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Datum: 1.6.2015
ZAPISNIK
6. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 27. maja 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, Tea Beton
Sabina Felc, Neža Mezeg, Danijel Kašca, Miroslav Pogačar, Miloš Šter, Nevenka Osterc, 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.
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, Rado Pintar, vodja Oddelka za infrastrukturo, Alenka Langus, vodja
Oddelka za gospodarstvo, Staša Čelik Janša, vodja Oddelka za okolje in prostor, Dominik
Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami, Monika Sluga, višja svetovalka za
kadre in splošne zadeve, Eva Tomaževič, višja svetovalka za gradbene zadeve, Verena Štekar
Vidic, direktorica Muzejev radovljiške občine, mag. Primož Jeglič, predsednik Nadzornega sveta
Komunale Radovljica d.o.o., Matija Žiberna, direktor Komunale Radovljica d.o.o., Mojca
Poklukar, vodja FRS, Komunala Radovljica d.o.o., Ivo Kejžar, IPSUM, d.o.o., Aleš Prijon, Prima
d.o.o., mag. Janez Šuštar, komandir Policijske postaje 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.
Ob začetku seje je navzočnost priglasilo 22 svetnic in svetnikov.
Občinski svet je brez razprave sprejel naslednji
DNEVNI RED:
I.
Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
II.
Volitve in imenovanja
II.a
Imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet zavoda Osnovne šole
Staneta Žagarja Lipnica
III.
Predloga odlokov o programu opremljanja in komunalnem prispevku
III.a Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini
Radovljica
III.b Predlog Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini
Radovljica
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Osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
območje Sz 11 Kamna Gorica
V.
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Radovljica za programsko obdobje 2015–2020
VI.
Muzeji radovljiške občine
VI.a Predhodno mnenje k Strateškemu načrtu Muzejev radovljiške občine za
obdobje 2015-2020
VI.b Soglasje k Pravilniku o organizaciji Muzejev radovljiške občine in o
sistemizaciji delovnih mest v zavodu
VII. Komunala Radovljica
VII.a Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o. za leto 2014
VII.b Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o. za poslovno
leto 2015
VIII. Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2014
IX.
Premoženjsko pravne zadeve
X.
Pobude, vprašanja in informacije
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
IV.

K točki I. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 5. redne seje občinskega sveta.
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki II.a Imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet zavoda Osnovne šole
Staneta Žagarja Lipnica

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 predstavnico Občine Radovljica v Svet Osnovne šole
Staneta Žagarja Lipnica imenuje Vesno Koselj.
2. Imenovani predstavnici začne teči mandat z dnem imenovanja do konca mandata Sveta
Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, to je do 16.10.2016.
(18 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki III.a Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica
Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Oddelka za infrastrukturo.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja na predlog odloka nima pripomb.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejme predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč v občini Radovljica.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki III.b Predlog Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini
Radovljica
Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Oddelka za infrastrukturo.
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Župan je povedal, da je vložil amandma na podlagi predloga Odbora za urejanje prostora in
varstvo okolja.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: člani odbora so
zaradi boljše razumljivosti predlagali, da se v (2), (3), (4) in (5) odstavku 11. člena odloka
besedna zveza »ne sme presegati« nadomesti z besedo »znaša«, kar vsebuje tudi županov
amandma.
Občinski svet je sprejel amandma št. 1, predlagatelja župana:
V (2), (3), (4) in (5) odstavku 11. člena odloka se besedna zveza »ne sme presegati«
nadomesti z besedo »znaša«, tako da se (2), (3), (4) in (5) odstavek glasijo:
»(2) Upoštevani znesek znaša 75% odmerjenega komunalnega prispevka za kanalizacijo
komunalnih odpadnih vod v primeru, da je zavezanec iz prvega odstavka tega člena že
zgradil biološko čistilno napravo s sekundarnim čiščenjem.
(3) Upoštevani znesek znaša 55% odmerjenega komunalnega prispevka za kanalizacijo
komunalnih odpadnih vod v primeru, da je zavezanec iz prvega odstavka tega člena že
zgradil lastno nepretočno greznico ali triprekatno greznico s ponikovalnico.
(4) Upoštevani znesek znaša 55% odmerjenega komunalnega prispevka za vodovod v
primeru, da je zavezanec imetnik vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo.
(5) Upoštevani znesek znaša 35% odmerjenega komunalnega prispevka za kanalizacijo
komunalnih odpadnih vod v primeru, da je zavezanec iz prvega odstavka tega člena že
zgradil lastno pretočno greznico brez ponikovalnice.«
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o merilih za odmero
komunalnega prispevka v občini Radovljica s sprejetim amandmajem.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki IV. Osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje Sz 11 Kamna Gorica
Obrazložitev je podal Aleš Prijon, Prima d.o.o..
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja predlaga sprejem predlaganih sklepov.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sz 11 Kamna
Gorica.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s
strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki V. 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 je predlagani pravilnik na seji soglasno podprl.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
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Občinski svet Občine Radovljica sprejema Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Radovljica za programsko obdobje 2015 – 2020.
(26 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki VI.a Predhodno mnenje k Strateškemu načrtu Muzejev radovljiške občine za
obdobje 2015-2020
Obrazložitev k obema podtočkama točke VI je podala Verena Štekar Vidic, direktorica Muzejev
radovljiške občine.
Odbor za kulturo se strinja s predlaganima sklepoma.
V splošni razpravi k obema podtočkama sta sodelovala:
- Simon Resman je vprašal, kakšna je razlika med gradivom na prejšnji seji, ko je bila točka
umaknjena, in gradivom na tej seji.
Župan je odgovoril, da je glede na pripombo članov Odbora za kulturo v sistemizaciji namesto 16
delovnih mest predvidenih 13 delovnih mestih.
- Danijel Kašca je podal pripombe na opise delovnih razmer posameznih delovnih mest; pri
delovnih pogojih kustusa je npr. zapisan hrup pri delu z otroki, v opisu dela in nalog pa je
zapisano, da skrbi, organizira in pripravlja programe s šolami in vrtci.
Pojasnila je podala Verena Štekar Vidic.
Simon Resman - obrazložitev glasu, podpira Danijela Kašco in pravilnika ne bo podprl; predlaga,
da se pravilnik še enkrat obravnava.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu Muzejev
radovljiške občine za obdobje 2015-2020.
(22 ZA, 2 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 25)
K točki VI.b Soglasje k Pravilniku o organizaciji Muzejev radovljiške občine in o
sistemizaciji delovnih mest v zavodu
Občinski svet NI sprejel sklepa:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k Pravilniku o organizaciji Muzejev
radovljiške občine in o sistemizaciji delovnih mest v zavodu.
(4 ZA, 19 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 25)
K točki VII.a Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o. za leto 2014
Obrazložitev k obema podtočkama točke VII sta podala mag. Primož Jeglič, predsednik
Nadzornega sveta Komunale Radovljica d.o.o., in Matija Žiberna, direktor Komunale Radovljica
d.o.o.
Odbor za gospodarstvo predlaga, da občinski svet sprejme poročilo in gospodarski načrt, prav
tako soglašajo tudi s prenosom dobička.
V splošni razpravi sta sodelovala:
- Darko Marolt,
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- Simon Resman je direktorju komunale in predsedniku Nadzornega sveta dal pobudo za UV
dezinfekcijo tudi v Dragi.
Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema letno poročilo Komunale Radovljica, d.o.o. za
leto 2014.
2. Občinski svet Občine Radovljica soglaša z razporeditvijo bilančnega dobička v višini
275.815 EUR, in sicer se 150.000 EUR nameni Občini Radovljica kot ustanovitelju,
razlika v višini 125.815 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička podjetja.
(26 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki VII.b Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o. za poslovno
leto 2015
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema informacijo o gospodarskem načrtu Komunale
Radovljica d.o.o. za poslovno leto 2015.
(26 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 25)
K točki VIII. Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2014
Uvodno pojasnilo je podal mag. Janez Šuštar, komandir Policijske postaje Radovljica.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Miran Rems.
Pojasnila je podal komandir.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za
leto 2014.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki IX.a Premoženjsko pravne zadeve – Dodelitev funkcionalnega zemljišča
večstanovanjskim objektom v Lescah
Obrazložitvi k obema podtočkama točke IX je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za
gospodarjenje z nepremičninami.
Odbor za finance predlaga sprejem predlaganih sklepov pri obeh podtočkah.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica dovoli brezplačno dodelitev zemljišča v lasti Občine
Radovljica, parc. št. 496/2, k.o. 2155-Hraše, v izmeri 393 m2, stavbam 2155-673 in 2155672 kot pripadajoče zemljišče oziroma posebni skupni del stavb.
2. Občinski svet Občine Radovljica dovoli brezplačno dodelitev zemljišča v lasti Občine
Radovljica, del parc. št. 496/3, k.o. 2155-Hraše, v izmeri 393 m2, stavbi 2155-674 kot
pripadajoče zemljišče oziroma posebni skupni del stavbe.
3. Občinski svet Občine Radovljica dovoli brezplačno dodelitev zemljišča v lasti Občine
Radovljica, del parc. št. 496/4, k.o. 2155-Hraše, v izmeri 393 m2, stavbam 2155-677 in
2155-676 kot pripadajoče zemljišče oziroma kot posebni skupni del stavb.
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4. Geodetske, notarske in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice v
zemljiški knjigi nosijo pridobitelji, to so vsakokratni lastniki stanovanj v stavbah 2155673, 2155-672, 2155-674, 2155-677 in 2155-676.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki IX.b Premoženjsko pravne zadeve – Ukinitev statusa javnega dobra
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišče z ID oznako 2151-97/29-0, ki je
v lasti in upravljanju Občine Radovljica ne služi več kot grajeno javno dobro - občinska
cesta.
2. Za zgoraj navedeno zemljišče občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo s katero
se to zemljišča izvzame iz javnega dobra.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki X. Pobude, vprašanja in informacija
Miran Rems:
- informacije o pripravi Strategije za mlade Občine Radovljica in poziv mladim, da
sodelujejo, o aktivnostih glede osnutka pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in o
projektu izobraževanja za uporabo avtomatskih zunanjih defibliratorjev.
Jernej Kolman:
- vprašanje, kakšno je stanje glede sanacije regionalne ceste na odseku Lesce – Kamna
Gorica od odcepa za Ravnico do Zgornjega Lancovega;
- pobuda, da občinski svet sprejme pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za
sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav.
Župan je odgovoril, da DRSC načrtuje odkup zemljišč in vključitev sanacije tega cestnega odseka
v šestletni nacionalni program, glede obveznosti zagotovitve malih čistilnih naprav pa pojasnil
prizadevanja za prestavitev roka na leto 2022.
Simon Resman:
- ustna pobuda za postavitev defibrilatorja v Mercator centru v Lescah in vprašanje, kje v
občini se defibrilatorji že nahajajo.
Župan je odgovoril, da bo svetnik prejel seznam defibrilatorjev v občini.
Miran Rems je odgovoril, da je v projektu, ki je v pripravi, predvidenih približno 60
defibrilatorjev za vso občino.
Gorazd Fajfar:
- pridružuje se pozivu podžupana glede mladinske strategije, naj mladi rešijo anketo;
- vprašanje, kdaj bo objavljeno javno naročilo za obnovo ceste skozi Otoče, kakšen je
terminski plan izvedbe in pobuda, da se postopki začnejo takoj, da bo obnova končana
letos.
Župan je odgovoril, da bo razpis v roku treh tednov objavljen, ter da so v letošnjem letu
zagotovljena sredstva za izvedbo opornega zidu, ne pa tudi za obnovo celotnega odseka.
Simon Resman:
- ustna pobuda za sofinanciranje dežurstev v zdravstvenem domu iz proračuna.
Župan je odgovoril, da je bilo potrebno do 22.5. oddati dodatne zahteve, sedaj pa je na potezi
ministrstvo.
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Mark Toplak:
- vprašanje, kakšne spremembe prinaša za občane osnutek novega pravilnika o službi
nujne medicinske pomoči, kakšno stališče zavzema župan in občinske strokovne službe in
kakšno je mnenje Odbora za zdravstvo in socialno varnost.
Branko Fajfar:
- vprašanje o prijavah občinskemu inšpektorju in redarjem za obdobje 2011 do danes, kdaj
bo občinski inšpektorat pristopil k sistematskemu reševanju problematike živih mej,
skladno z zakonom in občinskim odlokom.
Mariana Rebernik:
- vprašanje o stanju projekta gradnje nove knjižnice;
- vprašanje, v kakšni fazi je projekt DOLB,
- pobuda za dogovor s Slovenskimi železnicami, da dovozna cesta na železniško postajo v
Podnartu postane javna pot;
- pobuda za preučitev možnosti za namestitev cestnega ogledala na nepreglednem cestnem
izvozu iz smeri Ljubno v smer Podnart.
Vili Praprotnik:
- pobuda za postavitev ogledala na nevarnem krožišču v Ljubnem na vstopu na regionalno
cesto za smer Kranj in opozorilo lastniku ceste na redno košnjo ob cesti.
Franc Markelj:
- vprašanja, kaj se bo ukrenilo glede poplavljanja cestišča Šercerjeve ulice s predlogom za
omejitev hitrosti na 30 km/h v deževnih dneh ali več kontrole redarstva, pobuda za
zmanjšanje hitrosti ali drugo strokovno rešitev na Ljubljanski cesti in vprašanje, kdo naj
bi skrbel za urejanja pešpoti iz Predtrga na Gradiško cesto proti pokopališču, ki je v
slabem stanju.
Sabina Felc:
- pobuda za sanacijo oz. odstranitev visoke smreke v Ulici Staneta Žagarja v Radovljici.
Seja je bila zaključena ob 17.50 uri.

Zapisala:
Metka Gaber
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN
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