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ZAPISNIK
5. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 1. aprila 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: Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora, 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, Marjeta Razingar, vodja Sektorja za finance, Manca Tomažin, Referat za
gospodarjenje z zemljišči, Monika Sluga, višja svetovalka za kadre in splošne zadeve, Karmen
Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Eva Tomaževič, višja svetovalka za gradbene
zadeve, Marja Čad, ravnateljica Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, Ivo Kejžar, IPSUM
d.o.o., Janez Koselj, poveljnik Civilne zaščite Občine Radovljica, novinarji: 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 22 svetnic in svetnikov.
Pred začetkom razprave o dnevnem redu je župan umaknil točki VII.a Predhodno mnenje k
Strateškemu načrtu Muzejev radovljiške občine za obdobje 2015-2020 in VII.b Soglasje k
Pravilniku o organizaciji Muzejev radovljiške občine in o sistemizaciji delovnih mest v zavodu.
V razpravi o dnevnem redu je sodeloval:
- Branko Fajfar, LKS, predlagajo umik točke XII. Poročilo o delu Policijske postaje
Radovljica za leto 2014, Poročilo o delu zaščite in reševanja Občine Radovljica v letu 2014 in
Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Radovljica za leto
2015 ter Poročilo o delu Sosveta za varnost občanov za leto 2014, in predlagajo, da se na
naslednjo sejo uvrsti samostojna točka dnevnega reda: Organizacija vodenja sistema varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v občinski upravi Občine Radovljica in sprejem
osnutkov dokumentov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami po 17. členu
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Statuta Občine Radovljica (v gradivu je napačno naveden 16. člen statuta) ter skladno s tretjim
odstavkom 6. člena Zakona o občinskem redarstvu; vprašal je, kdo od redarjev izvaja naloge s
področja zaščite in reševanja, zakaj in na osnovi katerega predpisa se na seji občinskega sveta
obravnava samo poročili Policijske postaje Radovljica ter zaščite in reševanja ter ne tudi
ostalih poročil, obravnavanih na Sosvetu za varnost občanov, zakaj občinski svet namesto
Poročila o delu Policijske postaje ne obravnava Občinskega programa varnosti, kot to zahteva
3. odstavek 6. člena Zakona o občinskem redarstvu, in kje je objavljen Občinski program
varnosti, ki ga mora skladno s prvim odstavkom 6. člena Zakona o občinskem redarstvu
sprejeti občinski svet.
Župan je odgovoril, da je na dnevnem redu poročilo in lahko svetnik pripravi predlog gradiva za
obravnavo na eno od naslednjih sej odborov ali občinskega sveta.
Občinski svet ni sprejel predloga svetniške skupine LKS za umik točke XII. Poročilo o delu
Policijske postaje Radovljica za leto 2014, Poročilo o delu zaščite in reševanja Občine Radovljica
v letu 2014 in Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini
Radovljica za leto 2015 ter Poročilo o delu Sosveta za varnost občanov za leto 2014.
(6 ZA, 17 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
Občinski svet je sprejel naslednji
DNEVNI RED:
I.
Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta
II.
Volitve in imenovanja
II.a
Imenovanje predstavnikov Občine Radovljica v Svet Javnega zavoda
Turizem Radovljica
II.b
Razrešitev predstavnika Občine Radovljica v Svetu Osnovne šole Staneta
Žagarja Lipnica
III.
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2014 s poročilom o
prerazporeditvi sredstev in poročili o delu
III.a Uvodno poročilo župana
III.b Poročilo o delu občinskega sveta in stalnih delovnih teles občinskega sveta s
pregledom pobud za leto 2014
III.c Poročilo o delu Nadzornega odbora občine 2014
III.d Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2014 s poročilom o
prerazporeditvi sredstev po sklepu župana
IV.
Osnutka odlokov o programu opremljanja in komunalnem prispevku
IV.a Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini
Radovljica
IV.b Osnutek Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini
Radovljica
V.
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za razvoj gospodarstva v občini
Radovljica
VI.
Vzgojnovarstveni zavod Radovljica
VI.a Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v
Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017
VI.b Soglasje k povečanemu številu otrok v oddelku v Vzgojnovarstvenem zavodu
Radovljica za šolsko leto 2015/2016
VIII. Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih
novic za leto 2014
IX.
Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015
X.
Premoženjsko pravna zadeva
XI.
Pobude in vprašanja
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Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2014, Poročilo o delu zaščite in
reševanja Občine Radovljica v letu 2014 in Letni program dela varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Radovljica za leto 2015 ter Poročilo o delu
Sosveta za varnost občanov za leto 2014
(20 ZA, 3 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
XII.

K točki I. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta
V razpravi sta sodelovala:
- Mark Toplak, zapisnik naj se pri točki o proračunu, kjer je bilo govora o njegovem
zavrnjenem amandmaju, dopolni z županovo obljubo glede prodaje Ratzingarjeve vile.
- Anita Vidic je predlagala, naj občinska uprava pripravi pravilnik oz. smernice z merili, kaj se
v zapisnike piše in česa ne.
Nana Jauk, vodja Oddelka za splošne zadeve, je pojasnila, da je vsebina zapisnika točno določena
z 71. členom poslovnika.
Občinski svet je sprejel zapisnik 4. redne seje občinskega sveta.
(21 ZA, 4 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 25)
K točki II.a Imenovanje predstavnikov Občine Radovljica v Svet Javnega zavoda Turizem
Radovljica

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 predstavnike Občine Radovljica v Svet Javnega
zavoda Turizem imenuje Eriko Marolt, Tatjano Justin in Blaža Finžgarja.
2. Imenovanim predstavnikom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta za
mandatno dobo 5 let.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 25)
K točki II.b Razrešitev predstavnika Občine Radovljica v Svetu Osnovne šole Staneta
Žagarja Lipnica
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
V razpravi delovnih teles je sodelovala:
- Andreja Šmid, predsednica Odbora za šolstvo in otroško varstvo, je povedala, da so se
člani na seji seznanili z dosedanjim postopkom predlagane razrešitve, in KMVI predlagali, da
se postopek nadaljuje. Povedala je, da so v dopisu, ki ga je Tine Peternel posredoval
svetnikom, navedene samo prisotnosti na sejah sveta OŠ, ni pa priložil prisotnosti na sejah
odbora, kjer ni bil nikoli prisoten niti se ni opravičil.
V splošni razpravi so sodelovali:
- Tomislav Kržišnik, predlagal je, da se Tineta Peternela ne razreši glede na njegovo prisotnost
na sejah sveta šole; vprašal je, kaj bo z drugimi predstavniki, ki se ne udeležujejo sej odbora.
- Branko Fajfar,
- Miran Rems, predsednik KMVI, je odgovoril, da je Odbor za šolstvo in otroško varstvo na
zadnji seji sprejel sklep, da se predstavnikom ustanovitelja v svetih zavodov posreduje dopis s
pozivom k aktivnemu sodelovanju na sejah sveta zavoda in sejah, ki jih skliče ustanovitelj.
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Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica razreši Tineta Peternela z mesta predstavnika Občine
Radovljica v Svetu Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica.
2. Mandat mu preneha s sprejetjem sklepa o razrešitvi.
(22 ZA, 3 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki III. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2014 s poročilom o
prerazporeditvi sredstev in poročili o delu
III.a Uvodno poročilo župana
III.b Poročilo o delu občinskega sveta in stalnih delovnih teles občinskega sveta s
pregledom pobud za leto 2014
III.c Poročilo o delu Nadzornega odbora občine 2014
III.d Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2014 s poročilom o
prerazporeditvi sredstev po sklepu župana
Obrazložitev so podali župan, Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora, in Marjeta
Razingar, vodja sektorja za finance.
Odbor za finance sprejema zaključni račun proračuna občine Radovljica za leto 2014 in se
seznanja s poročilom o prerazporeditvi sredstev v obdobju 28.6.2014 do 31.12.2014.
V splošni razpravi sta sodelovala:
- Branko Fajfar je opozoril, da gradiva sej iz prejšnjega mandata niso več dosegljiva na
spletnih straneh, tako da jih svetniki ne morejo pregledati, če nimajo tiskane verzije.
- Miran Rems je pojasnil, da je bilo treba gradiva umakniti s spletnih strani zaradi varstva
osebnih podatkov.
Občinski svet je sprejel sklepe:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu občinskega sveta s pregledom
pobud in vprašanj za leto 2014 ter poročila o delu delovnih teles občinskega sveta za leto
2014.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema poročili o delu Nadzornega odbora Občine
Radovljica za leto 2014.
3. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Zaključni račun proračuna Občine
Radovljica za leto 2014. Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročilom o
prerazporeditvi sredstev v obdobju 28. 6. 2014 do 31. 12. 2014.
(26 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 25)
K točki IV.a Osnutek 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 podpira predlagana sklepa.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Darko Marolt, predlagal je, da se odloka zaradi večje preglednosti združita.
Rado Pintar je pojasnil, da se zaradi sprememb zakonodaje večkrat spreminja Odlok o merilih za
odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica, zaradi tehničnih sprememb, predvsem
investicijskih ciklusov, pa Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč, zato je z vidika
nujnih nadaljnjih sprememb smiselno, da sta odloka ločena.
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Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč v občini Radovljica.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka upošteva oziroma se opredeli do pripomb
iz razprave na sejah občinskega sveta in delovnih teles.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki IV.b Osnutek Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini
Radovljica
Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Oddelka za infrastrukturo.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: člani odbora
predlagajo, da se zadnji stavek drugega odstavka 11. člena spremeni tako, da se glasi:
»Upoštevani znesek ne sme presegati 75% odmerjenega komunalnega prispevka.«.
V splošni razpravi so sodelovali:
- Mark Toplak je vprašal, če se razmišlja v smeri, da bi občanom omogočili obročno
odplačevanje.
Direktor občinske uprave, Matjaž Erjavec, je pojasnil, da 11. člen odloka že predvideva možnost
obročnega odplačila.
-

Darko Marolt je predlagal:
da se v 8. členu črtajo olajšave za gradnjo stanovanjskih stavb glede na velikost naselij,
da se doda besedilo: »Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti
stavbnega zemljišča s komunalno opremo, se za priključitev obstoječih objektov na omrežje
lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar se mora investitor o tem odločiti že ob sami vlogi za
odmero komunalnega prispevka. Plačilo je možno v največ desetih mesečnih obrokih.«,
da se 9. členu komunalni prispevek ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, za
gradnjo neprofitnih stanovanj, za gradnjo neprofitnih oskrbovanih stanovanj, za gradnjo
gasilskih domov, javnih stavb, za šport, kulturo, izobraževanje in znanstveno raziskovalno
delo; za vse ostale oprostitve, olajšave in znižanja naj se sprejme Pravilnik o kriterijih za
oprostitve, olajšave in znižanja pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka;
da se v odlok doda, da se na predlog župana občinski svet lahko deloma ali v celoti oprosti
plačilo komunalnega prispevka investitorja, ki bo z izgradnjo objektov zagotovil nova delovna
mesta v občini.

Dodatna pojasnila je podal direktor občinske uprave.
-

Tomislav Kržišnik je vprašal, ali je bila razlaga odboru, da morajo biti pri obročnem
odplačevanju obroki poplačani v tekočem letu, pravilna.

Direktor občinske uprave je odgovoril, da morajo biti obroki poplačani v proračunskem obdobju.
Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o merilih za odmero
komunalnega prispevka v občini Radovljica.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka upošteva oziroma se opredeli do pripomb
iz razprave na sejah občinskega sveta in delovnih teles.
(26 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
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K točki V. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za razvoj gospodarstva v občini
Radovljica
Obrazložitev je podala Alenka Langus, vodja Oddelka za gospodarstvo.
Odbor za gospodarstvo, predsednik Mark Toplak: člani odbora so sprejeli sklep, da potrjujejo
pravilnik z upoštevanjem predloga odbora, da se sredstva s proračunske postavke 44824 v višini
25.000 EUR namenijo za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest v višini 9.000 EUR,
spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v višini 10.000 EUR in za spodbujanje izobraževanja,
usposabljanja in promocije na področju podjetništva v višini 6.000 EUR.
Župan je pojasnil, da bo pri razpisu upoštevan sklep Odbora za gospodarstvo.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za
razvoj gospodarstva v občini Radovljica.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki VI.a Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v
Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017
Obrazložitev k obema podtočkama
Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica.

točke

VI

je

podala

Marja

Čad,

ravnateljica

Odbor za šolstvo in otroško varstvo se strinja s predlaganima sklepoma.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m 2
na otroka v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki VI.b Soglasje k povečanemu številu otrok v oddelku v Vzgojnovarstvenem zavodu
Radovljica za šolsko leto 2015/2016
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica soglaša, da glede na potrebe predšolske vzgoje v lokalni
skupnosti, število otrok v posameznem oddelku v šolskem letu 2015/2016 lahko presega
veljavne normative za največ dva otroka v oddelku.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 25)
K točki VIII. Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike
Deželnih novic za leto 2014
Obrazložitev je podal Blaž Trček, predsednik Časopisnega sveta.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Letno poročilo o uresničevanju programske
zasnove in uredniške politike Deželnih novic za leto 2014.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki IX. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015
Obrazložitev je podala Alenka Langus, vodja Oddelka za družbene dejavnosti.
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Odbor za gospodarstvo podpira predlagani sklep.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Jernej Kolman je vprašal, zakaj se bo podjetniška delavnica izvajala samo v OŠ A. T.
Linharta.
Alenka Langus je odgovorila, da je bila predstavitev projekta izvedena na vseh šolah, vendar se je
zanj odločila samo OŠ A. T. Linharta.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k programu dela Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske za leto 2015.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki X. Premoženjsko pravna zadeva - Ukinitev statusa javnega dobra
Obrazložitev je podala Manca Tomažin, Referat za gospodarjenje z zemljišči.
Odbor za finance predlaga sprejem predlaganih sklepov.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišči z ID oznako 2164-1618/7-0 in
2160-1152/3-0, ki sta v lasti in upravljanju Občine Radovljica, ne služita več kot grajeno
javno dobro - občinska cesta.
2. Za zgoraj navedeni zemljišči občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s
katero se ta zemljišča izvzamejo iz javnega dobra.
(26 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki XI. Pobude in vprašanja
Mark Toplak:
- pobuda, da se občina aktivno vključi v reševanje nadzorovanega pospravila vseh nevarnih
materialov z območja Seawaya, ki je v stečaju.
Izidor Arih:
- ustno vprašanje, ali bodo individualne čistilne naprave v letu 2017 res obvezne za vsako
hišo, ki ne bo priklopljena na javno kanalizacijo.
Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave, je odgovoril, da je ta rok res predpisan, vendar poteka
akcija, da bi se prestavil. Občina bo v letošnjem letu pripravila tudi novelacijo sanacijskega
programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Tea Beton:
- pobuda in vprašanje o neurejenem pločniku na Ljubljanski cesti in odgovornosti za
neurejenost javnih površin.
Mariana Rebernik:
- pobuda, da občina začne aktivno reševati zadevo nelegalno zgrajenih nadstrešnic, predvsem v
Gradnikovi in Cankarjevi ulici.
Vili Praprotnik:
- pobuda za postavitev ustrezne oznake ali druge zaščite na mestih divjih odlagališč odpadkov
ob regionalni cesti Posavec – Gobovce.
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K točki XII. Poročilo o delu zaščite in reševanja Občine Radovljica v letu 2014 in Letni
program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Radovljica za leto
2015 ter Poročilo o delu Sosveta za varnost občanov za leto 2014
Obrazložitev je podal Janez Koselj, poveljnik Civilne zaščite Občine Radovljica.
Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2014 bo zaradi odsotnosti komandirja
predstavljeno na naslednji seji.
V razpravi svetniških skupin je sodeloval:
- Branko Fajfar, LKS, predlagajo sklep, da se na naslednjo sejo občinskega sveta uvrsti
samostojna točka dnevnega reda: Organizacija vodenja sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v občinski upravi Občine Radovljica, in sprejme osnutek dokumentov s
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; v zakonu je zapisano, da občinske
načrte zaščite in reševanja izdelajo pristojni občinski organi, zato tega, kot je predlagal župan,
ne more pripraviti sam; vprašal je, ali je sprejemanje letnega programa dela varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s 17. členom statuta, ki določa, da občinski svet
določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje
petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požarom; vprašal je, kdo v
občinski upravi opravlja naloge s področja zaščite in reševanja, organizira pomoč in reševanje
za primer elementarnih in drugih nesreč in ureja gasilsko dejavnost.
Janez Koselj je glede petletnega programa pojasnil, da se resolucija še pripravlja, čemur bodo
sledili. Pojasnil je, da strokovne naloge zaščite in reševanja opravljajo na gasilski zvezi, načrte
zaščite in reševanja pa sprejema štab civilne zaščite in se javno obravnavajo.
-

Branko Fajfar je vprašal, ali je načrt dela skladen s 17. členom statuta, saj ga po njegovem
mnenju ne more sprejemati štab civilne zaščite, temveč občinski svet.

Janez Koselj je pojasnil, da Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
sprejema občinski svet, načrtov zaščite in reševanja za določene vrste naravnih nesreč pa občinski
svet ne sprejema.
Nana Jauk, vodja Oddelka za splošne zadeve, je odgovorila, da je načrt dela skladen s 17. členom
statuta, da področje civilne zaščite in gasilstva sodi pod občinski inšpektorat, ki je v Oddelku za
splošne zadeve.
Branko Fajfar je opozoril, da je v gradivu še vedno zapisan 16. člen prejšnjega statuta namesto
17. člena novega statuta.
Nana Jauk se je opravičila za napako pri navedbi člena.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Branko Fajfar je vprašal, za katere primere naravnih nesreč mora občina izdelati načrte
zaščite in reševanja, in ali ima občina narejen obrambni načrt občine, kdo je njegov skrbnik in
kdaj je bil nazadnje ažuriran.
Janez Koselj je odgovoril, da mora biti v celoti izdelan načrt za potres, nevarne snovi, zrakoplov
in poplave in da se obrambni načrt po naročilu Uprave za zaščito in reševanje ne izdeluje več.
Branko Fajfar je podal proceduralno pripombo, da mora župan skladno s poslovnikom
predlagani sklep dati na glasovanje.
Župan je odgovoril, da bo predlog Branka Fajfarja upošteval kot pobudo in uvrstil na eno izmed
naslednjih sej občinskega sveta.
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Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2014
in Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Radovljica
za leto 2015.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu Sosveta za varnost občanov za
leto 2014.
(21 ZA, 3 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
Seja je bila zaključena ob 18.35 uri.

Zapisala:
Metka Gaber
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN
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