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www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 27.7.2015
ZAPISNIK
7. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 17. junija 2015 z začetkom ob 16. uri v
veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Prisotni člani občinskega sveta: Miran Rems, Monika Ažman, Vilko Praprotnik, Sabina Felc,
Neža Mezeg, Danijel Kašca, Miroslav Pogačar, Mark Toplak, Jernej Kolman, Branko Fajfar,
Anita Vidic, Izidor Arih, Gregor Remec, Andreja Šmid, Simon Resman, Ana Urbanija, Gorazd
Fajfar, Maruša Šolar Čuden, Mariana Rebernik, Darko Marolt, Franc Markelj, Tomislav Kržišnik,
Blaž Trček.
Opravičeno odsotni: Nevenka Osterc, Tea Beton, Miloš Šter.
Prisotni vabljeni: Franc Peternel, predsednik Odbora krajevnih skupnosti, Matjaž Erjavec,
direktor občinske uprave, Nana Jauk, vodja Oddelka za splošne zadeve, Manca Šetina Miklič,
vodja Kabineta župana, Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Alenka Langus,
vodja Oddelka za gospodarstvo, Andreja Schmitt, višja svetovalka za gospodarske zadeve,
Monika Sluga, višja svetovalka za kadre in splošne zadeve, Karmen Korošec, višja svetovalka za
družbene dejavnosti, Marja Čad, ravnateljica Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, Zlata Rejc,
ravnateljica Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica, Emilija Kavčič, ravnateljica
Osnovne šole Frana Saleškega Finžgarja Lesce, Alenka Cuder, ravnateljica Osnovne šole Staneta
Žagarja Lipnica, Jelena Horvat, ravnateljica Osnovne šole Antona Janše Radovljica, Marko
Možina, ravnatelj Glasbene šole Radovljica, novinarji: Klementina Skumavc Mežek – GTV,
Marjana Ahačič – Deželne novice, Gorenjski glas, Rina Klinar - Radio Triglav.
Župan Ciril Globočnik je odprl sejo in povedal, da se seja snema ter prenaša na spletnih straneh.
Svetniki so na klopi prejeli popravljene sklepe k točki IV. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radovljica za programsko obdobje 2015–2020.
Ob začetku seje je navzočnost priglasilo 18 svetnic in svetnikov.
V razpravi na dnevni red je sodeloval:
- Branko Fajfar je glede točke IV povedal, da je tudi sam želel predlagati, da je potrebno s
sklepom najprej razveljaviti na prejšnji seji sprejet sklep, nato pa sprejeti novega; pravnico je
vprašal, ali je bolj pravilno, da sta oba sklepa pod isto točko, ali bi bilo potrebno točko IV
spremeniti v točki IV.a, s katero bi se sklep razveljavil, in točko IV.b, s katero bi se pravilnik
sprejel.
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Nana Jauk, vodja Oddelka za splošne zadeve, je pojasnila, da je predlog sklepov pravno formalno
ustrezen.
Občinski svet je sprejel naslednji
DNEVNI RED:
I.
Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta
II.
Pobude in vprašanja, informaciji
III.
Volitve in imenovanja
III.a Imenovanje direktorice Javnega zavoda Turizem Radovljica
III.b Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2015
IV.
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Radovljica za programsko obdobje 2015–2020
V.
Vzgojnovarstveni zavod Radovljica
V.a
Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v
Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za šolsko leto 2015/2016
V.b
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev
Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za
programe vrtca
VI.
Soglasje k sistemizacijam delovnih mest v osnovnih šolah
VI.a Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Tomaža
Linharta Radovljica za šolsko leto 2015/2016
VI.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Frana Saleškega
Finžgarja Lesce za šolsko leto 2015/2016
VI.c Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica
za šolsko leto 2015/2016
VI.d Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica
za šolsko leto 2015/2016
VI.e Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto
2015/2016
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki I. Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 6. redne seje občinskega sveta.
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)
K točki II. Pobude in vprašanja, informaciji
Branko Fajfar:
- ponovna vprašanja o prijavah občinskemu inšpektoratu in redarstvu za obdobje od 2011
do danes.
Gregor Remec:
- pobuda za rekonstrukcijo pešpoti od lancovškega mostu na Cesto svobode,
- pobuda za namestitev lesenih oblog na sedala novih uličnih svetilk v grajskem drevoredu.
Blaž Trček:
- vprašanje, v kakšnem stadiju so pogovori s Slovenskimi železnicami za obnovo nadvoza
nad železniško progo na Cesti svobode in kakšni bodo stroški obnove tlakovanja na
Linhartovem trgu, ki je poškodovano zaradi težkega prometa.
Izidor Arih:
- pobuda, da se začne reševati problematika terenskih motoristov v gozdovih.
Mariana Rebernik:
- vprašanja o številu sodnih sporov na pobudo občine in primerov, ko je občina tožena, o
uspešnosti in stroški v zvezi s tožbami ter zastopanju občine.
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Simon Resman:
- ustna pobuda, da občina predlaga DRSC postavitev prometnega znaka »prepovedano za
kolesarje« na državni cesti Lesce – Bled, saj se veliko kolesarjev vozi po glavni cesti
namesto po kolesarski stezi.
Miran Rems je ponovno pozval mlade k sodelovanju v projektu priprave Strategije za mlade in
podal informacijo o že vrnjenih anketah.
K točki III.a Imenovanje direktorice Javnega zavoda Turizem Radovljica

Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (KMVI).
Nataša Mikelj, predlagana kandidatka, je predstavila svoj program.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Simon Resman je predlagal racionalizacijo oz. združevanje občinskih javnih zavodov, na račun
česar bi lahko več denarja ostalo za programe.
Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica za direktorico javnega zavoda Turizem Radovljica
imenuje Natašo Mikelj.
2. Imenovana direktorica nastopi mandat 16.8.2015 za mandatno dobo 5 let.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki III.b Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2015
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepe:
1. Velika plaketa Občine Radovljica se podeli:
- PODJETJU ELAN, d.o.o, ob 70-letnici aktivnega in uspešnega delovanja podjetja.
2. Plaketa Občine Radovljica se podeli:
- SEVERINU GOLMAJERJU, za aktivnosti na čebelarskem področju in pedagoški
prispevek,
- PODJETJU ALBATROS FLY, d.o.o., za velike podjetniške uspehe,
- SKUPINI OBLIKOVALCEV KOVANIH LUČI IN SPOMENIKA NA RONDOJU
MED RADOVLJICO IN LESCAMI: BONIJU ČEHU, ČRTU FRELIHU, IGNACU
PRIMOŽIČU, KLEMENU RODMANU, TONETU POGAČNIKU, MARKU
SMREKARJU, za prostovoljno oblikovanje in soustvarjanje skulptur in luči kot
nadaljevanje tradicije kroparskega kovaškega šmarna.
3. Plaketa Antona Tomaža Linharta se podeli:
- NEDI GOLMAJER, za predanost pedagoškemu delu, velik prispevek in trud za
izboljšave OŠ F.S. Finžgarja Lesce,
- MAŠI BERSAN MAŠUK, za predano in uspešno delo na področju slikarstva,
- IRENI KOSMAČ, za uspešno delo na področju pevske dejavnosti in pedagoško vodenje.
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki IV. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Radovljica za programsko obdobje 2015–2020
Obrazložitev je podala Alenka Langus, vodja Oddelka za gospodarstvo.
Odbor za kmetijstvo predlaga sprejem predlaganih sklepov.
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Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
1. Občinski svet Občine Radovljica razveljavlja sklep o sprejemu Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radovljica za programsko obdobje
2015-2020, ki je bil sprejet na 6. redni seji dne 27.5.2015 pod točko V.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
2.Občinski svet Občine Radovljica sprejema Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Radovljica za programsko obdobje 2015 – 2020.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki V.a Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v
Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za šolsko leto 2015/2016
Obrazložitev k obema podtočkama točke V je podala Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene
dejavnosti.
Odbor za šolstvo in otroško varstvo podpira predlagane sklepe in predlaga, da jih sprejme tudi
občinski svet.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepe:
1. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlogu, da se v Vzgojnovarstvenem
zavodu Radovljica za šolsko leto 2015/2016 oblikuje 42 oddelkov, v katere je lahko
vključenih največ 789 otrok.
2. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Vzgojnovarstvenemu zavodu Radovljica k
predlagani sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2015/2016.
3. Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana, da med šolskim letom 2015/2016
lahko glede na potrebe odpre nove oddelke vrtca ter poda soglasje:
- k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica ter
- k dodatnim zaposlitvam za določen čas strokovnih delavcev (vzgojiteljice in pomočnice
vzgojiteljice),
vezanih na novo odprte oddelke v skladu z veljavno zakonodajo ter o tem obvesti občinski
svet na prvi naslednji seji.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki V.b Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev
Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe
vrtca
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen
programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih plačil
staršev za programe vrtca.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki VI.a Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta
Radovljica za šolsko leto 2015/2016
Obrazložitev k vsem podtočkam točke VI je podala Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene
dejavnosti.
Odbor za šolstvo in otroško varstvo podpira predlagane sklepe in predlagajo, da jih sprejme tudi
občinski svet.

I.a/4

Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest
Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica za šolsko leto 2015/2016, ki se financirajo
iz sredstev občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:
Delež
Delovno mesto
Financiranje
zaposlitve
1. učitelj razrednega pouka – PŠ Ljubno – 2. in 3. raz.
2. učitelj razrednega pouka – PŠ Ljubno – 4. in 5. raz.
3. kuhar IV
4. administrator V
5. knjigovodja V
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)

0,46
0,69
3,17
0,25
0,25

Občina Radovljica
Občina Radovljica
tržna dejavnost
tržna dejavnost
tržna dejavnost

K točki VI.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Frana Saleškega
Finžgarja Lesce za šolsko leto 2015/2016
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest
Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce za šolsko leto 2015/2016, ki se financirajo iz sredstev
občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:
Delež
Delovno mesto
Financiranje
zaposlitve
1. hišnik IV
0,50
Občina Radovljica
2. kuhar IV
1,83
tržna dejavnost
3. kuharski pomočnik III
1,25
tržna dejavnost
4. knjigovodja V
0,30
tržna dejavnost
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki VI.c Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica
za šolsko leto 2015/2016
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest
Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica za šolsko leto 2015/2016, ki se financirajo iz sredstev
občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:
Delež
Delovno mesto
Financiranje
zaposlitve
1. učitelj razrednega pouka – PŠ Ovsiše – 4. in 5. raz.
0,68
Občina Radovljica
2. Hišnik IV
0,25
Občina Radovljica
2. kuhar IV
1,60
tržna dejavnost
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki VI.d Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica
za šolsko leto 2015/2016
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest
Osnovne šole Antona Janše Radovljica za šolsko leto 2015/2016, ki se financirajo iz sredstev
občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:
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Delovno mesto

Delež zaposlitve

1.

Voznik
1,150
Logoped oz. specialni in
0,478
2.
rehabilitacijski pedagog
Specialni in rehabilitacijski
3. pedagog za izvajanje dodatne
glede na izdane odločbe
strokovne pomoči v vrtcu
4. Čistilka II
0,145
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17)

Financiranje
Občina Radovljica (0,200)
Občina Radovljica (0,224)
Občina Radovljica (trenutno
0,909)
tržna dejavnost

K točki VI.e Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto
2015/2016
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest
Glasbene šole Radovljica za šolsko leto 2015/2016, ki se financirajo iz sredstev tržne
dejavnosti, kot sledi:
Delež
Delovno mesto
Financiranje
zaposlitve
1. Učitelj plesa
2. Čistilka II
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)

0,27
0,18

tržna dejavnost
tržna dejavnost

Seja je bila zaključena ob 17.10 uri.

Zapisala:
Metka Gaber
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

I.a/6

