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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: 03200-5/2022-1 

Datum: 21. 9. 2022 

 

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 

 

27. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica, ki bo 

 

v sredo, 28. septembra 2022, ob 16. uri 

v veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 

 

D N E V N I  R E D: 

 

I. Potrditev zapisnika 26. redne seje občinskega sveta 

II. Volitve in imenovanja (KMVI): 

II.a Imenovanje direktorice Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica 

II.b Izvolitev štirih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih 

interesov - elektorjev 

II.c Določitev kandidata za člana državnega sveta 

III. Sklep o spremembi načrta razvojnih programov Občine Radovljica za obdobje 2022-

2025 (Odbor za finance) 

IV. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2022 – rebalans 

II – skrajšani postopek (Odbor za finance) 

V. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za 

Gradnikovo (Regijski reševalni center Radovljica) in merilih za odmero 

komunalnega prispevka (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja) 

VI. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 

zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za program ginekologije – hitri postopek 

(Odbor za zdravstvo in socialno varstvo) 

VII. Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Vrtec Radovljica (Odbor za šolstvo in otroško varstvo) 

VIII. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje čistih 

stanovanjskih površin DV 07 – Dvorska vas Opekarna (Odbor za urejanje prostora 

in varstvo okolja) 

IX. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini 

Radovljica (Odbor za finance) 

X. Poročila nadzornega odbora 

XI. Premoženjsko pravne zadeve (Odbor za finance): 

XI.a Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

XI.b Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro 

XI.c Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 

2022 – dopolnitev 3/2022 

XII. Pobude in vprašanja 

 

Ciril Globočnik l.r. 

     ŽUPAN 

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

 

 

Poslano: 

- županu, 

- podžupanu, 

- članicam in članom občinskega sveta, 

- predsedniku nadzornega odbora, 

- predsedniku Odbora krajevnih skupnosti, 

- predsednikom svetov krajevnih skupnosti, 

- Knjižnici A. T. Linharta Radovljica, 

- direktorici občinske uprave, 

- novinarjem. 

http://www.radovljica.si/

