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

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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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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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 

http://www.radovljica.si/
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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. 
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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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