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Datum: 23.11.2015
ZAPISNIK
9. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 4. novembra 2015 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, Mariana Rebernik, Gregor Remec,
Miran Rems, Simon Resman, Andreja Šmid, Maruša Šolar Čuden, Miloš Šter, Mark Toplak, Blaž
Trček, Anita Vidic.
Opravičeno odsoten: Miroslav Pogačar.
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, Alenka Langus,
vodja Oddelka za gospodarstvo, Staša Čelik Janša, vodja Oddelka za okolje in prostor, Nana Jauk,
vodja Oddelka za splošne zadeve, Marjeta Razingar, vodja Sektorja za finance, Monika Sluga,
višja svetovalka za kadre in splošne zadeve, Eva Tomaževič, Oddelek za infrastrukturo,
novinarke: Klementina Skumavc Mežek – GTV, Rina Klinar - Radio Triglav, Marjana Ahačič –
Deželne novice, Gorenjski glas.
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 svetnikom predlagal razširitev dnevnega reda s točko II.c Predlog kandidatov za sodnike
porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju, katere gradivo so prejeli svetniki pred sejo, ker ga glede
na dane roke prej, ni bilo možno zagotoviti gradiva do konca sklica seje.
Občinski svet je sprejel predlog župana za razširitev dnevnega reda s točko II.c Predlog
kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju.
(18 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)
Občinski svet je brez razprave sprejel naslednji
DNEVNI RED:
I.
Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta
II.
Volitve in imenovanja
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II.a
Imenovanje članice in predsednice stalnega delovnega telesa Občinskega sveta
Občine Radovljica Odbora za finance
II.b
Izdaja mnenja h kandidatki za ravnateljico javnega zavoda Srednje gostinske
in turistične šole Radovljica
II.c
Predlog kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju
III.
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2015 – rebalans II
– skrajšani postopek
IV.
Poročilo Nadzornega odbora
V.
Pobude in vprašanja, informacija
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki I. Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 8. redne seje občinskega sveta.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki II.a Imenovanje članice in predsednice stalnega delovnega telesa Občinskega sveta
Občine Radovljica Odbora za finance
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (KMVI).
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica za članico in predsednico Odbora za finance imenuje
Mariano Rebernik.
2. Imenovani članici in predsednici Odbora za finance začne teči mandat z dnem
imenovanja in traja do konca mandata tega odbora.
(21 ZA, 3 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki II.b Izdaja mnenja h kandidatki za ravnateljico javnega zavoda Srednje gostinske in
turistične šole Radovljica
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje pozitivno mnenje kandidatki za ravnateljico Srednje
gostinske in turistične šole Radovljica Marjani Potočnik.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki II.c Predlog kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica predlaga naslednje kandidate za sodnike porotnike na
Okrožnem sodišču v Kranju:
- Branka Fajfarja, kandidata za sodnika porotnika,
- Anito Vidic, kandidatko za sodnico porotnico,
- Mojco Markič, kandidatko za sodnico porotnico,
- Bineta Periča, kandidata za sodnika porotnika,
- Branka Bajića, kandidata za sodnika porotnika,
- Jeleno Horvat, kandidatko za sodnico porotnico za mladoletniške postopke,
- Moniko Sluga, kandidatko za sodnico porotnico za mladoletniške postopke.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
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K točki III. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2015 –
rebalans II – skrajšani postopek
Svetniki so po elektronski pošti prejeli popravke in dopolnitev gradiva.
Obrazložitev sta podala župan in Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave, ki je poročal, da sta
bila vložena dva amandmaja.
Odbor za finance, namestnik predsednice Danijel Kašca, odbor predlaga sprejem predlaganih
sklepov.
Župan je predstavil amandma št. 1, ki se nanaša na zagotovitev sredstev za nakup deleža družbe
BSC.
Izidor Arih, predlagatelj amandmaja št. 2, je pojasnil, da z amandmajem predlaga, da se na
proračunsko postavko 44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta doda nov NRP
Energetska sanacija Doma krajanov Brezje za leto 2016 v višini 1 EUR, ker nameravajo sanirati
dom in želijo kandidirati na razpisu za evropska sredstva.
Župan je povedal, da podpira amandma Izidorja Ariha.
V splošni razpravi sta sodelovala:
- Anita Vidic je postavila vprašanja glede naslednjih postavk:
- na strani 29 na postavki 4311 (Investicijski transferji javnim podjetjem in družbam, ki so v
lasti države ali občin), ki je prej ni bilo, je 9.000 EUR, zato prosi za obrazložitev;
- postavka 4323 (Investicijski transferji javnim zavodom) je povečana za 17.000 EUR, zato
jo zanima, katerim javnim zavodom in za kakšen namen je znesek namenjen;
- za postavko 4205 (Investicijsko vzdrževanje in obnove) na strani 54 jo zanima, katerim
objektom se je povečalo investicijsko vzdrževanje oz. če je dodan kakšen nov objekt;
- za postavko 4102 (Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom), ki se je zmanjšala za
3.500 EUR, je vprašala, zakaj niso bila razdeljena vsa sredstva;
- za novo postavko na strani 59 4027 z zneskom 28.000 EUR, ki sodi pod letališko stezo
ALC Lesce – kazni in odškodnine, jo zanima, katere kazni so predvidene.
- Branko Fajfar je podal pripombo na tabelo na strani 211 – Urejanje pokopališč in pogrebne
službe, ker KS Ljubno nima pogrebne službe, naj se to besedilo spremeni v »pogrebno
dejavnost«.
Pojasnila so podali Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave, Alenka Langus, vodja Oddelka za
gospodarstvo, in Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti.
Občinski svet je brez razprave sprejel amandma št. 1, predlagatelja župana:
Proračunska postavka št. 48255 Knjižnica A. T. Linharta Radovljica – zgradba, NRP
082015 Knjižnica A. T. Linharta Radovljica – zgradba, konto 4204 novogradnje se zmanjša
za znesek 15.313,16 EUR.
Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko št. 8006 nakup kapitalskih deležev in
naložb, konto 4412 povečanje kapitalskih deležev in naložb, ki se poveča za znesek 15.313,16
EUR.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
Občinski svet je brez razprave sprejel amandma št. 2, predlagatelja Izidorja Ariha:
Na proračunsko postavko številka 44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta doda
nov NRP 065011 Energetska sanacija Doma krajanov Brezje za leto 2016 v višini 1,00 EUR.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
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Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembi odloka o
proračunu Občine Radovljica za leto 2015 – rebalans II s prilogami: Načrt razvojnih
programov za obdobje 2015 do 2018, Program športa Občine Radovljica za leto 2015,
Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2015, Letni načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2015, Letni načrt ravnanja s
premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2015, Kadrovski načrt za leto 2015 in
Letni načrt ravnanja s kapitalskimi naložbami občine Radovljica za leto 2015.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o spremembi odloka o
proračunu Občine Radovljica za leto 2015 - rebalans II s sprejetima amandmajema in s
prilogami: Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 do 2018, Program športa Občine
Radovljica za leto 2015, Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2015, Letni
načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2015, Letni načrt
ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2015, Kadrovski načrt za
leto 2015 in Letni načrt ravnanja s kapitalskimi naložbami občine Radovljica za leto
2015.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki IV. Poročilo Nadzornega odbora
Obrazložitev je podal Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s Poročilom o opravljenem nadzoru –
Komunala Radovljica.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki V. Pobude in vprašanja, informacija
Mark Toplak:
- z odgovorom, ki ga je prejel na vprašanje v zvezi s proračunskimi sredstvi za vzdrževanje in
zaščito sakralne kulturne dediščine, ni zadovoljen, ker ni pojasnjeno, za kaj so bila porabljena, in
se daje obljubo za prihodnje leto na osnovi obljube, ki letos ni bila izpolnjena.
Župan je odgovoril, da so se župniki strinjali z nameni porabe sredstev v infrastrukturo, vezano na
bližino sakralnih objektov. Direktor občinske uprave je pojasnil, da občina brez razpisa ne more
financirati investicij v zasebne objekte, lahko pa financira javne površine, ki služijo tem objektom.
Mariana Rebernik:
- pobuda, da nadzorni odbor pregleda dokumentacijo pri PGD Podnart in glede na svoje
ugotovitve dopolni poročilo o nadzoru Gasilske zveze Radovljica.
Franc Markelj:
- vprašanji, kdaj in zakaj v Linhartovi dvorani ni dovoljen ogled predstav z balkona in pod
kakšnimi pogoji je dovoljeno zbiranje prostovoljnih prispevkov.
Avguštin Mencinger:
- pobude za izboljšanje turistične infrastrukture;
- informacija o uspešni promociji Radovljice na turneji MPZ Triglav Lesce Bled v Dalmaciji.
Gregor Remec:
- vprašanje, kdaj bo urejen varnejši prehod za otroke iz Grabna in Proda na poti na šolski
avtobus;
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- pobuda za postavitev nadstrešnice na mestu, kjer šolski avtobus ustavlja otrokom iz naselja
Ravnica.
Izidor Arih:
- vprašanja o izgradnji kanalizacije na Brezjah.
Miran Rems:
- svetnike je pozval, da se odločijo za darovanje sejnin v dobrodelne namene, za kar so po
elektronski pošti prejeli obrazce.
Seja je bila zaključena ob 17.20 uri.

Zapisala:
Metka Gaber
Ciril Globočnik l.r
ŽUPAN

I/5

