko zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb 
upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta 
pridobivanja s stvarnim premoženjem in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo 
hiter odziv, dopolni letni načrt pridobivanja s stvarnim premoženjem, skladno s 27. členom 
ZSPDSLS-1. 
 
2. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leti 2021 in 2022 - 

DOPOLNITEV 1 
 
Nakupi zemljišč 2021 – dopolnitev 1 

OPIS PARC.ŠT. DEL/CELA KO ID KO M2 DELEŽ ORIENTACIJSKA VREDNOST POSTAVKA 

Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 107/5 CELA 2155 HRAŠE  67 1/1 4.690 € 44812 

Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 107/14 CELA 2155 HRAŠE  355 1/1 24.850 € 44812 

Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 108/5 CELA 2155  HRAŠE 23 1/1 1.610 € 44812 

Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 109/4 CELA 2155  HRAŠE 53 1/1 3.710 € 44812 

Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 110/6 CELA 2155  HRAŠE 30 1/1 2.100 € 44812 

Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 1418/13 DEL 2155  HRAŠE 5000 1/1 350.000 € 44812 

Ureditev javnih površin v Kamni Gorici 381/2 CELA 2155  HRAŠE 190 1/1 7.000 € 44812 

 
Nakupi zemljišč 2022 – dopolnitev 1 

OPIS PARC.ŠT. DEL/CELA KO ID KO M2 DELEŽ ORIENTACIJSKA VREDNOST POSTAVKA 

Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 107/5 CELA 2155 HRAŠE  67 1/1 4.690 € 44812 

Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 107/14 CELA 2155 HRAŠE  355 1/1 24.850 € 44812 

Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 108/5 CELA 2155  HRAŠE 23 1/1 1.610 € 44812 

Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 109/4 CELA 2155  HRAŠE 53 1/1 3.710 € 44812 

Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 110/6 CELA 2155  HRAŠE 30 1/1 2.100 € 44812 

Ureditev TNC Lesce (Park&Ride) 1418/13 DEL 2155  HRAŠE 5000 1/1 350.000 € 44812 

Ureditev javnih površin v Kamni Gorici 381/2 CELA 2155  HRAŠE 190 1/1 7.000 € 44812 
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V letu 2020 je občinski svet v okviru proračunov za leti 2021 in 2022 sprejel letna načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja. Na novo v načrta pridobivanja uvrščamo tudi 
zemljišča, za katera je bilo naknadno ugotovljeno, da bi jih Občina Radovljica lahko 
potrebovala za ureditev parkirišča pred TNC centrom v Lescah (Park & Ride – Slika 1). 
Občina Radovljica namerava pristopiti k nakupu zemljišč samo v primeru dogovora o so-
investitorstvu z Direkcijo RS za infrastrukturo in drugimi zgornje-gorenjskimi občinami glede 
gradnje te infrastrukture. Uvrstitev teh zemljišč v načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja predstavlja pravno podlago za nakup zemljišč, če bi prišlo do konkretnega 
dogovora med navedenimi deležniki, kar bi narekovalo hiter odziv Občine Radovljica. 
 

 
Slika 1 
 
Poleg zemljišč za projekt »Park & Ride« je v dopolnitvah načrta pridobivanja tudi zemljišče v 
Kamni Gorici (Slika 2), s katerim bi občina Radovljica v primeru pridobitve lahko smiselno 
zaokrožila javno površino v Kamni Gorici na lokaciji, kjer se trenutno nahaja nelegalna 
deponija odsluženih vozil. 
 

 
Slika 2  
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V načrta pridobivanja nepremičnega premoženja so ne glede na to, ali so nepremičnine 
navedene v seznamu ali ne, uvrščena tudi vsa zemljišča, ki v naravi predstavljajo obstoječi 
cestni svet kategoriziranih občinskih cest. Nepremičnine s seznama, ki ne bodo pridobljene v 
letih 2021 in 2022, bodo prenesene v plan pridobivanja za naslednje leto. 
 
Pripravila: 
Dominik Skumavec, vodja 
Referata za gospodarjenje z nepremičninami 
Tanja Geltar, višja svetovalka 
za gospodarjenje z nepremičninami 
 
 
 Ciril Globočnik l.r. 
 Župan 
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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: 12.1.2021 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  POROČILO O UREJANJU CESTE ZA VERIGO 
 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 
 

POROČILO O UREJANJU CESTE ZA VERIGO 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 

- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, 
- Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, 
- Erika Šlibar Mulej, odvetnica. 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica se je seznanil s Poročilom o urejanju ceste za Verigo. 

 
 

                                                                                      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: 12.1.2021 
 
1.)  
 
Pravne ovire na parcelah, ki spadajo v »cesto za Verigo v Lescah« in ki Občini Radovljica 
preprečujejo vzdrževanje in ostala dela na cesti, še vedno obstojijo. Gre za breme vpisane in 
dejansko izvajane služnostne pravice parkiranja, hoje in vožnje z vsemi vozili v korist 
vsakokratnih lastnikov nepremičnin na naslednjih zemljiščih, vse v k.o. Hraše: 

- parc. št. 426/14, parc. št. 419/11 in parc. št. 424/8 , 
- parc. št. 424/6 in parc. št. 496/28,  
- parc. št. 419/9. 

 
Celovite obnove ceste za Verigo tako ni možno izvesti do sklenitve dogovorov z zgoraj 
navedenimi tremi služnostnimi upravičenci. Ti občini preprečujejo izvajanje vzdrževalnih del, 
sami pa ceste ne vzdržujejo, čeprav bi jo glede na podeljeno služnost morali.  
 
Zaradi ureditve spornih razmerij je občina posredovala več pobud za sporazumno rešitev, 
vložila ustrezne tožbene zahtevke in predlagala razlastitev njihovih služnostnih pravic, žal 
neuspešno.  
 
Kljub vsem dosedanjim prizadevanjem se trenutno na cesti lahko izvršijo le najbolj nujna 
vzdrževalna dela, vendar le ob pridobljenem predhodnem vsakokratnem soglasju služnostnih 
upravičencev, ki pa ga Občini Radovljica ne dajo. Po njihovem stališču ne gre za cesto, 
temveč za njihovo dvorišče.   
 
Občina Radovljica je pri Upravni enoti Radovljica že v letu 2008, nato pa ponovno v letu 
2016, sprožila postopke za razlastitev – ukinitev stvarnih služnosti upravičencev, z namenom 
ukinitve služnosti na cesti. Te zadnje vložene zahteve občine je upravna enota ponovno 
zavrgla, z obrazložitvijo, da ni ustrezne zakonske podlage, ki bi ji omogočala vodenje 
postopka za ukinitev služnosti, ustanovljene na podlagi pravnega posla. Njeno odločitev je v 
pritožbenem postopku potrdilo tudi ministrstvo, zato je Občina Radovljica sprožila upravne 
spore. Upravno sodišče je poleti 2019 odločilo, da se tožbam občine ugodi, da se sklepi 
upravne enote odpravijo in se zadeve vrnejo Upravni enoti Radovljica v ponovni postopek, pri 
čemer je v obrazložitvi sodb jasno podalo svoje pravno mnenje, da je treba postopek 
razlastitve služnosti speljati, saj je namenjen prav takim primerom, ki jih kljub prevladujoči 
javni koristi v domeni civilnega prava ni mogoče rešiti.  
 
Upravna enota Radovljica je sledila napotilom sodišča in v februarju 2020 izdala odločbe o 
razlastitvi  služnostnih pravic na cesti, zoper katere pa so se pritožili vsi trije upravičenci. 
Ministrstvo za okolje in prostor je julija 2020 pritožbam ugodilo in zadevo vrnilo na prvo 
stopnjo v ponovno odločanje Upravni enoti Radovljica, ki mora v ponovljenem 
ugotovitvenem postopku pred izdajo odločbe kot nesporno med drugim ugotoviti (tudi s 
pomočjo izvedenca), ali cesta dejansko poteka po vseh parcelah, na katerih se zahteva izbris 
služnostnih pravic, ali se je na tej cesti dejansko odvijal promet v času uveljavitve Zakona o 
javnih cestah (ZJC-B) in ali se na cesti trenutno odvija promet, obenem pa je naložilo, da 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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mora upravna enota preveriti, ali cesta izpolnjuje pogoje za kategorizacijo na določene 
presečne datume. 
 
Občina Radovljica je v skladu z napotilom ministrstva predloge ustrezno dopolnila, postopek 
pa je še v teku.  
 
2.) 
 
Za celovito obnovo ceste za Verigo je bila v mesecu novembru 2020 izdelana PZI projektna 
dokumentacija z namenom, da občina po izvedeni razlastitvi služnostnih pravic na cesti takoj 
začne z vsemi aktivnostmi, povezanimi z obnovo ceste. Za projektno rešitev obnove ceste so 
pridobljena vsa soglasja pristojnih inštitucij za poseg v prostor. Za samo izvedbo je treba 
izvesti le še postopke razlastitve služnostnih pravic na cesti. Projektantska ocena obnove 
ceste, ki vključuje tudi izgradnjo pločnika, umestitev pomožnih kolesarskih pasov, meteorne 
kanalizacije in cestne razsvetljave, je ocenjena na približno milijon evrov. Uvrstitev obnove 
ceste za Verigo v proračun bo možna po morebitnem sklenjenem sporazumu občine s 
služnostnimi upravičenci oziroma po izvedeni razlastitvi služnostnih pravic na cesti.  
 
Ne glede na navedeno je v proračunu za leto 2021 na proračunski postavki 44689 - 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ter NRP-ju  045002 - Cesta za Verigo  
zagotovljenih 153.500,00 EUR za ureditev parkirišča ob cesti za Verigo, ki bo služilo vsem 
služnostnim upravičencem in strankam poslovnih prostorov v PC Verigi. Sredstva so 
zagotovljena za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja ter 
izvedbo ureditve parkirišča. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila dana na Upravno 
enoto Radovljica 11.9.2020. Ustna obravnava je bila razpisana za 24.11.2020, vendar je bila 
preklicana zaradi epidemioloških razlogov. Upravno enoto smo nato 15.12.2020 pozvali, da 
obravnavo ponovno skliče v najkrajšem možnem času.   
 
 
Pripravili: 
Manca Tomažin, vodja 
Oddelka za splošne zadeve 
Mag. Borut Bezjak, u.d.i.a., vodja 
Oddelka za infrastrukturo, okolje,  
prostor in investicije 
Erika Šlibar Mulej, odvetnica  
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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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: 12.1.2021 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

POROČILO O UREJANJU CESTE ZA VERIGO 
 
1. Zakonska podlaga 

- 17. člen Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) 
 

2. Obrazložitev 
 
Občinska svetnica Vojka Jesenko je na 15 seji Občinskega sveta Občine Radovljica, dne 
16.12.2020, vložila pobudo, s katero je predlagala obravnavo tematike na cesti za Verigo na 
naslednji seji občinskega sveta. Skladno s to pobudo je bilo pripravljeno Poročilo o urejanju 
ceste za Verigo in točka uvrščena na dnevni red seje. 
 
3. Finančne posledice 

 
Seznanitev občinskega sveta s Poročilom o urejanju ceste za Verigo nima finančnih posledic 
za proračun Občine Radovljica. 
 
 
 
Pripravila: 
Manca Tomažin,  
vodja Oddelka za splošne zadeve 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

 
 
 
 
 

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