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ZAPISNIK
12. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 23. marca 2016 z začetkom ob 16. uri v
veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Prisotni člani občinskega sveta: Izidor Arih, Monika Ažman, Tea Beton, Branko Fajfar, Gorazd
Fajfar, Sabina Felc, Danijel Kašca, Jernej Kolman, Tomislav Kržišnik, Franc Markelj, Darko
Marolt, Nevenka Osterc, Vilko Praprotnik, Miroslav Pogačar, Mariana Rebernik, Gregor Remec,
Miran Rems, Simon Resman, Andreja Šmid, Maruša Šolar Čuden, Miloš Šter, Mark Toplak, Blaž
Trček, Anita Vidic.
Opravičeno odsotna: Neža Mezeg.
Prisotni vabljeni: Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora, Franc Peternel, predsednik
Odbora krajevnih skupnosti, Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave, Manca Šetina Miklič,
vodja Kabineta župana, Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Staša Čelik Janša,
vodja Oddelka za okolje in prostor, Nana Jauk, vodja Oddelka za splošne zadeve, Rado Pintar,
vodja Oddelka za infrastrukturo, Monika Sluga, višja svetovalka za kadre in splošne zadeve,
Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Karmen Korošec, višja
svetovalka za družbene dejavnosti, Zlata Rejc, predlagana kandidatka za ravnateljico javnega
zavoda OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, Božena Kolman Finžgar, predlagana kandidatka
za direktorico javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, Matjaž Pangerc,
Arhema d.o.o., Radovljica, dr. Andreja Jan, Arhema d.o.o., Radovljica, Simona Krese,
preizkušena državna notranja revizorka, Matija Žiberna, direktor Komunale Radovljica d.o.o.,
Darko Lukan, vodja razvoja, Komunala Radovljica d.o.o., Bojan Gašperin, vodja VOKAČN,
Komunala Radovljica, d.o.o., Mojca Dolar, vodja ROUJP, Komunala Radovljica, d.o.o., Mojca
Poklukar, vodja FRS, Komunala Radovljica d.o.o., novinarji: Marjana Ahačič, Deželne novice,
Gorenjski glas, Branko Kržišnik, Radio Triglav, Petra Mlakar, Dnevnik, Klementina Skumavc
Mežek, GTV.
Župan Ciril Globočnik je odprl sejo in povedal, da se seja snema ter prenaša na spletnih straneh.
Ob začetku seje je navzočnost priglasilo 18 svetnic in svetnikov.
Župan je predlagal širitev dnevnega reda s točkama: II.d Mnenje h kandidaturi kandidatke za
imenovanje ravnatelja OŠ A. T. Linharta Radovljica in II.e Soglasje k imenovanju direktorice
Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Gradivo so svetniki prejeli pred začetkom seje.
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Roki v postopkih svetov obeh zavodov niso omogočali, da bi ga pripravili ob sklicu seje
občinskega sveta.
Občinski svet je brez razprave sprejel predlog župana za razširitev dnevnega reda s točko II.d
Mnenje h kandidaturi kandidatke za imenovanje ravnatelja OŠ A. T. Linharta Radovljica.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)
Občinski svet je brez razprave sprejel predlog župana za razširitev dnevnega reda s točko
Soglasje k imenovanju direktorice Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)
Občinski svet je sprejel naslednji
DNEVNI RED:
I.
Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
II.
Volitve in imenovanja
II.a
Imenovanje Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o.
II.b
Imenovanje predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
v Občini Radovljica
II.c
Predlog za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper
policiste
II.d Mnenje h kandidaturi kandidatke za imenovanje ravnatelja OŠ A. T. Linharta
Radovljica
II.e Soglasje k imenovanju direktorice Knjižnice Antona Tomaža Linharta
Radovljica
III.
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2015 s poročilom o
prerazporeditvi sredstev po sklepu župana in poročili o delu
III.a Uvod k poročilom za leto 2015
III.b Poročilo o delu občinskega sveta s pregledom pobud in vprašanj ter poročilo
o delu stalnih delovnih teles občinskega sveta za leto 2015
III.c Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2015
III.d Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2015 s poročilom o
prerazporeditvi sredstev po sklepu župana
IV.
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih
površin LE 76 – Lesce, Za Trato
V.
Predlog Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s
toplotno energijo na območju občine Radovljica z možnostjo soproizvodnje
električne energije
VI.
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za staro mestno
jedro Radovljice
VII. Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica
VIII. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja v občini Radovljica
IX.
Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2016
X.
Soglasje k Pravilniku o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Muzejih
radovljiške občine
XI.
Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih
novic za leto 2015
XII. Poročili Nadzornega odbora
XIII. Pobude in vprašanja, informacija
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)
K točki I. Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
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Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 11. redne seje občinskega sveta.
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 16)
K točki II.a Imenovanje Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o.
Svetniki so prejeli novo gradivo k tej točki s predlogom za imenovanje članov Nadzornega sveta
Komunale Radovljica Boštjana Strnada, Petra Kramarja in Janeza Galeta.
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in
imenovanja (KMVI). V prvotnem gradivu je KMVI za člana nadzornega sveta predlagala Darka
Marolta, ki je o tem predlogu kot član KMVI tudi glasoval. Ob pojasnilu pravne službe, da gre v
tem primeru glasovanja za nedovoljeno nasprotje interesov, je KMVI svoj sklep na seji 22.3.2016
razveljavila. Na predlog Statutarno pravne komisije je KMVI na seji 23.3.3016 sprejela nov
predlog kandidatov, pri čemer se je Darko Marolt izločil iz glasovanja.
V splošni razpravi so sodelovali:
- Simon Resman bo glasoval proti, saj se mu zdi predlog, ki je bil predlagan na včerajšnji seji
KMVI, ki je potekala skupaj z Odborom za šolstvo in otroško varstvo, primeren; vprašal je,
zakaj je bil tako pripravljen nov predlog.
Odgovorila sta predsednik KMVI in župan.
-

-

-

Branko Fajfar je pojasnil, da je bila včeraj skupna seja KMVI in Odbora za šolstvo in
otroško varstvo le za točki, povezani z imenovanjema za ravnateljice OŠ A. T. Linharta
Radovljica in direktorice Knjižnice ATL Radovljica; o kandidatih za nadzorni svet komunale
je v nadaljevanju razpravljala KMVI na seji posebej; na včerajšnji seji KMVI je bila izražena
volja, da se glasuje pod enakimi pogoji, kot na prvem glasovanju, tako da so na seji prisotni
vsi člani; ker enega od članov KMVI na včerajšnji seji ni bilo, je bila zagotovljena
nesklepčnost in danes še ena seja, kjer so ponovno obravnavali in glasovali o vseh kandidatih.
Simon Resman – replika Miranu Remsu: vprašal je, kje je zapisano, da svetnik o sebi ne
sme glasovati, saj so svetniki že večkrat glasovali zase, tudi pri potrjevanju svojih mandatov.
Miran Rems, predsednik KMVI, je pojasnil, da je potrjevanje mandatov svetnikov z
zakonom posebej predpisano; Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije pa določa, da se
je potrebno izločiti, kadar svetniki glasujejo o sebi, svojih družinskih članih ali tistih, s
katerimi so v neki povezavi.
Mark Toplak.

Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica za člane Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala
Radovljica d.o.o. imenuje: Boštjana Strnada, Petra Kramarja in Janeza Galeta.
2. Imenovanim članom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje javnega podjetja
Komunale Radovljica d.o.o. za mandatno dobo 4 let.
(18 ZA, 5 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki II.b Imenovanje predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
Občini Radovljica
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
V razpravi svetniških skupin je sodeloval:
- Branko Fajfar, LKS, ker je to županov organ, naj o njegovi sestavi odloča župan; glede
predstavnika podjetja za vzdrževanje lokalnih cest, ki ga je predlagala Komunala Radovljica,
je povedal, da komunala ni vzdrževalec lokalnih cest, ampak krajevnih cest v KS Begunje, KS
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Radovljica in KS Lesce, vzdrževalec lokalnih cest je pa Gorenjska gradbena družba (GGD);
zato predlagajo, da se sklep popravi tako, da se namesto Matjaža Zalokarja zapiše predstavnik
Gorenjske gradbene družbe.
Župan je glede na predlog svetniške skupine LKS predlagal, da se sprejme sklep brez imena pri
predstavniku podjetja za vzdrževanje lokalnih cest in prosil Nano Jauk za pojasnilo, če je to
možno.
Nana Jauk, vodja Oddelka za splošne zadeve, je pojasnila, da so bili v postopku KMVI
posredovani poimenski predlogi. Nekoga brez imena se ne more imenovati, ker se tu imenujejo
točno določene osebe.
Župan je Branka Fajfarja, glede na razlago Nane Jauk, vprašal, ali bo svoj predlog umaknil, ter
pojasnil, da bo odlok s to pomanjkljivostjo popravljen.
Branko Fajfar je povedal, da, je kot predstavnik podjetja za vzdrževanje cest lahko imenovan
tudi gospod Pestotnik z GGD; ne bo ga motilo, če bo sklep izglasovan, kot je bil predlagan,
vendar je opozoril na neskladje, zato bo glasoval proti.
Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave, je pojasnil, da nekoga, ki v postopku imenovanja ni bil
udeležen in ni dal soglasja, ne moremo predlagati in imenovati.
Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnike Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Radovljica imenuje:
- Mirka Komaca za predstavnika lokalne skupnosti,
- Heleno Stare, Gregorja Solceta, Alenko Cuder in Petra Kolmana za predstavnike
javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
- Bojana Eljona za predstavnika policije,
- Boštjana Lenaca za predstavnika AMD,
- Matjaža Zalokarja za predstavnika podjetja za vzdrževanje lokalnih cest,
- Tomaža Dolarja za predstavnika občinske uprave.
2. Mandat članov sveta traja 4 leta od imenovanja.
(20 ZA, 4 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki II.c Predlog za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb
zoper policiste predlaga Janeza Zupana.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki II.d Izdaja soglasja h kandidatki za direktorico Knjižnice Antona Tomaža Linharta
Radovljica
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
V splošni razpravi je sodelovala:
- Anita Vidic.
Občinski svet je sprejel sklep:
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Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k imenovanju kandidatke za direktorico
javnega zavoda Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica Božene Kolman Finžgar za
mandatno obdobje 5 let.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki II.e Izdaja mnenja h kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Antona Tomaža
Linharta Radovljica
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje pozitivno mnenje k predlagani kandidatki za
ravnateljico Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica Zlati Rejc za mandatno
obdobje 5 let.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki III. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2015 s poročilom o
prerazporeditvi sredstev po sklepu župana in poročili o delu
III.a Uvod k poročilom za leto 2015
III.b Poročilo o delu občinskega sveta s pregledom pobud in vprašanj ter poročilo
o delu stalnih delovnih teles občinskega sveta za leto 2015
III.c Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2015
III.d Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2015 s poročilom o
prerazporeditvi sredstev po sklepu župana
Svetniki so prejeli popravke gradiva na straneh 80, 82, 83 in 217 in na priporočilo Statutarno
pravne komisije popravek tretjega sklepa, tako da je pod točko 3 glasovanje o zaključnem računu,
pod točko 4 pa o poročilu o prerazporeditvi sredstev. Župan je vložil amandma, ki se nanaša na
prenos sredstev krajevnih skupnosti v leto 2016.
Obrazložitev sta podala župan in Marjeta Razingar, vodja Sektorja za finance.
Odbor za finance je soglasno sprejel zaključni račun in predlagal občinskemu svetu, da sklep
potrdi.
V razpravi svetniških skupin je sodeloval:
- Branko Fajfar, LKS: ker gre za lastno pridobljena sredstva KS-ov in so namenjena za
namene, za katere so bila pridobljena, je prav, da je župan na predlog Odbora KS vložil
amandma in ga tudi podpirajo.
V splošni razpravi je sodeloval:
-

Simon Resman.

Občinski svet je sprejel amandma št. 1, predlagatelja župana:
Spremeni se 4. člen Zaključnega računa Občine Radovljica za leto 2015 tako, da se glasi:
4. člen
Presežek prihodkov iz 3. člena tega odloka znaša skupaj 695.325,15 EUR in se po
zaključnem računu prenese v naslednje leto, in sicer za naslednje namene:
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v proračun naslednjega leta v višini
na režijski obrat v višini
na krajevne skupnosti v višini
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)

503.767,45
55.923,04
135.634,66

Občinski svet je sprejel sklepe:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu občinskega sveta s pregledom
pobud in vprašanj za leto 2015 ter poročila o delu delovnih teles občinskega sveta za leto
2015.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema poročilo o delu Nadzornega odbora Občine
Radovljica za leto 2015.
3. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Zaključni račun proračuna Občine
Radovljica za leto 2015 s sprejetim amandmajem.
4. Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročilom o prerazporeditvi sredstev v
obdobju 1.7.2015 do 31.12.2015.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki IV. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
osrednjih površin LE 76 – Lesce, Za Trato
Obrazložitev sta podali Staša Čelik Janša, vodja Oddelka za okolje in prostor, in dr. Andreja Jan,
Arhema d.o.o., Radovljica.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je po razpravi predlagane sklepe sprejel soglasno.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 76 – Lesce, Za Trato.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki V. Predlog Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s
toplotno energijo na območju občine Radovljica z možnostjo soproizvodnje električne
energije
Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Oddelka za infrastrukturo.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je soglasno sprejel predlagani sklep.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o načinu izvajanja lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju občine Radovljica z
možnostjo soproizvodnje električne energije.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki VI. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za staro
mestno jedro Radovljice
Obrazložitev je podala Staša Čelik Janša, vodja Oddelka za okolje in prostor.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je soglasno sprejel predlagana sklepa.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
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1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Ureditvenega načrta za staro mestno jedro Radovljice.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s
strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)
K točki VII. Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica
Svetniki so pred sejo prejeli novo prvo stran gradiva, ker je pomotoma izpadel zadnji sklep.
Obrazložitev sta podala župan in Simona Krese, preizkušena državna notranja revizorka.
Odbor za kulturo je na seji dobil zagotovilo, da bodo pripombe, ki se nanašajo predvsem na
strokovno vodstvo programa, filma, gledališča in glasbe, upoštevane in sprejel predlagane sklepe.
V razpravi zainteresiranih delovnih teles je sodeloval:
- Mark Toplak, Odbor za gospodarstvo, vprašal je, kaj se bo zgodilo s sveti zavodov.
- Blaž Trček je pojasnil, da so na seji Odbora za kulturo govorili tudi o tem vprašanju; naloga
predlagateljev sveta zavoda je, da predlagajo strokovne kandidate.
V splošni razpravi so sodelovali:
- Darko Marolt: ker ni dovolj jasno opredeljena finančna razmejenost po posameznih
programih turizma in kulture, je potrebno ločiti finančno poslovanje po teh področjih; po
pripojitvi bo treba zagotoviti ustrezen kader za kreiranje programske podobe na področju
kulture; združitev zavodov je smiselna tudi z upravljavskega vidika, zato jo podpira.
- Simon Resman je vprašal, ali je možno združiti še kakšen javni zavod.
Župan je odgovoril, da je združevanje javnih zavodov možno.
- Anita Vidic združevanje zavodov podpira, vendar je izrazila pomislek, da se bo kulturna
dejavnost zmanjšala.
Župan je pojasnil, da so finančna sredstva v okviru turizma in kulture popolnoma ločena. Glede
na vsebino razprave je predlagal, da se prva in druga obravnava odloka združita.
Občinski svet je sprejel predlog župana, da se osnutek in predlog odloka združita.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
Občinski svet je sprejel sklepe:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o pripojitvi Javnega zavoda
Linhartova dvorana Radovljica k Javnemu zavodu Turizem Radovljica.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o statusnih spremembah Javnega
zavoda Turizem Radovljica.
3. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Turizem in kultura Radovljica.
4. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Turizem in kultura Radovljica.
5. Občinski svet Občine Radovljica imenuje Natašo Mikelj za vršilko dolžnosti direktorja
Javnega zavoda Linhartova dvorana Radovljica od dneva poteka mandata direktorju
javnega zavoda Linhartova dvorana Jakobu Jaši Kenda do vpisa Javnega zavoda
Turizem in kultura Radovljica v sodni register.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
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K točki VIII. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja v občini Radovljica
Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Oddelka za infrastrukturo.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja – na seji odbora je bilo izpostavljeno, da
zneskovno na položnici zvišanje ni tako visoko, procentualno pa je podražitev dokaj visoka; po
pridobitvi odgovora so predlagane sklepe potrdili.
V razpravi svetniških skupin so sodelovali:
- Mark Toplak, SDS, je vprašal, kakšen izid Komunala Radovljica konec leta pričakuje na
netržni dejavnosti.
Matija Žiberna, direktor Komunale Radovljica, d.o.o., je pojasnil, da ne predvidevajo ustvarjanja
dobička, v nasprotnem primeru pa skupaj z občino iščejo okvirje, da bi začeli izvajati poračune.
- Branko Fajfar, LKS, ne strinjajo se s tako drastično podražitvijo; vprašal je, ali je pravilno,
da za greznico, ki je velika 3m3, stranka plačuje letno okrog 1.000 EUR za odvoz, odpelje pa
se enkrat na tri leta; na območjih s kanalizacijo bo podražitev najmanjša, pri grezničnih
goščah in malih čistilnih napravah pa gre za višjo podražitev, zato se jim ne zdi prav, da bodo
tisti občani, ki rešujejo problematiko na lastnih stroških, po novem največ obremenjeni.
Matija Žiberna je odgovoril, da se je standard komunalne infrastrukture izjemno dvignil. Z
metodologijo je jasno določeno, kako se določena cena izračuna. Pri greznicah in malih čistilnih
napravah je prišlo do spremembe pri zaračunavanju okoljske takse s 1.1.2016, zato je odstotek
večji. Pri greznicah pri okoljski taksi ni obračunan 40% popust, ampak je v skladu z dopolnitvijo
uredbe in spremembo uredbe zaračunan ničeln popust, zato tudi to odstopanje.
- Miran Rems je predlagal, da če se cen ne želi dvigovati, bo za to potrebno v naslednjem
proračunu nameniti denar.
Župan je dejal, da se mu zdi predlog podžupana smiseln.
V splošni razpravi so sodelovali:
- Jernej Kolman je predlagal, da se že na tej seji sprejme sklep, da se cene ne sprejmejo za
tako povišanje, kot je predlagano, vendar naj se podražitev deli tako, da 50% podražitve krije
občina, 50% pa občani; infrastrukturi se poveča vrednost tudi na račun Kareja H, zato je
vprašal, kaj imajo vsi občani od Kareja H, ki še niti ni naseljen, zato bi morali ti stroški
bremeniti nove uporabnike Kareja H.
Matija Žiberna je pojasnil, da je potrebno oblikovati določene rezervacije za morebitne
subvencije, sicer pa je to amortizacija. Če se hoče ta standard komunalnih storitev obdržati, je
potrebno amortizacijo tudi zaračunati. Najemnina je fiksen del cene po metodologiji in je odvisen
od količine investicij. Same komunalne storitve so ostale na isti ravni, določene so se še celo
znižale.
- Danijel Kašca je predlagal, da bi se določil enotni indeks povišanja, glede na zadnjo prejeto
položnico, in bi lahko vsak izračunal svoje povišanje; vprašal je, koliko je možnosti za delitev
povečanja cen med komunalo, občino in občani.
Matija Žiberna je odgovoril, da je amortizacija neposreden strošek, ki ga komunala prejme s strani
občine, zaračunana je najemnina. Komunala tega stroška ne more in ne sme pokrivati iz lastnega
dobička. Možno pa je, da se v prihodnosti s subvencijami zagotovi določena sredstva.
-

Danijel Kašca – replika: zanima ga konkretno, kako se dobiček lahko prenese v proračun in
v okviru proračuna ta dobiček razdeli med občane, da bi se prispevek zmanjšal.

Župan je povedal, da je bilo iz rebalansa razvidno, da je občina od komunale že dobila 130.000
EUR. Matija Žiberna je povedal, da Zakon o gospodarskih družbah določa, da o delitvi dobička
odloča skupščina, občinski svet. Ne more pa ga komunala sama prerazporediti in o tem odločati.
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Rado Pintar je pojasnil, da je potrebno sofinanciranje najprej rešiti v okviru proračuna, kjer je za
to treba zagotoviti določeno kvoto sredstev.
-

Branko Fajfar vprašal je, kakšno je bilo poslovanje komunale v letu 2015 v primerjavi z
letom 2014, kako je možno dobiček komunale pametno razdeliti oz. zmanjšati.

Matija Žiberna je povedal, da je imela komunala lani 316.000 EUR dobička pred obdavčitvijo,
285.000 EUR po obdavčitvi, občini pa je bilo izplačanega okrog 100.000 EUR dobička.
-

Jernej Kolman: povedal je, da imajo svetniki možnost, da na tej seji predlaganih cen ne
sprejmejo in se najprej v proračun uvrstijo subvencije, ki bi jih namenili občanom, ter se nato
na novo oblikujejo cene komunalnih storitev.

Matija Žiberna je pojasnil, da zakonodaja določa, da ko se določeni stroški povečajo za 10% na
posamezni dejavnosti, mora komunala pripraviti elaborat in ga dati v potrjevanje občinskemu
svetu.
-

Mark Toplak
Anita Vidic je predlagala, da komunala cene poviša polovično, konec leta pa se pogleda, ali
bodo imeli dobiček ali izgubo; v primeru izgube do določene vrednosti se zaveže občinski
svet, da jo krije iz naslednjega proračuna.

Matija Žiberna je odgovoril, da ni možno, da bi sprejeli polovične cene. Ker morajo v primeru, če
10% odstopa cena, pripraviti elaborat in ga posredovati občinskemu svetu, cene se potrdijo,
naknadno pa se lahko zagotovi subvencija, s katero se bodo cene storitev omrežnine znižale.
Župan je napovedal, da bo pri prvem rebalansu pripravljeno subvencioniranje cen komunalnih
storitev.
Simon Resman meni, da podražitev, glede na to, kaj vse so občani dobili od komunale, ni
visoka in bi morali še naprej delati kanalizacije, čistilne naprave in vodovode, zato podpira
predlog komunale.
- Nevenka Osterc je predlagala, da se poišče rešitve, da bi podražitev za občane ublažili; prosi,
naj Rado Pintar ne zavaja občanov z govorjenjem o 3% podražitvi, saj je iz gradiva razviden
drugačen odstotek podražitve.
Župan je pojasnil, da je Rado Pintar govoril o treh evrih in ne o odstotkih.
- Branko Fajfar je vprašal za ceno najemnine, omrežnine s strani občine do komunale za leto
2014 in leto 2015, in kolikšno je bilo povečanje omrežnine.
-

Matija Žiberna je pojasnil, da se je leta 2015 strošek omrežnine 839.867 EUR povečal za 323.602
EUR, in znaša 1.163.469 EUR.
Občinski svet je sprejel sklepe:
1. Občinski svet Občine Radovljica potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica.
2. Občinski svet Občine Radovljica določa cene storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja v občini Radovljica, in sicer:
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obračunske postavke

cena
brez
DDV

vrsta storitve

cena z
9,5 %
DDV

enota
mere

STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
vodarina

0,4678

3
0,5122 EUR/m

omrežnina - vodarina

4,2009

4,6000 EUR/m esec

odvajanje - kanalizacija

0,2057

0,2252 EUR/m 3

omrežnina - odvajanje kanalizacija

4,0733

4,4603 EUR/m esec

čiščenje - kanalizacija

0,3812

0,4174 EUR/m 3

omrežnina - čiščenje kanalizacija

3,1007

3,3953 EUR/m esec

storitve greznic in MKČN

0,5618

0,6152 EUR/m 3

omrežnina - greznice in MKČN

2,4806

2,7163 EUR/m esec

cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov

0,1321

0,1446 EUR/kg

cena javne infrastrukture

0,0027

0,0030 EUR/kg

cena zbiranja BIO odpadkov

0,1895

0,2075 EUR/kg

obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov

0,1217

0,1333 EUR/kg

odlaganje komunalnih odpadkov

0,1045

0,1144 EUR/kg

oskrba s pitno vodo

odvajanje komunalne odpadne vode

čiščenje komunalne odpadne vode

storitve, povezane z greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

zbiranje bioloških odpadkov

cena odlaganja mešanih komunalnih odpadkov

Cene omrežnine – oskrba z vodo
Premer vodomera

Cena
omrežnine brez Cena omrežnine z
Faktor
DDV za vodomer v
DDV za
omrežnine
EUR/mesec
vodomer v
EUR/mesec

DN≤20

1

4,2009

Stanovanja

1

4,2009

4,6000

DN 25 in 30

3

12,6028

13,8001

DN 40

10

42,0095

46,0004

DN 50

15

63,0142

69,0005

DN 80

50

210,0473

230,0018

DN 100

100

420,0946

460,0036

DN 150

200

840,1892

920,0072

4,6000

Cene omrežnine – odvajanje odpadne vode (kanalizacija)

Premer vodomera

Faktor
omrežnine

Cena
omrežnine za
vodomer v
EUR/mesec

Cena omrežnine z
DDV za vodomer v
EUR/mesec

DN≤20

1

4,0733

Stanovanja

1

4,0733

4,4603

DN 25 in 30

3

12,2199

13,3808

DN 40

10

40,7331

44,6027

DN 50

15

61,0996

66,9041

DN 80

50

203,6655

223,0137

DN 100

100

407,3309

446,0274

DN 150

200

814,6619

892,0547

4,4603
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Cene omrežnine – čiščenje odpadne vode (kanalizacija)
Premer vodomera

Faktor
omrežnine

Cena
omrežnine za
vodomer v
EUR/mesec

Cena omrežnine z
DDV za vodomer v
EUR/mesec

DN≤20

1

3,1007

Stanovanja

1

3,1007

3,3953

DN 25 in 30

3

9,3022

10,1859

DN 40

10

31,0072

33,9529

DN 50

15

46,5108

50,9293

DN 80

50

155,0359

169,7643

DN 100

100

310,0719

339,5287

DN 150

200

620,1437

679,0574

3,3953

Cene omrežnine – čiščenje odpadne vode, povezano z greznicami in MKČN
Premer vodomera

Faktor
omrežnine

Cena omrežnine Cena omrežnine z
za vodomer v DDV za vodomer v
EUR/mesec
EUR/mesec

DN≤20

1

2,4806

2,7162

Stanovanja

1

2,4806

2,7162

DN 25 in 30

3

7,4417

8,1487

DN 40

10

24,8057

27,1623

DN 50

15

37,2086

40,7434

DN 80

50

124,0287

135,8115

DN 100

100

248,0575

271,6229

DN 150
1

200

496,1150

543,2459

Na cene se obračuna DDV po veljavnih davčnih stopnjah.

3. Cene veljajo in se uporabljajo od 1. aprila 2016 dalje.
(17 ZA, 5 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki IX. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2016
Obrazložitev je podal Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave.
Vodenje seje je začasno prevzel podžupan Miran Rems.
Odbor za finance podpira predlog sklepa.
Vodenje seje je ponovno prevzel župan.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Miran Rems je povedal, da bo glasoval proti sklepu.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o načinu financiranja političnih strank v
občini Radovljica za leto 2016.
(14 ZA, 9 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)

1

Predlagane cene omrežnine so prikazane v elaboratu.
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K točki X. Soglasje k Pravilniku o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Muzejih
radovljiške občine
Obrazložitev je podala Verena Štekar Vidic, direktorica Muzejev radovljiške občine.
Odbor za kulturo daje soglasje k pravilniku.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Danijel Kašca je povedal, da bo po primerjavi prejšnjega in tokratnega pravilnika tega
podprl.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k Pravilniku o organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v Muzejih radovljiške občine.
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)
K točki XI. Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike
Deželnih novic za leto 2015
Obrazložitev je podal Blaž Trček, predsednik Časopisnega sveta.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Letno poročilo o uresničevanju programske
zasnove in uredniške politike Deželnih novic za leto 2015.
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)
K točki XII. Poročili Nadzornega odbora
Obrazložitev je podal Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora.
Župan je povedal, da mu je predsednica KS Otok zagotovila, da so napake odpravili.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročili o opravljenih nadzorih:
1. Poročilo o opravljenem nadzoru v OŠ A.T.L. Radovljica za leto 2014,
2. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Otok za leto 2014.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki XIII. Pobude in vprašanja, informacija
Župan je podal informacijo o predlogu Občine Naklo za ustanovitev skupne medobčinske
inšpekcije in redarstva z Občino Naklo.
Branko Fajfar:
- ustna pobuda, da se medobčinski inšpektorat in redarstvo z Občino Naklo uresniči;
- vprašanje o izdaji računa brez pooblastila in vednosti predsednika KS Ljubno;
- vprašanje, ali je pravno možno z zaključnim računom odvzeti lastno pridobljena sredstva
krajevnim skupnostmi.
Anita Vidic:
- ustno vprašanje, kakšna je trenutna situacija Ceste za Verigo.
Župan je odgovoril, da so se pred dvema tednoma na sestanku z vpletenimi strankami dogovorili,
da se poskuša priti do zaključka, da bi izven sodnih procesov nadaljevali z delom, njihova in
občinska pravna služba pa sedaj pripravljata predlog.
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Mark Toplak:
- pobuda za spremembo določb o načinu upravljanja v odloku o preoblikovanju JP Komunala
Radovljica.
Gorazd Fajfar:
- ustna pobuda, ker ni zadovoljen z odgovorom oz. izvedenimi ukrepi na podlagi njegove
pobude, podane na prejšnji seji; ukrepi se mu ne zdijo zadostni, znak je bil prestavljen 50 m
nižje, vendar že zdaj stoji postrani; kljub prestavitvi znaka sta bila v Zalošah spet dva vlačilca,
eden od njiju je pri vzvratni vožnji poškodoval ciprese; trenutna signalizacija se mu zdi
neustrezna in jo je potrebno dopolniti; prosi, da občinska uprava nadaljuje z reševanjem tega
problema in ga na naslednji seji občinskega sveta seznani z dopolnjenimi ukrepi.
Jernej Kolman:
- pobuda za ureditev pešpoti, ki poteka preko parcele 290/1 k.o. Radovljica do Srednje
gostinske in turistične šole Radovljica;
- pobuda za preučitev možnosti postavitve javne razsvetljave na območju prehoda med
avtobusnim postajališčem in pošto proti stanovanjskemu bloku na Kranjski c. 7.
Tea Beton:
- vprašanje, kako in kdaj bo občina letos zagotovila ureditev naravoslovne učne poti Pusti grad
in kako bo v prihodnje urejala vzdrževanje učnih poti v občini.
Gregor Remec:
- pobuda za namestitev klopi v Predtrgu pred trgovino, ob poti proti Gozdni učni poti in ob
Šercerjevi ulici na odcepu proti bencinski črpalki za potrebe oskrbovancev doma dr. Janka
Benedika in druge starejše občane.
Andreja Šmid:
- pobuda, da se javni razpis in rok za oddajo vlog za sofinanciranjem programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti objavi že pred novim letom, da bi društva sredstva za delovanje prejela
čim prej v novem letu.
Mariana Rebernik:
- vprašanje, kje se je ustavil postopek spremembe namembnosti za zemljišče parc. št. 505, k.o.
Begunje;
- pobuda za ponovno ustanovitev in oživitev delovanja LAS Radovljica za preventivo
odvisnosti.
Izidor Arih:
- pobuda za ureditev tematske poti, ki vodi iz Kamne Gorice čez »Čajnar« do mostu v
Globokem.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisala:
Metka Gaber

Ciril Globočnik
ŽUPAN
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