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ZAPISNIK
11. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 3. februarja 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, Neža Mezeg, Nevenka Osterc, Vilko Praprotnik, Miroslav Pogačar, Mariana Rebernik,
Gregor Remec, Simon Resman, Andreja Šmid, Maruša Šolar Čuden, Miloš Šter, Mark Toplak,
Blaž Trček, Anita Vidic.
Opravičeno odsotni: Miran Rems, Mariana Rebernik je napovedala kasnejši prihod.
Prisotni vabljeni: Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora, Franc Peternel, predsednik
Odbora krajevnih skupnosti, 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, Manca Tomažin,
Nataša Mikelj, direktorica Javnega zavoda Turizem Radovljica, Tomaž Zver, direktor podjetja
KISIK d.o.o., Marja Čad, ravnateljica Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, mag. Stevo
Ščavničar, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Jakob Jaša Kenda, direktor Linhartove
dvorane Radovljica, novinarja: Marjana Ahačič, Deželne novice, Gorenjski glas, Branko Kržišnik,
Radio Triglav.
Župan Ciril Globočnik je odprl sejo in povedal, da se seja snema ter prenaša na spletnih straneh.
Začetne napake s prenosom seje so bile odpravljene.
Ob začetku seje je navzočnost priglasilo 19 svetnic in svetnikov.
Župan je na predlog Statutarno pravne komisije umaknil točko VII, Sklep o načinu financiranja
političnih strank v občini Radovljica za leto 2016 do pridobitve odgovorov Službe za lokalno
samoupravo.
Občinski svet je sprejel naslednji
DNEVNI RED:
I.
Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta
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Volitve in imenovanja: Imenovanje treh članov Sveta Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti Območne izpostave Radovljica
III.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto
2016 – rebalans I – skrajšani postopek
IV.
Osnutek Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s
toplotno energijo na območju Občine Radovljica z možnostjo soproizvodnje
električne energije
V.
Soglasje k povečanemu številu otrok v oddelku v Vzgojnovarstvenem zavodu
Radovljica za šolsko leto 2016/2017
VI.
Turistična strategija Občine Radovljica 2016-2021
VIII. Soglasje k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
Linhartovi dvorani Radovljica
IX.
Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016
X.
Poročili Nadzornega odbora
XI.
Premoženjsko pravna zadeva
XII. Pobude in vprašanja
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)
II.

K točki I. Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 10. redne seje občinskega sveta.
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)
K točki II. Volitve in imenovanja: Imenovanje treh članov Sveta Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti Območne izpostave Radovljica
Obrazložitev je podal Branko Fajfar, namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja (KMVI).
V splošni razpravi je sodeloval:
- Branko Fajfar je povedal, da so na zadnji seji KMVI obravnavali tudi umik te točke z
dnevnega reda prejšnje seje občinskega sveta na predlog svetniške skupine LKS; Miran Rems,
predsednik KMVI, se je strinjal z umikom in s tem, da morajo biti vsi kandidati predstavljeni
v samem gradivu, ter pojasnil, da je v tem primeru prišlo do administrativne napake.
Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica za člane Sveta Javnega sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti Območne izpostave Radovljica imenuje Mojco Poklukar, Suzano
Adžič in Gašperja Primožiča.
2. Imenovanim članom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje za mandatno dobo 4 let.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki III. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za
leto 2016 – rebalans I – skrajšani postopek
Župan je pred obrazložitvijo povedal, da so svetniki prejeli popravka gradiva, in sicer strani 14 in
19.
Obrazložitev sta podala župan in Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave.
Odbor za finance podpira in sprejema predlagane sklepe.
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Župan je povedal, da je bil vložen en amandma predlagatelja Izidorja Ariha:
»Proračunska postavka št. 052030, naziv Primarna kanalizacija Kamna Gorica, NRP 289.112,00
EUR se zmanjša za znesek 65.000,00 EUR.
Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko št. 052036 naziv Komunalna oprema OLN
Brezje, NRP 10.000,00 EUR, ki se poveča za znesek 65.000,00 EUR.«
Izidor Arih, predstavitev amandmaja: povedal je, da je bilo za komunalno opremo OLN Brezje
v proračunu občine v letu 2016 namenjenih 75.000 EUR, z rebalansom pa 65.000 EUR odvzetih.
Preostalih 10.000 EUR ne zadošča za elektrifikacijo, da bi se po 12 letih lahko pričela gradnja
stanovanjskih hiš. Ker za kanalizacijo Kamna Gorica še ni gradbenega dovoljenja, Brezjam pa bo
julija poteklo, meni, da je predlagana prerazporeditev sredstev upravičena.
Alenka Langus, vodja Oddelka za gospodarstvo, je podala opredelitev do vloženega amandmaja.
Projekt izgradnje kanalizacije Kamna Gorica je v proračun uvrščen zaradi doseganja ciljev, ki so
bili postavljeni pri izgradnji čistilne naprave Kropa in zaradi kandidiranja za nepovratna sredstva,
ki so že vključena na prihodkovno stran. Če bo amandma sprejet, bo proračun neuravnotežen.
V razpravi k amandmaju so sodelovali:
-

Mark Toplak predlaga sprejetje amandmaja, ker je bila pred enim letom dana obljuba, na
podlagi katere so ljudje delali načrte.
Jernej Kolman podpira amandma in predlaga, naj se poišče rešitev, da se občina zadolži še
za ta znesek.
Simon Resman se ne strinja z načinom, da občina zagotovi sredstva za elektriko ali cesto
samo za 3 od 20 hiš v območju OLN Brezje, temveč je treba rešiti celotno območje, ne le za
enega lastnika, ki je prišel na odbor za prostor preko člana odbora in, kot je slišal, tudi na
Odbor za gospodarstvo.

Dodatno pojasnilo je podal Rado Pintar, vodja Oddelka za infrastrukturo.
-

Mark Toplak, replika Simonu Resmanu: lastnika na Odboru za gospodarstvo ni bilo, prav
tako ne gre le za enega lastnika, temveč jih je več.
Branko Fajfar je povedal, da je bilo na Odboru KS dogovorjeno, da se je v zvezi s tem
problemom potrebno sestati in najti rešitev; predlaga spremembo obstoječih aktov tako, da bi
se posameznikom dovolilo graditi na lokaciji in da sami v sodelovanju z občino začasno
investirajo v infrastrukturo, ki je potrebna; ko bi bilo naselje pretežno pozidano, pa bi občina
šla v komunalno ureditev, če se amandma podpre, ima občina zagotovljenih vsaj del sredstev.

Rado Pintar je pojasnil, da je 10.000 EUR namenjenih za prestavitev dela vodovoda, s tem pa se
ohrani gradbeno dovoljenje v veljavi. Za ureditev celotne infrastrukture na tem območju bi bilo
potrebnih približno 300.000 EUR.
Direktor občinske uprave je predlagal, da zaradi uravnoteženosti proračuna amandmaja svetniki
ne podprejo.
-

Simon Resman, replika Marku Toplaku: pojasnil je, da je na odbora za prostor in
gospodarstvo prišel predlog, ne oseba.
Anita Vidic je, glede na pojasnilo Rada Pintarja, da bi bilo potrebnih za komunalno opremo
300.000 EUR, v proračunu pa je namenjenih 200.000 EUR, vprašala, ali potem nihče ne bo
mogel graditi; amandma naj se sprejme, ker je bilo v proračunu za Brezje že namenjenih
60.000 EUR, vendar so se ta sredstva odvzela.
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Rado Pintar je pojasnil, da občinska uprava pripravlja projekt kanalizacije Lipnica – Kamna
Gorica, da ga bo prijavila na razpis za sredstva strukturnih skladov. Na strani 244 je pod
obrazložitvijo NRP-ja zapisano, da je izvedba kanalizacije Lipnica – Kamna Gorica odvisna od
pridobitve nepovratnih sredstev.
-

Tea Beton je predlagala, naj se glede na pojasnilo strokovnih služb občine amandma zavrne.
Branko Fajfar, replika Tei Beton: če je OLN napačen predlaga, da se ga razveljavi in
obravnava investitorje kot individualno gradnjo.

Direktor občinske uprave je poudaril, da amandma posega v transferne prihodke, lastnih sredstev
je na tej postavki 43.000 EUR, z amandmajem pa se predlaga, da se zniža za 65.000 EUR.
Povedal je, da individualne gradnje, razen v strnjenih naseljih, niso dovoljene, dovoljene so samo
na podlagi OPPN-ja ali prostorskega reda. OLN Brezje je bil sprejet izključno na željo
investitorjev, ki so bili takrat soglasni, da bodo gradili in bodo zgradili komunalno opremo, danes
pa je interes za gradnjo minimalen. Gradnja kanalizacije Lipnica - Kamna Gorica je pomembna,
saj bo treba nepovratna sredstva vračati, če na čistilni napravi cilji ne bodo doseženi.
Mark Toplak je povedal, naj bi občan namig, kje bi bilo možno ta sredstva vzeti, dobil na
sestanku pri županu.
Župan je odgovoril, da je občanu povedal, da imajo občinski svetniki možnost vložiti amandma,
ne pa na katero postavko naj se nanaša.
- Branko Fajfar je predlagal, da se sredstva zagotovi z naslednjim rebalansom proračuna, če v
okviru tega rebalansa to ni možno.
- Danijel Kašca predlagatelja amandmaja je vprašal, koliko je potencialnih investitorjev in, če
bo en investitor na začetku območja, drugi pa na koncu, kateremu se bo dalo prioriteto.
Župan je povedal, da se strinja z Brankom Fajfarjem, da je potrebno najti rešitev in, da se pripravi
predlog pri naslednjem rebalansu.
- Branko Fajfar je predlagatelju amandmaja predlagal, naj ga umakne, in se sredstva zagotovi
pri naslednjem rebalansu.
- Izidor Arih je amandma umaknil, do naslednje seje ga bo pripravil bolj obširno; Simonu
Resmanu je povedal, da ne gre samo za dva investitorja, saj je potencialnih investitorjev več.
-

V razpravi svetniških skupin je sodeloval:
-

Branko Fajfar, LKS: člani svetniške skupine LKS se ne strinjajo s povečanjem zadolžitve za
skoraj 2 milijona EUR;
- predlagajo, da se NRP za kopališče ukine in se denar prenese v nov NRP za
projektiranje in investicijsko dokumentacijo za kohezijske sklade, kot se je to zgodilo
pri komunalni infrastrukturi;
- glede NRP-ja 082015 Knjižnica ATL Radovljica – zgradba jih zanima, koliko
sredstev bo še potrebnih do uradnega odprtja knjižnice na novi lokaciji;
- ne strinjajo se, da so pri sredstvih za delovanje KS v tabeli na strani 102 skupaj
prikazana sredstva občine v višini 63.000 EUR in lastna sredstva KS v višini 154.000
EUR, pri katerih gre v bistvu za prenos sredstev iz preteklega leta; ta naj se glede na
to, ali so ostala na področju komunalne dejavnosti ali letno zimskega vzdrževanja,
prenesejo v naslednje obdobje na teh kontih.

Matjaž Erjavec je odgovoril, da je trenutna zadolžitev 82% dovoljene zadolžitve. Z vračilom dveh
kreditov in z najetjem novega letos, bo zadolžitev občine 79,9% dovoljene in nižja glede na
preteklo leto. Občinska uprava je prevzela nekatere dejavnosti in obveznosti, ki so se prej izvajale
izven KS, pa se jim za njihovo delovanje ni zmanjšalo sredstev. Nejasnost postavke za delovanje
KS bo potrebno rešiti skupaj s krajevnimi skupnostmi.
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Župan je pojasnil, da se projekti ne bodo pričeli izvajati, če ne bo nepovratnih sredstev.
-

Branko Fajfar – replika: meni, da bi morali NRP-ja za Posavec in Podnart ohraniti, da lahko
občina te projekte začne izvajati, ko bodo na voljo sredstva; ker sta prenesena v projekte za
kohezijske sklade za projektiranje, to ne pomeni, da bosta v okviru tega NRP-ja lahko tudi
izvedena.

Rado Pintar je odgovoril, da so sredstva za projekte združena na enem NRP-ju, ker še ni znano,
kako bo v prihodnosti s kohezijskim in strukturnim skladom ter drugimi viri. Prav tako še ni
dogovorjeno, ali bo v Podnartu in na Posavcu ena ali dve čistilni napravi.
V splošni razpravi so sodelovali:
-

-

Anita Vidic: po njenem mnenju je premalo sredstev za komunalno opremo; z rebalansom se
je zmanjšala rezerva občine za več kot 50%, s čimer se ne strinja; ker so prihodki manjši, bi
moralo biti zadolževanje manjše.
Simon Resman,
Branko Fajfar,
Mariana Rebernik.

Župan je zaključil razpravo in predlagal glasovanje.
Občinski svet je sprejel sklepe:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembi Odloka o
proračunu Občine Radovljica za leto 2016 – rebalans I s prilogami: Načrt razvojnih
programov za obdobje 2016 do 2019, Program športa Občine Radovljica za leto 2016,
Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2016, Letni načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2016, Letni načrt ravnanja s
premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2016, Letni načrt ravnanja s
kapitalskimi naložbami Občine Radovljica za leto 2016 in Program mladinskih
dejavnosti občine Radovljica za leto 2016.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o spremembi Odloka o
proračunu Občine Radovljica za leto 2016 – rebalans I s prilogami: Načrt razvojnih
programov za obdobje 2016 do 2019, Stanovanjski program občine Radovljica za leto
2016, Program športa Občine Radovljica za leto 2016, Stanovanjski program občine
Radovljica za leto 2016, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Radovljica za leto 2016, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine
Radovljica za leto 2016, Letni načrt ravnanja s kapitalskimi naložbami Občine
Radovljica za leto 2016 in Program mladinskih dejavnosti občine Radovljica za leto 2016.
3. Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o namenski zadolžitvi za leto 2016.
Občina Radovljica se bo v letu 2016 zadolžila v višini 1.929.074 EUR za naslednje
investicije:
- nadaljevanje izgradnje knjižnice A. T. Linharta Radovljica – zgradba,
- izgradnjo komunalne infrastrukture in sanacijo cest.
(21 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki IV. Osnutek 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 potrdil sklepe.
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V splošni razpravi je sodeloval:
-

Gregor Remec se ne strinja z določbo, da se bo postopek za pridobitev koncesije začel šele
po izpolnitvi pogoja, da bo realizacija lesno predelovalnega centra realna; sam pričakuje, da
bosta oba postopka tekla vzporedno in da bo stranski produkt lesno predelovalnega centra
kurivo za ta toplotni sistem.

Rado Pintar je odgovoril, da je v investicijski zasnovi zapisano, da je občinski objekt del tega
objekta ter da brez gozdno gospodarskega objekta, ki ima kot stranski produkt odpadke, projekt ne
zaživi.
Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o načinu izvajanja lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju občine Radovljica z
možnostjo soproizvodnje električne energije.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka upošteva oz. se opredeli do pripomb iz
razprave o osnutku odloka na sejah delovnih teles in občinskega sveta.
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki V. Soglasje k povečanemu številu otrok v oddelku v Vzgojnovarstvenem zavodu
Radovljica za šolsko leto 2016/2017
Obrazložitev je podala Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti.
Odbor za šolstvo in otroško varstvo soglasno podpira predlagani sklep.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica soglaša, da glede na potrebe predšolske vzgoje v lokalni
skupnosti število otrok v posameznem oddelku v šolskem letu 2016/2017 lahko presega
veljavne normative za največ dva otroka v oddelku.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki VI. Turistična strategija Občine Radovljica 2016-2021
Obrazložitev je podala Nataša Mikelj, direktorica Javnega zavoda Turizem Radovljica.
Odbor za gospodarstvo je strategijo potrdil in to predlaga tudi občinskemu svetu.
V razpravi so sodelovali:
- Avguštin Mencinger je povedal, da je za razmisliti, kakšno turistično ponudbo lahko
predstavlja atletsko igrišče ob osnovni šoli; po njegovem mnenju se tam lahko dogajajo vse
olimpijske atletske vsebine, kar bi lahko dopolnilo turistično ponudbo Radovljice.
- Darko Marolt je vprašal, kje je lokacija za čokoladnico.
Nataša Mikelj je odgovorila, da lokacija za čokoladnico še ni opredeljena.
- Branko Fajfar je predlagal, da občina na začetku Jakobove poti v Gobovcah postavi tablo z
zemljevidom občine Radovljica.
- Jernej Kolman je predlagal, da se v strategijo ali letno poročilo med ključne kazalce, kjer je
zapisano, koliko gostov pride v občino, vključi, koliko je povprečno nočitev v Sloveniji, da
bodo razvidni trendi tako v Radovljici kot v Sloveniji in bo ocena bolj objektivna.
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Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Turistično strategijo Občine Radovljica 20162021.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki VIII. Soglasje k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
Linhartovi dvorani Radovljica
Obrazložitev je podal Jakob Jaša Kenda, direktor Linhartove dvorane Radovljica.
Odbor za kulturo je soglasno podprl pravilnik.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Danijel Kašca je glede na opis v sistemizaciji del in nalog strokovnih sodelavcev vprašal, ali
je narejenega dovolj, da bi dvorano večkrat napolnili, predvsem z učenci in dijaki okoliških
šol; za nekatere šole je namreč ceneje, da šolarje peljejo na predstavo v Ljubljano.
Jakob J. Kenda je odgovoril, da javno financirane ustanove, ki po zakonu lahko za gostovanja
zaračunavajo samo neposredne stroške, tega ne upoštevajo. Tudi, če se dvorana napolni, pride
cena na učenca 15 EUR, zato se šolam bolj splača otroke voziti v Ljubljano, kjer za kulturni dan
lahko obiščejo še kakšen muzej in podobno.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k Pravilniku o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v Linhartovi dvorani Radovljica.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki IX. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016
Obrazložitev je podal Stevo Ščavničar, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR).
Odbor za gospodarstvo potrjuje plan dela in predlaga, da občinski svet potrdi predlog sklepa.
V razpravi je sodeloval:
- Danijel Kašca.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k programu dela Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske za leto 2016.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki X. Poročili Nadzornega odbora
Obrazložitev je podal Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročili o opravljenih nadzorih:
1. Poročilo o opravljenem nadzoru- zaključni račun Občine Radovljica za leto 2014,
2. Poročilo o opravljenem nadzoru v Glasbeni šoli Radovljica za leto 2014.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 15)

I/7

K točki XI. Premoženjsko pravna zadeva
Obrazložitev je podala Manca Tomažin.
Odbor za finance podpira predlagane sklepe.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišča iz sledečega seznama
KO
Parcela Kvadratura m2 Lastnik
BEGUNJE
1832/3
478 JAVNO DOBRO
DOBRAVA PRI KROPI
1055
276 JAVNO DOBRO
LANCOVO
1587/3
44 JAVNO DOBRO
LANCOVO
1596/6
69 JAVNO DOBRO
MOŠNJE
1693/2
158 JAVNO DOBRO
MOŠNJE
1693/5
124 JAVNO DOBRO
RADOVLJICA
756/5
324 JAVNO DOBRO
BEGUNJE
1810/2
165 OBČINA RADOVLJICA
BEGUNJE
1818/4
303 OBČINA RADOVLJICA
BEGUNJE
1834/3
202 OBČINA RADOVLJICA
DOBRAVA PRI KROPI 1041/5
169 OBČINA RADOVLJICA
HRAŠE
488/7
247 OBČINA RADOVLJICA
LANCOVO
1586/4
177 OBČINA RADOVLJICA
MOŠNJE
1646/5
25 OBČINA RADOVLJICA
MOŠNJE
1648/17
185 OBČINA RADOVLJICA
PREDTRG
808/13
39 OBČINA RADOVLJICA
RADOVLJICA
258/48
53 OBČINA RADOVLJICA,

ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica, ne služijo več kot grajeno javno dobro.
2. Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s
katero se ta zemljišča izvzame iz javnega dobra.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki XII. Pobude in vprašanja
Simon Resman:
- pobuda za spremembo 26. člena Statuta Občine Radovljica z zmanjšanjem števila stalnih
delovnih teles občinskega sveta.
- z vidika racionalizacije porabe proračuna predlaga, naj se premisli tudi o združevanju občinskih
javnih zavodov, saj bi bilo tako manj stroškov za delovanje in več denarja za vsebino;
- v zvezi s proceduralno repliko Branka Fajfarja na eni od prejšnjih sej, da ponovno glasovanje,
razen v primeru tehnične napake glasovalne naprave, ni možno, je pojasnil, da glede na 66. člen
poslovnika to ne drži.
Mark Toplak:
- vprašanje, kdo je dovolil odtujitev parkirnega mesta na javnem parkirišču na lokaciji bivšega
Merkurja;
- pobuda za postavitev prometnega ogledala v nepreglednem križišču pri piceriji v Poljčah.
Župan je pojasnil, da je ob ureditvi parkirišča lastnik hiše imel pogodbo z občino, da se mu
omogoči dostop in da je v postopku priprava ustrezne odločbe.
Gorazd Fajfar:
– pobuda za postavitev ustrezne prometne signalizacije ali drugo ustrezno rešitev, ki bo
preprečevala promet tovornjakov s ponjavami in vlačilcev iz smeri Otoč v Zaloše.
Jernej Kolman:
- pobuda za spremembe odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru Radovljice.
Blaž Trček:
- pobuda za ureditev opreme mokrišča na Šobcu.
Nevenka Osterc:
– pobuda za učinkovito označitev prepovedi prometa za vlačilce v Otočah.
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Branko Fajfar:
- Gorazdu Fajfarju je pojasnil, da je KS skupaj z občinsko upravo in Gorenjsko gradbeno družbo
d.d. pripravila projekt vertikalne in talne signalizacije v KS Ljubno. Prometni znak za prepoved
prometa tovornjakov s ponjavami in vlačilcev, ki je pri železniški progi, se prestavlja k Iskri
Otoče, kjer je možnost obračanja;
- glede pobude za zmanjšanje števila odborov predlaga, da Simon Resman, ki je član treh stalnih
delovnih teles, izstopi vsaj iz dveh, in da prostor tistim, ki še niso v nobenem stalnem delovnem
telesu občinskega sveta.
Seja je bila zaključena ob 19.05 uri.
Zapisala:
Metka Gaber

Ciril Globočnik
ŽUPAN
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