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Datum: 12.10.2015
ZAPISNIK
8. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 30. septembra 2015 z začetkom ob 16. uri v
veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Prisotni člani občinskega sveta: Miran Rems, Monika Ažman, Tea Beton, Vilko Praprotnik,
Sabina Felc, Neža Mezeg, Danijel Kašca, Miroslav Pogačar, Nevenka Osterc, Jernej Kolman,
Branko Fajfar, Izidor Arih, Gregor Remec, Andreja Šmid, Simon Resman, Gorazd Fajfar, Maruša
Šolar Čuden, Mariana Rebernik, Darko Marolt, Franc Markelj; od III. točke: Avguštin Mencinger.
Opravičeno odsotni: Mark Toplak, Miloš Šter, Blaž Trček, Tomislav Kržišnik, Anita Vidic.
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, Manca
Tomažin Marjeta Razingar, vodja Sektorja za finance, Monika Sluga, višja svetovalka za kadre in
splošne zadeve, Tomaž Dolar, vodja občinskega redarstva, Karmen Vnučec, predsednica
Občinske volilne komisije, Manca Tomažin, tajnica Občinske volilne komisije, Damjan Pirc,
Promvar, Kranj, Matjaž Pangerc, Arhema d.o.o., Radovljica, dr. Andreja Jan, Arhema d.o.o.,
Radovljica, Marko Smrekar, Stvar d.o.o., Ljubljana, mag. Sonja Resman, direktorica Doma dr.
Janka Benedika Radovljica, novinarji: Klementina Skumavc Mežek – GTV, Marjana Ahačič –
Deželne novice, Gorenjski glas, Rina Klinar - Radio Triglav, Petra Mlakar - Dnevnik.
Župan Ciril Globočnik je odprl sejo in povedal, da se seja snema ter prenaša na spletnih straneh.
Ob začetku seje je navzočnost priglasilo 17 svetnic in svetnikov.
Župan je povedal, da je z dnevnim redom za točko IV. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Radovljica predlagana obravnava
po skrajšanem postopku
Občinski svet je brez razprave sprejel naslednji
DNEVNI RED:
I.
Potrditev zapisnikov
I.a
Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta
I.b
Potrditev zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta
II.
Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
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III.

Volitve in imenovanja
III.a Imenovanje predstavnikov Občine Radovljica v Svet Ljudske univerze
Radovljica
III.b Imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet Ekonomske gimnazije in
srednje šole Radovljica
IV.
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Radovljica – skrajšani postopek
V.
Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo
ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže
VI.
Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih
površin LE 76 – Lesce, Za Trato
VII. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za centralno
območje Radovljice
VIII. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta
Dolina v Lescah
IX.
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna oskrba
na domu
X.
Oprostitev plačila komunalnega prispevka
XI.
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Radovljica za leto 2015
XII. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Radovljica
XIII. Poročilo Nadzornega odbora
XIV. Pobude in vprašanja, informaciji
(18 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 16)
K točki I.a Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 7. redne seje občinskega sveta.
(18 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17)
K točki I.b Potrditev zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta.
(18 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17)
K točki II. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
Župan je pred obrazložitvijo opozoril na tiskarsko napako v sklepu pri zapisu datuma lokalnih
volitev »0.10.2014« namesto »05.10.2015«.
Obrazložitev je podala Karmen Vnučec, predsednica Občinske volilne komisije.
Branko Fajfar je podal proceduralno pripombo, da statut določa, da občinski svet potrjuje
prenehanje mandata in nastop novega mandata, zato meni, da je treba s sklepom najprej potrditi
prenehanje mandata, nato pa potrditi mandat novemu svetniku.
Manca Tomažin je pojasnila, da se je v tem delu zakon spremenil, tako da mandat članu
občinskega sveta preneha z dnem odstopa, ko poda odstopno izjavo županu. Zato ni potrebno, da
občinski svet potrjuje, da je mandat občinski svetnici prenehal.
Branko Fajfar je vprašal, zakaj je v statutu pri nalogah oz. pristojnostih občinskega sveta
določeno, da občinski svet sprejme ugotovitveni sklep, da je prenehal mandat, saj je bil zakon
sprejet pred novim statutom.
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Manca Tomažin je pojasnila, da članu občinskega sveta lahko mandat preneha iz različnih
razlogov; odstop člana občinskega sveta ni edini razlog. V drugih primerih prenehanja mandata
občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, odstop pa je posebna
kategorija, ko članu preneha mandat z odstopno izjavo županu.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejme Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta
Občine Radovljica za preostanek mandatne dobe za: Avguština Alojzija Mencingerja, roj.
dne 17.08.1938, s stalnim prebivališčem Gradnikova cesta 47, 4240 Radovljica.
(17 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 14)
K točki III.a Imenovanje predstavnikov Občine Radovljica v Svet Ljudske univerze
Radovljica
Obrazložitev je podala Monika Sluga, višja svetovalka za kadre in splošne zadeve, tajnica
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI).
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnika Občine Radovljica v Svet Ljudske
univerze Radovljica imenuje Matildo Reš in Tadeja El Shawisha.
2. Imenovanima predstavnikoma začne teči mandat z dnem konstitutivne seje za mandatno
dobo 4 let.
(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 16)
K točki III.b Imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet Ekonomske gimnazije in
srednje šole Radovljica
Obrazložitev je podala Monika Sluga, višja svetovalka za kadre in splošne zadeve, tajnica
(KMVI).
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnika Občine Radovljica v Svet Ekonomske
gimnazije in srednje šole Radovljica imenuje Bogomirja Vnučca.
2. Imenovanemu predstavniku začne teči mandat z dnem konstitutivne seje za mandatno
dobo 4 let.
(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)
K točki IV. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Radovljica – skrajšani postopek
Obrazložitev je podal Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvi
Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka spremembah in dopolnitvi
Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica.
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)
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K točki V. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo
ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže
Obrazložitev sta podala Staša Čelik Janša, vodja Oddelka za okolje in prostor, in Damjan Pirc,
Promvar, Kranj.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolje, namestnica predsednika Mariana Rebernik:
člani odbora niso imeli pripomb, zato predlagajo sprejem predlaganih sklepov.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Jernej Kolman je predlagal, da se od podvoza z avtocesto, kjer je cesta že narejena, do vasi
Nova vas potegne ravna linija, s tem se odmakne od priključka, ki je predviden za kolesarsko
pot in pešce, tega bi po tej varianti odstranili; če se pusti še eno tako pot, si občina povzroča
samo dolgoročne stroške z vzdrževanjem, pluženjem; s ceste, kjer se pod avtocesto zaključuje
novi del proti Novi vasi, poteka levi ovinek, kjer se cesta dotika tudi obeh priključkov za
Vrbnje, kar pomeni, da bi lahko kolesarska oz. pešpot ostala, z drugo varianto se potem tudi
izogne posegu v zemljišča; po njegovem mnenju gre tu, na levi strani, gledano proti severu, za
zemljišča Sklada RS in meni, da ne bi bilo problema, če bi se trasa v tem delu spremenila;
predal je tudi pisne pripombe Blaža Finžgarja, ki jih je ustno že podal na obravnavi 10.8. v
Begunjah.
Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas - Zapuže.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s
strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)
K točki VI. Osnutek 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, namestnica predsednika Mariana Rebernik:
predlagajo, da je višina pomožnih objektov višja, kot je predlagana.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 76 – Lesce, Za Trato.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s
strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.
(18 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)
K točki VII. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za centralno
območje Radovljice
Obrazložitev sta podala Staša Čelik Janša, vodja Oddelka za okolje in prostor, in Marko Smrekar,
Stvar d.o.o., Ljubljana.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, namestnica predsednika Mariana Rebernik:
člani odbora so pri obravnavi posebej poudarili pomembnost zagotovitve zadostnega števila
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parkirnih mest, pri novi gradnji pa naj se zagotovijo površine za šport; predlagana sklepa
podpirajo.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Darko Marolt je predlagal, naj se športnim aktivnostim namenijo enake površine, kot so
sedanje; povedal je, da so »partizane« ljudje pred leti delali prostovoljno, zato je treba z
odgovornostjo postaviti omejitve.
Župan je dejal, da bo podana pripomba upoštevana pri pripravi predloga odloka.
Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Zazidalnega načrta za centralno območje 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.
(18 ZA,0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)
K točki VIII. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega
načrta Dolina v Lescah
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, namestnica predsednika Mariana Rebernik:
podpira predlagane sklepe.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Simon Resman je predlagal, da se odlok obravnava po skrajšanem postopku.
Staša Čelik Janša je pojasnila, da zakon o prostorskem načrtovanju natančno določa faze
postopka, zato sprejemanje po skrajšanem postopku ni mogoče.
Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s
strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17)
K točki IX. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna
oskrba na domu
Obrazložitev je podala Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti.
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo predlaga sprejem predlaganega sklepa.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč na domu – socialna oskrba na domu.
(17 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)
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K točki X. Oprostitev plačila komunalnega prispevka
Župan je pred obrazložitvijo opozoril na napako v naslovu na prvi strani točke, kjer bi moralo biti
pravilno zapisano Krajevni skupnosti Lesce in ne Turističnemu društvu Lesce.
Obrazložitev je podal Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, namestnica predsednika Mariana Rebernik:
vloga krajevne skupnosti se odboru zdi upravičena, predlaga sprejem sklepa.
Odbor za finance, namestnik predsednice Danijel Kašca: odbor predlaga sprejem sklepa.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje, da se plačilo komunalnega prispevka za
priključitev nestanovanjskega objekta, situiranega na zemljišču s parc. št. 92/3, k.o. Hraše,
na javno kanalizacijo Krajevni skupnosti Lesce v celoti oprosti.
(18 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17)
K točki XI. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Radovljica za leto 2015
Obrazložitev je podala Marjeta Razingar, vodja Sektorja za finance.
Odbor za finance, namestnik predsednice Danijel Kašca: člani odbora so se seznanili s
polletnim poročilom.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Branko Fajfar: ker je pri krajevnih skupnostih v tabeli na strani 77 nekaj več kot 252.000
EUR sredstev, od tega 172.000 EUR pri KS Lesce, ga zanima, ali gre za lastna ali tudi za
proračunska sredstva, saj je razvidno, da je iz preteklosti prenesenih 155.000 EUR.
Marjeta Razingar je pojasnila, da ima KS Lesce lastnih sredstev skoraj toliko kolikor iz proračuna
oz. precej več kot ostale krajevne skupnosti precej. Ta sredstva ostajajo neporabljena in se že več
let prenašajo.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročilom o izvrševanju proračuna Občine
Radovljica v obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 16)
K točki XII. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Radovljica
Obrazložitev je podal Tomaž Dolar, vodja občinskega redarstva.
Sosvet za varnost občanov, predsednik Ciril Globočnik: sosvet je na seji oceno sprejel in
obravnaval tudi možnosti oskrbe pri povečanem številu prosilcev za mednarodno zaščito.
V razpravi svetniških skupin je sodeloval
- Branko Fajfar, LKS: pridružujejo se mnenju, da se občinski inšpektorat pridruži
medobčinskemu, in predlagajo, da občinska uprava pripravi odlok o gasilski službi.
V splošni razpravi sta sodelovala:
- Branko Fajfar je zastavil vprašanji:
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ali je v zapisniku seje Sosveta za varnost občanov pomota, da Janez Koselj meni, da OPV ne
zajema področja gasilstva in civilne zaščite, in se to nanaša na oceno izvaja OPV;
kakšni so rezultati, ko se občinski inšpektorat takoj odzove na prijavo nedovoljenih gradenj
raznih objektov;
predlagal je, da se v oceni pri stanju varnosti v cestnem prometu omeni in da inšpektorat in
redarji naredijo več za reševanje tega problema ter na področju varnih šolskih poti.
Tomaž Dolar je pojasnil, da gre v zapisniku seje sosveta verjetno za napako, da nedovoljene
gradnje niso v pristojnosti redarjev in jih sproti predajajo gradbeni inšpekciji ter da so žive meje
zajete v točki 2 pod c) Ogroženost občinskih javnih poti in javnih površin, kjer je zapisano, da se
posebna pozornost posveča nad stanjem ovir na in ob cestah.
-

Tea Beton je predlagala, da se uredi varni šolski poti v Hlebcah in za otroke iz hiš ob Cesti za
Verigo v Lescah in da se z ureditvijo kolesarskih poti zagotovi varnost kolesarjev.

Župan je pojasnil, da so kolesarske steze prioritetna naloga vseh 18 gorenjskih občin in bo
projekt preko razpisa gotovo podprt v finančni perspektivi 2014-2020.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Oceno izvajanja občinskega programa varnosti
za leto 2014.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki XIII. 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 – Gasilska
zveza Radovljica.
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki XIV. Pobude in vprašanja, informaciji
Izidor Arih:
- ustna pobuda: pobuda, ki jo je podal na junijski seji, je bila napačno razumljena, saj je želel
predlagati, da občina začne razmišljati o lokaciji za motoriste, ki je včasih že bila.
Nevenka Osterc:
- pobuda za preučitev možnosti postavitve cestnega ogledala na križišču Vojkove in Aljaževe
ulice v Lescah.
Simon Resman:
- vprašanje, zakaj v letu 2015 ni bil objavljen obljubljeni razpis za sofinanciranje obnove
sakralne dediščine in kdaj bo ta razpis objavljen v letu 2016.
Danijel Kašca:
- pobuda za postavitev prometnega znaka slepa ulica pri dostopu do hišnih številk Begunje 2, 5
in 5a.
Maruša Šolar Čuden:
- pobuda za postavitev cestnih ogledal na nevarnih in nepreglednih ovinkih Mišače 11 in pod
vrhom globoškega klanca.
Jernej Kolman:
- vprašanje, zakaj so občino Radovljica obšla sredstva Švicarskega finančnega mehanizma za
obnovljive vire energije v alpskem prostoru.
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Gregor Remec:
- pobuda za postavitev usmerjevalnih in informacijskih tabel ter ureditev dostopa do sotočja
Save.
Andreja Šmid:
- pobuda za postavitev nadstrešnice na avtobusnem postajališču v Mošnjah
Mark Toplak:
- vprašanje, zakaj občina ne poišče rešitve in načina za finančno pomoč pri vzdrževanju
sofinanciranje obnove sakralnih objektov kulturne dediščine.
Miran Rems je svetnike seznanil, da bodo po elektronski pošti prejeli povabilo za darovanje
sejnine v dobrodelne namene Rdečemu križu Radovljica in Karitasu Radovljica.
Župan je svetnike obvestil, da bo naslednja seja z 21. oktobra prestavljena na 4. november 2015.
Seja je bila zaključena ob 18.04 uri.
Zapisala:
Metka Gaber

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN
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