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Datum: 3.3.2015
ZAPISNIK
4. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 28. januarja 2015 z začetkom ob 16. uri v
veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Prisotni člani občinskega sveta: Miran Rems, Vilko Praprotnik, 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, Darko Marolt, Franc Markelj, Tomislav Kržišnik,
Blaž Trček.
Odsotnost so opravičile: Monika Ažman, Mariana Rebernik, Tea Beton.
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, Tanja Pogačnik,
vodja oddelka za družbene dejavnosti, Marjeta Razingar, vodja sektorja za finance, Monika Sluga,
višja svetovalka za kadre in splošne zadeve, Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka za rekreacijo,
društvene dejavnosti in turizem, Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z zemljišči, novinarji: Klementina Skumavc
Mežek – GTV, Rina Klinar - Radio Triglav, Gorazd Kavčič - 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 21 svetnic in svetnikov.
Svetnice in svetniki so pred sejo na mizo prejeli popravljeno tabelo s sredstvi za politične stranke,
ki je del obrazložitve točke V. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za
leto 2015.
Občinski svet je brez razprave sprejel naslednji
DNEVNI RED:
I.
Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
II.
Pobude in vprašanja
III.
Volitve in imenovanja
III.a Ponovno imenovanje članov stalnega delovnega telesa Občinskega sveta
Občine Radovljica Odbora za kulturo
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Imenovanje članov Časopisnega sveta Deželnih novic
Imenovanje predstavnice Občine Radovljica v Svet Centra za socialno delo
Radovljica
III.d Imenovanje predstavnikov Občine Radovljica v Svet Vzgojnovarstvenega
zavoda Radovljica
IV.
Predloga Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2015 in 2016
V.
Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2015
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)
III.b
III.c

K točki I. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
Župan je glede na razpravo svetnika Jerneja Kolmana na prejšnji seji o ponovljenem glasovanju o
imenovanju Statutarno pravne komisije, navedeni v zapisniku 3. seje, povedal, da je bil zahtevani
izpis prvega glasovanja svetniku posredovan in pregledan ter da naknadno ni možno ugotavljati,
ali je pri glasovalni napravi prišlo do tehnične napake ali ne, sam pa je ponovno glasovanje
predlagal v izogib dvomu o pravilni izvedbi glasovanja in se je občinski svet s samo ponovitvijo
glasovanja na 2. seji s tem strinjal.
V razpravi so sodelovali:
- Branko Fajfar je povedal, da želi, da se na strani 2 v zapisniku zapiše njegova razprava in da
se s takim zapisnikom ne strinja.
- Jernej Kolman je predlagal, da se pri glasovanju v izogib zapletom upošteva Poslovnik o
delu občinskega sveta; če gre za resno tehnično napako, strokovni sodelavci občinske uprave
to znajo oceniti in takrat naj se to jasno izrazi ter se glasovanje ponovi; ker je bilo pri prvem
glasovanju ZA 13 svetnikov, pri ponovitvi pa 10 svetnikov, verjetno ni šlo za tehnično napako
temveč za spremembo mišljenja svetnikov.
- Mark Toplak je vprašal, ali je šlo za tehnično napako.
Nana Jauk, vodja Oddelka za splošne zadeve, je odgovorila, da je Branko Fajfar povzel razpravo
Jerneja Kolmana, zato v zapisniku ni navedena. 71. členu poslovnika občinskega sveta določa, da
zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzočnosti članov občinskega
sveta na seji in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti članov občinskega sveta in razlogih
zanjo, o udeležbi vabljenih predstavnikov na seji, o sprejetem dnevnem redu, imenih
razpravljavcev, predlogih sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so
bili sprejeti, ter o vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega in občinskega sveta.
Branko Fajfar se odgovorom Nane Jauk ni strinjal, prosil je za magnetogram njegove razprave in
razprave Jerneja Kolmana.
Občinski svet je sprejel zapisnik 3. redne seje občinskega sveta.
(18 ZA, 2 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki II. Pobude in vprašanja
K odgovoru na pobudo svetnika Simona Resmana je župan dodal informacijo, da je predstavnik
podjetja, ki ima LED zaslon na objektu v športnem parku, naknadno ustno sporočil, da zaslon
ugašajo med 22.30 in 5.30 uro.
BRANKO FAJFAR:
- pobuda za preveritev zakonitosti delovanja športnih društev in klubov, preden se jim
izplačajo občinska sredstva;
- vprašanje glede pridobivanja sredstev za šport iz proračuna preko javnega razpisa in s
posameznih proračunskih postavk ter glede izplačil za opravljene storitve.
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Miran Rems je podal informacijo, da je bilo iz sejnin, ki so se jim svetniki odpovedali v
dobrodelne namene, skupaj zbranih 2.929 EUR, in so bili nakazani Rdečemu križu, Karitasu in
osnovnim šolam za njihove sklade.
K točki III.a Ponovno imenovanje članov stalnega delovnega telesa Občinskega sveta Občine
Radovljica Odbora za kulturo

Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (KMVI).
V razpravi svetniških skupin so sodelovali:
- Branko Fajfar, LKS, je povedal, da se s predlogom sklepa svetniška skupina ne strinja;
predlagal je kompromis, da se izvede glasovanje po običajnem postopku in se s tem izogne
dilemi o 66. členu poslovnika; o tem predlogu naj se, v primeru, da se predsedujoči ne more
odločiti sam, odloči Statutarno pravna komisija.
- Mark Toplak, SDS, je predlagal, naj se glasovanje ponovi.
- Miran Rems, predsednik KMVI, je repliciral Branku Fajfarju, da je v poslovniku določeno,
da se poimensko glasovanje ne ponavlja.
V splošni razpravi so sodelovali:
- Anita Vidic je vprašala, na kakšen način je bila napaka odpravljena; predlagala je, naj se
sprejme kompromis, ki ga je predlagal Branko Fajfar.
- Simon Resman,
- Tomislav Kržišnik,
- Miran Rems,
- Branko Fajfar.
Župan je pojasnil, da je prisluhnil predsedniku KMVI in na podlagi razprave na seji komisije
predlagal sklep, kot je v gradivu.
Branko Fajfar je podal proceduralno pripombo, da se župan ni opredelil glede njegovega
predloga.
Nana Jauk, vodja Oddelka za splošne zadeve, je pojasnila, da v skladu s tretjim odstavkom 79.
člena poslovnika med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva
predsedujoči občinskega sveta, Statutarno pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep, da se ponovno poimensko glasovanje o
imenovanju Odbora za kulturo ne izvede.
(16 ZA, 5 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)
K točki III.b Imenovanje članov Časopisnega sveta Deželnih novic
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
V splošni razpravi so sodelovali:
- Darko Marolt,
- Simon Resman,
- Branko Fajfar,
- Miran Rems.
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Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica imenuje Časopisni svet Deželnih novic v naslednji
sestavi:
- Blaž Trček – predsednik,
- Branko Fajfar – član,
- Sabina Felc – članica,
- Breda Poličar – članica,
- Samo Finžgar – član.
2. Imenovanim članom začne teči mandat z dnem imenovanja in traja do konstituantne seje
novega Časopisnega sveta.
(22 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki III.c Imenovanje predstavnice Občine Radovljica v Svet Centra za socialno delo
Radovljica
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnico Občine Radovljica v Svet Centra za
socialno delo Radovljica imenuje Milojko Komac.
2. Imenovani predstavnici začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta za mandatno
dobo 4 let.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki III.d Imenovanje predstavnikov Občine Radovljica v Svet Vzgojnovarstvenega
zavoda Radovljica
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
V splošni razpravi je sodeloval:
Branko Fajfar je namesto Jelene Horvat predlagal Urško Ječnik.
Nana Jauk, vodja Oddelka za splošne zadeve, je pojasnila, da se najprej glasuje o predlogu, ki ga
je podala KMVI, če ne bi bil izglasovan, pa o predlogu Branka Fajfarja.
Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnike Občine Radovljica v Svet
Vzgojnovarstvenega zavoda – Vrtca Radovljica imenuje Jeleno Horvat, Roberta Guština
in Katjo Knific.
2. Imenovanim predstavnikom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta za
mandatno dobo 4 let.
(19 ZA, 4 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki IV. Predloga Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2015 in 2016
Obrazložitev sta podala župan in Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave.
Odbor za finance se strinja s predlaganimi sklepi.
V razpravi zainteresiranih delovnih teles sta sodelovala:
- Franc Markelj, podpredsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je povedal, da
člani odbora sprejemajo predloga proračunov za leti 2015 in 2016.
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-

Mark Toplak, predsednik Odbora za gospodarstvo, je povedal, da so člani odbora
soglasno sprejeli sklep, da se strinjajo s predlogom proračunov za obe leti, da nimajo
amandmajev in občinskemu svetu predlagajo potrditev sklepov.

V razpravi svetniških skupin so sodelovali:
- Branko Fajfar, LKS, je povedal, da občinska uprava ni podala opredelitve NRP-ju 049010,
KS Srednja Dobrava; predlagajo sklep: »Občinska uprava in župan zaradi zagotavljanja
transparentnosti porabe javnih financ pred pričetkom izplačevanja sredstev športnim društvom
in športnim klubom preko nadzornih organov naj preverita, ali športna društva in športni klubi
poslujejo zakonito v delu, ko gre za zagotavljanje zakonitega delovanja s strani predsednikov
društev in klubov. V kolikor se ugotovi, da je delovanje društva ali kluba in tako njegovega
predsednika nezakonito, se izplačila takemu društvu ali klubu zadržijo do vzpostavitve
zakonitega delovanja le teh z novim predsednikom.«.
- Simon Resman,
- Mark Toplak, SDS.
Župan je pred splošno razpravo podal poročilo o prejetih amandmajih. Na predloga proračuna in
odlok o proračunu je bilo vloženih 6 amandmajev: 5 pravočasnih in pravilnih ter en nepravilen, in
sicer amandma Marka Toplaka, v katerem ni upoštevano pravilo o ravnovesju, saj ukinja prihodke
iz naslova prodaje Ratzingarjeve vile v Begunjah, vendar ne znižuje odhodkov, zato se o tem
amandmaju ne glasuje; en amandma je vložen na odlok o proračunu za leto 2015, 3 amandmaji so
vloženi na proračun za leto 2015, en amandma pa na proračun za leto 2016.
Darko Marolt je za amandma št. 4 za leto 2015 in amandma št. 1 za leto 2016 predlagal tajno
glasovanje.
Župan je glede vloženih amandmajev Darka Marolta podal mnenje, da upoštevata pravilo o
ravnovesju, zato sta primerna za obravnavo.
Amandmaji na proračun za leto 2015:
V razpravi k amandmaju št. 1, ki ga je predlagal župan, da se spremeni se drugi odstavek 19. člena
odloka, tako da se glasi, da odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave, in se uporablja za leto 2015, je sodeloval:
- Branko Fajfar je opozoril, da mora biti, če občinski svet sprejema določene zadeve, ki so
podvržene možnosti ugovora, naveden zakoniti 15 dnevni rok.
Nana Jauk, vodja Oddelka za splošne zadeve, je pojasnila, da mora biti akt naslednji dan po objavi
veljaven, ne gre pa v tem primeru za odločbo, na katero bi se bilo mogoče pritožiti.
Občinski svet je sprejel amandma št. 1, predlagatelja župana:
Spremeni se drugi odstavek 19. člena odloka, tako da se glasi:
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica
– Uradne objave, in se uporablja za leto 2015.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
Občinski svet je brez razprave sprejel amandma št. 2, predlagatelja župana:
Pri PRIHODKIH se v splošnem delu proračuna:
- konto 700000 Dohodnina zmanjša za 277.325,00 EUR, nov znesek je 9.296,429 EUR,
- doda se nov konto 740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega
proračuna (finančna izravnava) v višini 277.325,00 EUR.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
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Občinski svet je brez razprave sprejel amandma št. 3, predlagatelja župana:
Pri PRIHODKIH se pri splošnem delu proračuna, v Bilanci prihodkov in odhodkov poveča
konto 714105 Komunalni prispevek za 103.050,00 EUR.
Pri ODHODKIH:
se sredstva razporedijo na proračunsko postavko 44228 Urejanje občinskih zemljišč, NRP
052045 Komunalna oprema – OPPN Dvorska vas – 2, konto 420401 Novogradnje v višini
62.500,00 EUR, 420600 Nakup zemljišč v višini 15.200,00 EUR, 420801 Investicijski nadzor
v višini 850,00 EUR, 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 19.000,00
EUR ter 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 5.500,00 EUR.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
V razpravi k amandmaju št. 4, predlagatelja Darka Marolta, da se proračunska postavka 40108
Financiranje političnih strank zmanjša za 8.667,00 EUR, sredstva pa se prerazporedijo na
proračunsko postavko 46245 Ostali športni objekti in nakup opreme, so sodelovali:
- Mark Toplak,
- Franc Markelj,
- Darko Marolt,
- Gregor Remec,
- Miran Rems,
- Simon Resman,
- Jernej Kolman,
- Branko Fajfar,
- Anita Vidic je podala proceduralno pripombo, da ni slišala, da bi bilo predlagano tajno
glasovanje.
Župan je odgovoril, da je bilo tajno glasovanje predlagano v razpravi.
Sledilo je tajno glasovanje o amandmaju št. 4, predlagatelja Darka Marolta – Lista za šport in
prostovoljstvo:
Proračunska postavka št. 40108 naziv Financiranje političnih strank se zmanjša za znesek
8.667,00 EUR.
Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko 46245 naziv Ostali športni objekti in
nakup opreme, ki se poveča za znesek 8.667,00 EUR.
in amandmaju št. 1 na proračun za leto 2016, predlagatelja Darka Marolta – Lista za šport in
prostovoljstvo:
Proračunska postavka št. 40108 naziv Financiranje političnih strank se zmanjša za znesek
8.667,00 EUR.
Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko 46245 naziv Ostali športni objekti in
nakup opreme, ki se poveča za znesek 8.667,00 EUR.
O tajnem glasovanju je poročal Miran Rems, predsednik KMVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ŠTEVILO RAZDELJENIH GLASOVNIC
ŠTEVILO SPREJETIH GLASOVNIC
ŠTEVILO NEVELJAVNIH
ŠTEVILO VELJAVNIH
ŠTEVILO GLASOV ZA
ŠTEVILO GLASOV PROTI

AM.4
23
23
1
22
13
9

AM.1
23
23
1
22
11
11

Občinski svet je s tajnim glasovanjem sprejel amandma št. 4 na proračun za leto 2015 (13 ZA, 9
PROTI) in ni sprejel amandmaja št. 1 na proračun za leto 2016 (11 ZA, 11 PROTI).
Alenka Langus, vodja Oddelka za gospodarstvo, je glede pripombe Branka Fajfarja, da ni podana
opredelitev NRP-ju 049010 KS Srednja Dobrava, pojasnila, da je odgovor na strani 22 pod točko
6.
I/6

Nana Jauk, vodja Oddelka za splošne zadeve, je glede predlaganega sklepa svetniške skupine
LKS, pojasnila, da dodatni predlogi sklepov ob sprejetju proračunov po njenem mnenju niso
dopustni, vsebinsko pa se lahko štejejo kot pripomba ali vprašanje posameznega svetnika oz.
priporočilo preko pobud in vprašanj.
V splošni razpravi sta sodelovala:
- Mark Toplak je predlagal, da se njegov amandma vseeno upošteva.
Župan je pojasnil, da amandmaja, ki ni uravnotežen, ne more dati v obravnavo.
- Branko Fajfar je predlagal, da po zaključku glasovanja o sklepih o proračunih župan da na
glasovanje še predlog sklepa LKS.
Župan je dejal, da bo predlog LKS upošteval v delu, ki je zakonsko dopusten.
Anita Vidic je zastavila proceduralno vprašanje, kako bo izločen amandma, ki ni bil sprejet.
Župan je odgovoril, da je v sklepu navedeno »s sprejetimi amandmaji«.
Občinski svet je sprejel sklepe:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o proračunu Občine
Radovljica za leto 2015 s sprejetimi amandmaji in prilogami: Načrt razvojnih
programov za obdobje 2015 do 2018, Program športa Občine Radovljica za leto 2015,
Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2015, Letni načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2015, Letni načrt ravnanja s
premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2015, Kadrovski načrt za leto 2015
in Lokalni program kulture Občine Radovljica 2015 – 2018.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o proračunu Občine
Radovljica za leto 2016 s prilogami: Načrt razvojnih programov za obdobje 2016 do
2019, Program športa Občine Radovljica za leto 2016, Stanovanjski program občine
Radovljica za leto 2016, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Radovljica za leto 2016, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine
Radovljica za leto 2016 in Kadrovski načrt za leto 2016.
3. Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o namenski zadolžitvi za leto 2015.
Občina Radovljica se bo v letu 2015 zadolžila v višini 1.800.000 EUR za naslednje
investicije:
- nadaljevanje zunanje ureditve knjižnice A. T. Linharta Radovljica – zgradba,
- sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja v Begunjah in
Kropi,
- izgradnja vodovoda v Kropi,
- izgradnja primarnega vodovoda v Begunjah.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki V. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2015
Župan je povedal, da je bil na predlog sklepa vložen amandma svetnikov Darka Marolta,
Miroslava Pogačarja in Tomislava Kržišnika, ter prosil za obrazložitev.
Darko Marolt je pojasnil, da je obrazložitev amandmaja enaka kot pri prejšnji točki. Opozoril je
na tiskarsko napako, in sicer bi moralo biti zapisano 0,01005875% namesto 0,0100587%.
Ana Urbanija, predsednica Odbora za finance, je povedala, da je odbor sprejel sklep, da
sprejemajo sklep o financiranju političnih strank, kot je predlagan v gradivu.
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V splošni razpravi so sodelovali:
Branko Fajfar je predlagal tajno glasovanje.
Jernej Kolman,
Mark Toplak,
Gorazd Fajfar, vprašal je, ali je pravilno, da se vlaga amandma, da se na podlagi višine
sredstev, ki so zagotovljena s proračunom, pripravi novo gradivo in ali se v primeru, če
amandma ne bo sprejet, z rebalansom ta sredstva lahko ponovno povečajo.
Tomislav Kržišnik.
Nana Jauk, vodja Oddelka za splošne zadeve, je pojasnila, da sprejem amandmaja pomeni
uskladitev s proračunom, podlaga za izplačila sta sklep o načinu financiranja političnih strank in
zagotovljena sredstva. Če amandma ni sprejet, bo potrebna uskladitev proračuna za leto 2015.
Sledilo je tajno glasovanje o amandmaju predlagateljev Darka Marolta, Miroslava Pogačarja in
Tomislava Kržišnika:
2. točka Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2015 se
spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank v občini Radovljica, je
0,01005875% sredstev za leto 2015, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo
financiranje občin, in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih zakonskih nalog.«
O tajnem glasovanju je poročal Miran Rems, predsednik KMVI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ŠTEVILO RAZDELJENIH GLASOVNIC
ŠTEVILO SPREJETIH GLASOVNIC
ŠTEVILO NEVELJAVNIH
ŠTEVILO VELJAVNIH
ŠTEVILO GLASOV ZA
ŠTEVILO GLASOV PROTI

23
23
0
23
11
12

Občinski svet s tajnim glasovanjem ni sprejel predlaganega amandmaja (11 ZA, 12 PROTI).
Darko Marolt je predlagal poimensko glasovanje o sklepu.
Gorazd Fajfar je vprašal, kaj se zgodi, če svetniki točke ne sprejmejo, glede na to, da je občina
zavezana, da se politične stranke financirajo.
Nana Jauk je odgovorila, da bo v tem primeru sklep ponovno uvrščen na dnevni red naslednje
seje.
Sledilo je poimensko glasovanje o sklepu:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o načinu financiranja političnih strank v
občini Radovljica za leto 2015.
Izidor Arih:
Monika Ažman:
Teodora Beton:
Branko Fajfar:
Gorazd Fajfar:
Sabina Felc:
Danijel Kašca:
Jernej Kolman:
Tomislav Kržišnik:
Franc Markelj.
Darko Marolt:
Neža Mezeg:
Nevenka Osterc:
Miroslav Pogačar:
Vilko Praprotnik:

PROTI
ODSOTNA
ODSOTNA
ZA
ZA
PROTI
ZA
ZA
PROTI
ZA
PROTI
ZA
ZA
PROTI
PROTI
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Mariana Rebernik:
Gregor Remec:
Miran Rems:
Simon Resman:
Andreja Šmid:
Maruša Šolar Čuden:
Miloš Šter:
Mark Toplak:
Blaž Trček:
Ana Urbanija:
Anita Vidic:

ODSOTNA
ZA
PROTI
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

Občinski svet je s poimenskim glasovanjem sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o načinu financiranja političnih strank v
občini Radovljica za leto 2015 (16 ZA, 7 PROTI).
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.

Zapisala:
Metka Gaber
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN
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