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ZAPISNIK
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 27. avgusta 2015 z začetkom ob 17.
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, Miloš Šter, Miroslav Pogačar, Mark Toplak, Jernej
Kolman, Branko Fajfar, Anita Vidic, Izidor Arih, Gregor Remec, Andreja Šmid, Gorazd Fajfar,
Maruša Šolar Čuden, Mariana Rebernik, Darko Marolt, Franc Markelj, Tomislav Kržišnik, Blaž
Trček.
Opravičeno odsotni: Ana Urbanija, Nevenka Osterc, Simon Resman.
Prisotni vabljeni: Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave, Nana Jauk, vodja Oddelka za
splošne zadeve, Manca Šetina Miklič, vodja Kabineta župana, Alenka Langus, vodja Oddelka za
gospodarstvo, Matija Žiberna, direktor Komunale Radovljica d.o.o., novinarji: Rina Klinar Radio Triglav.
Župan Ciril Globočnik je odprl izredno sejo in povedal, da se seja snema ter prenaša na spletnih
straneh.
Ob začetku seje je navzočnost priglasilo 21 svetnic in svetnikov.
Župan je pojasnil razloge za sklic izredne seje.
Občinski svet je brez razprave sprejel naslednji
DNEVNI RED:
I. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2015 – rebalans I
s Poročilom o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana za prvo polletje 2015 –
skrajšani postopek
a. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2015 –
rebalans I - skrajšani postopek
b. Poročilo o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana za obdobje od 1.1. do
30.6.2015
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
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K točki I. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2015 –
rebalans I s Poročilom o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana za prvo polletje 2015 –
skrajšani postopek
a. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2015 –
rebalans I - skrajšani postopek
b. Poročilo o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana za obdobje od 1.1. do
30.6.2015
Uvodna pojasnila za obe podtočki je podal Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave.
Odbor za finance – Danijel Kašca, namestnik predsednice, je povedal, da člani odbora
občinskemu svetu predlagajo potrditev in sprejem predlaganih sklepov, s priporočilom županu, da
ob zaključnem računu 2015 svetnike podrobneje seznani z realiziranimi postopki nakupa in
prodaje navedenih zemljišč.
Statutarno pravna komisija, predsednica Monika Ažman, je pojasnila, da so člani na seji
ugotovili, da je dnevni red sklicane seje skladen z vsemi občinskimi akti. Sprejeli so sklep, da se
predlagane sklepe pod obema podtočkama potrdi.
V razpravi svetniških skupin sta sodelovala:
-

Mark Toplak, SDS: svetniški skupini se zdi nakup smotrn, zato bodo sklepe potrdili; glede
na to, da je bil na januarski seji s sklepom sprejet Sklep o financiranju političnih strank, ki
zahteva spremembo proračuna, je vprašal, zakaj ni vključena v rebalans.

Direktor občinske uprave je pojasnil, da v tako kratkem času ni bilo možno pripraviti rebalansa na
vseh potrebnih področjih.
-

Branko Fajfar, LKS: vprašal je, po kakšni ceni bo komunala od občine odkupila to
zemljišče; pojasnil je, da Statutarno pravna komisija lahko ugotavlja, ali je dnevni red skladen
z vsemi akti, ne more pa dajati priporočila, naj se nekaj sprejme.

Direktor občinske uprave je pojasnil, da občina pri tej prodaji nima namena zaslužiti, bo pa cena
višja, kot je nabavna, ker je potrebno izvesti še komasacijo.
Župan je pred splošno razpravo predstavil amandma, ki ga je vložil; ker bo za realizacijo nakupa
zadoščalo 360.000 evrov, z amandmajem predlaga zmanjšanje prihodkovne in odhodkovne strani
proračuna za 140.000 EUR.
V splošni razpravi je sodeloval:
-

Jernej Kolman: glede uravnoteženosti proračuna je vprašal, ali bo prodaja komunali in
ostalim izvedena že v letošnjem letu oz. od kod se bo prihodkovna stran napolnila za to
razliko.

Župan je pojasnil, da se bo takoj, ko bo zadeva pravnomočna, začelo s postopki, da zemljišče čim
prej pride v last komunale. Po njegovem mnenju je realno izvedljivo, da bo to do konca leta.
Občinski svet je sprejel amandma št. 1, predlagatelja župana:
Kapitalski prihodki, konto 7221 – Prihodki od prodaje zemljišč, se zmanjša za znesek
140.000 EUR
in
proračunska postavka št. 44812 naziv Nakup in oprema zemljišč, NRP 013003, naziv Nakup
in oprema zemljišč, konto 420600 se zmanjša za znesek 140.000 EUR.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
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Občinski svet je sprejel sklepe:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembi odloka o
proračunu Občine Radovljica za leto 2015 – rebalans I s sprejetim amandmajem s
prilogama: Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 do 2018, Letni načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2015.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o spremembi odloka o
proračunu Občine Radovljica za leto 2015 – rebalans I s sprejetim amandmajem s
prilogama: Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 do 2018, Letni načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2015.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
3. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Komunali Radovljica d.o.o. za nakup
osnovnih sredstev, in sicer dela zemljišč s parc. št. 766/1, 767/1, 771/1, 775/1 in 774/1, vsa
k.o. Predtrg, do višine 185.000,00 EUR brez DDV.
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
b. Poročilo o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana za obdobje od 1.1. do 30.6.2015
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s Poročilom o prerazporeditvi sredstev v
obdobju 1.1.2015 do 30.6.2015.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)

Seja je bila zaključena ob 17.29 uri.

Zapisala:
Metka Gaber
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN
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