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ZAPISNIK
16. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 26. oktobra 2016 z začetkom ob 16.
uri v veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Prisotni člani občinskega sveta: Izidor Arih, Monika Ažman, Tea Beton, Branko Fajfar,
Gorazd Fajfar, Sabina Felc, Danijel Kašca, Jernej Kolman, Tomislav Kržišnik, Franc Markelj,
Darko Marolt, Neža Mezeg, Nevenka Osterc, Vilko Praprotnik, Miroslav Pogačar, Mariana
Rebernik, Gregor Remec, Miran Rems, Simon Resman, Andreja Šmid, Miloš Šter, Maruša
Šolar Čuden, Mark Toplak, Anita Vidic.
Opravičeno odsoten: Blaž Trček.
Prisotni vabljeni: Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora, Franc Peternel, predsednik
Odbora krajevnih skupnosti, Alenka Langus, direktorica občinske uprave, Manca Šetina
Miklič, vodja Kabineta župana, Rado Pintar, vodja Oddelka za infrastrukturo, Tanja
Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 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, Karmen Korošec, višja svetovalka za
družbene dejavnosti, Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Manca
Tomažin, višja svetovalka za promet in gospodarjenje z nepremičninami, Marjeta Razingar,
vodja Sektorja za finance, Simona Krese, NRS Krese, Notranje revidiranje in svetovanje,
Simona Krese s.p., odvetnik Anže Godec, Godec Nemec, o.p., d.o.o., Tomaž Zver, Kisik
d.o.o., Matija Žiberna, direktor Komunale Radovljica d.o.o., novinarki: Marjana Ahačič,
Gorenjski glas – Deželne novice, Klementina Skumavc Mežek, GTV.
Župan Ciril Globočnik je odprl sejo in povedal, da se seja snema ter prenaša na spletnih
straneh. Glede točke VII, Sklep o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS, je pojasnil, da jo
bo namesto predlagatelja Blaža Trčka, ki je opravičeno odsoten, po pooblastilu predstavil
Darko Marolt. Župan je podal stališče, da točko podpira.
Ob začetku seje je navzočnost priglasilo 20 svetnic in svetnikov.
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V razpravi na dnevni red sta sodelovala:
-

-

Mark Toplak je predlagal umik točke VII, Sklep o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo
RS, ker tovrstna politika sodi v Državni zbor in Evropski parlament in ne na občinski svet,
poleg tega pa je v ustavi pravica do pitne vode že zagotovljena.
Darko Marolt – replika: dejal, je, da je temo potrebno obravnavati v mikro okoljih, saj
gre za perečo problematiko, ki bo vedno večja, zato je prav, da je omenjena v ustavi.

Občinski svet ni sprejel predloga Marka Toplaka za umik točke VII, Sklep o vpisu pravice do
pitne vode v Ustavo RS.
(4 ZA, 16 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
Občinski svet je sprejel naslednji
DNEVNI RED:
I.
Potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta
II.
Pobude in vprašanja
III.
Volitve in imenovanja:
III.a Imenovanje treh predstavnikov v Svet Osnovne šole Staneta Žagarja
Lipnica
III.b Imenovanje članov Občinske volilne komisije
IV.
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski
inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo
V.
Osnutka Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2017 in 2018
VI.
Lesno predelovalni center Radovljica
VI.a Investicijski elaborat vzpostavitve lesno predelovalnega centra Radovljica
– Predinvesticijska zasnova
VI.b Osnutek Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javnozasebnega partnerstva in izvedbi projekta vzpostavitve lesno predelovalnega
centra Radovljica – LPC Radovljica
VII. Sklep o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS
VIII. Potrditev projekta Zero Waste
IX.
Poročili Nadzornega odbora
(18 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki I. Potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 15. redne seje občinskega sveta.
(18 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki II. Pobude in vprašanja
Franc Markelj:
- pobuda za čiščenje spomenika Josipini Hočevar, osvežitev napisov na pročeljih hiš na
Linhartovem trgu, o čemer naj se opredeli tudi Odbor za kulturo, sredstva pa zagotovi v
proračunih za leti 2017 in 2018.
Avguštin Mencinger:
- pobuda, da se Grad Kamen do naslednje turistične sezone usposobi za obisk, predvsem
zavaruje pot do zgornjega platoja.
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Tea Beton:
- vprašanje in pobuda, ali je bila izdelana analiza potreb po parkirnih mestih in kaj je
pokazala ter koliko zelenih površin namerava občina spremeniti v parkirne, in pobuda za
spoštovanje zelene ureditve mesta Radovljica.
Gregor Remec:
- pobuda za preveritev prometne situacije na območju Langusove ulice v Radovljici in
zagotovitev ustrezne prometne ureditve, vsaj omejitev hitrosti na najmanj do 30 km/h,
postavitev dodatne prometne signalizacije in izvedba drugih tehničnih ukrepov za
omejitev prometa.
Branko Fajfar:
- ustna pobuda dopolnitev pobude, podane na prejšnji seji za uvrstitev plezalne stene na
območju hipodroma Lesce, za kar bi bilo smiselno z akterji plezalnega centra in
predsednikom Turističnega društva Lesce navezati stike in najti rešitev. Na prejšnji seji je
namreč podal pobudo za iskanje lokacije plezalnega centra, ne za iskanje virov
financiranja.
K točki III.a Imenovanje treh predstavnikov v Svet 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 predstavnike Občine Radovljica v Svet Osnovne
šole Staneta Žagarja Lipnica imenuje: Vesno Koselj, Bineta Periča in Teo Beton.
2. Imenovanim predstavnikom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta
javnega zavoda za mandatno dobo 4 let.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki III.b Imenovanje članov Občinske volilne komisije
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica imenuje Občinsko volilno komisijo v naslednji
sestavi:
- KARMEN VNUČEC, predsednica,
- JAKOB DEMŠAR, namestnik predsednice,
- MATILDA REŠ, članica,
- VESNA FISTER, namestnica člana,
- NINA ZADRAVEC, članica,
- FRANCI KACIN, namestnik člana,
- ZVONKA FAJFAR, članica,
- TINA PRIMC, namestnica člana.
2. Mandat članov občinske volilne komisije traja 4 leta od imenovanja.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki IV. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski
inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo
Obrazložitev je podala Simona Krese, NRS Krese, Notranje revidiranje in svetovanje.
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Gorazd Fajfar, namestnik predsednice Statutarno pravne komisije: člani na predlog
odloka niso imeli pripomb.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki V. Osnutka Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2017 in 2018
Obrazložitev sta podala župan in Alenka Langus, direktorica občinske uprave.
V splošni razpravi so sodelovali:
-

-

-

-

-

Mark Toplak je dejal, da se povečujejo sredstva za tekočo porabo, v ozadju je rast plač
občinske uprave, na drugi strani pa se zmanjšujejo sredstva krajevnim skupnostim, kjer se
dela prostovoljno. Prav tako se zmanjšujejo tudi sredstva za delovanje političnih strank,
čeprav so minimalna, in kjer se tudi dela prostovoljno. Na račun povečevanja sredstev za
tekočo porabo, bo »trpela« infrastruktura. Dejal je, da se zadolžuje preveč lahkotno, saj
bo treba kredite vrniti.
Anita Vidic je prosila za pojasnilo, ker je župan na nedavnem sestanku vseh udeležencev
Ceste za Verigo v proračunu obljubil 720.000 EUR, v osnutku pa je znesek 360.000
EUR. Zadolžitev je glede na prihodke visoka in naj se nekoliko zniža, saj bo občina v
štirih letih zadolžena za 7,5 milijona EUR, treba pa je plačevati tudi obresti.
Jernej Kolman je spomnil na primer pri sprejemanju proračuna pred dvema letoma, ko
so podali pobudo za ureditev ceste Prezrenje – Spodnja Dobrava. Njihov predlog je bil
sprejet in tako je bilo v NRP za leto 2015 predvidenih 30.000 EUR, za leto 2016 pa
približno 25.000 EUR, vendar ta sredstva niso bila nikoli realizirana in so bila z
rebalansom proračuna namenjena za nekaj drugega. V NRP-ju za leto 2017 teh sredstev
ni, v letu 2018 pa je postavka samo evidenčna z zneskom 1 EUR. Podane predloge bi
morali upoštevati.
Branko Fajfar je dejal, da je problem realizacija občinskega proračuna po posameznih
postavkah, sploh na področju infrastrukture, glede na spremembo zakona o javnem
naročanju pa je problem tudi pri realizaciji krajevnih skupnosti, saj nekatera javna
naročila za posamezna dela v nekaterih krajevnih skupnostih niso bila realizirana,
nekatere krajevne skupnosti so bile prepozne za to leto, nekatere pa še ne vedo, ali jih
bodo letos lahko realizirale. V NRP-jih in proračunu je predvidena čistilna naprava
Posavec, vendar bi morala biti realizacija pred letom 2021, kot je predvidena. Stališče KS
Ljubno je, naj se po zaključku čistilna naprava preda v upravljanje komunali, da ves
sistem dobi končno obliko. Pozval je, da občinska uprava realizira, kar občinski svet
sprejme.
Miran Rems je predlagal, da se postavka Financiranje političnih strank zmanjša za
polovico, sredstva pa naj se namenijo za kakšno pomembnejšo stvar. Pojasnil je, da je
SDS edina stranka, ki je lani za delo svojih članov porabila vsa sredstva, liste so v
povprečju porabile 93%, stranke pa povprečno 64% sredstev za delovanje svetniških
skupin. V prvi polovici letošnjega leta pa je SDS porabila 95% sredstev za delo
svetniških skupin, stranke so v povprečju porabila 16%, liste pa 4,9%, tako da ta sredstva
običajno ostajajo, razen prvo leto, ko se porabijo za nakup računalnikov in računalniške
opreme.
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-

-

Mark Toplak, replika: povedal je, da je bilo sredstev malo in je SDS vsa porabila
transparentno, poleg tega pa je bilo vloženega še mnogo več prostovoljnega dela v
skupno dobro.
Jernej Kolman, replika: financiranje političnih strank in primerjava sredstev za
delovanje svetniških skupin ni umestna. V proračunu je okrog 1 mio EUR predviden za
študije, za investicije pa 8 mio EUR, zato ga zanima, če občina samo financira študije,
investira pa ne. Ker so za študije predvidena tako visoka sredstva, se sprašuje, kolikšna
bodo sredstva šele za investicije in njihovo vzdrževanje.

Direktorica občinske uprave je pojasnila, da konto 4208 ne obsega samo študij, temveč tudi
projektno dokumentacijo, izvajanje projektantskega nadzora, obračunskega nadzora in
podobno.
Občinski svet je sprejel sklepe:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o proračunu Občine
Radovljica za leto 2017 s prilogami: Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 do
2020, Program športa Občine Radovljica za leto 2017, Stanovanjski program občine
Radovljica za leto 2017, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Radovljica za leto 2017, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine
Radovljica za leto 2017, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 2017,
Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2017, Letni program
ohranjanja in krepitve zdravja starejših Občine Radovljica za leto 2017 in
Kadrovski načrt občinske uprave ter medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Radovljica in Naklo za leto 2017.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o proračunu Občine
Radovljica za leto 2018 s prilogami: Načrt razvojnih programov za obdobje 2018 do
2021, Program športa Občine Radovljica za leto 2018, Stanovanjski program občine
Radovljica za leto 2018, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Radovljica za leto 2018, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine
Radovljica za leto 2018, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za leto 2018,
Program mladinskih dejavnosti Občine Radovljica za leto 2018, Letni program
ohranjanja in krepitve zdravja starejših Občine Radovljica za leto 2018 in
Kadrovski načrt občinske uprave ter medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Radovljica in Naklo za leto 2018.
3. O osnutku proračuna Občine Radovljica za leto 2017 in osnutku proračuna Občine
Radovljica za leto 2018 se opravi javna razprava, ki traja od 27.10.2016 od 8. ure do
10.11.2016 do 15. ure.
(21 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki VI.a Investicijski elaborat vzpostavitve lesno predelovalnega centra Radovljica –
Predinvesticijska zasnova
Obrazložitev sta podala Tomaž Zver, Kisik d.o.o., in odvetnik Anže Godec, Godec Nemec,
o.p., d.o.o..
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja soglasno podpira predlagana sklepa.
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Zainteresirano delovno telo:
Odbor za gospodarstvo je soglasno podprl predlagana sklepa.
V razpravi svetniških skupin so sodelovali:
- Mark Toplak, SDS: pohvalil je občinsko upravo za organizacijo ogleda kogeneracije v
Črnomlju. Skrbi ga javno-zasebno partnerstvo, ki praviloma ne funkcionira.
- Branko Fajfar, LKS: ker je bilo na prvi predstavitvi omenjeno, da bo ogrevanje s
toplotno energijo za 20% cenejše od nafte, cena nafte pa je v tem času padla za 30%, je
vprašal, ali ostaja energija tega ogrevanja na isti ravni, kot je bila prikazana. Glede na
podatek iz elaborata o 17.000 tovornjakih letno, kar pomeni v dveh izmenah približno 6
tovornjakov na uro gre za veliko obremenitev, zato ga zanima, ali je infrastruktura do tega
območja ustrezna.
- Simon Resman, N.Si: podpira lesno predelovalni center. Vztrajati je treba pri varianti čim
daljše verige lesenih izdelkov, da se ne ustavi samo pri obdelavi hlodov. Razpis za izbor
vlagatelja mora biti temeljito in dobro pripravljen, da bo izbran pravi vlagatelj.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Jernej Kolman: ker naj bi občina v projekt vstopila z zemljišči, v varianti 2 je cena
investicij okrog 50 mio EUR, ga zanima, ali so zemljišča občine upoštevana v
investicijskem elaboratu. Vprašal je, kdo bo nosil stroške komunalnega opremljanja in če
so vključeni v investicijski elaborat. Lesno predelovalni center podpira, ker bi s tem občina
pridobila zelena delovna mesta.
Odgovorila sta župan in Tomaž Zver. Pri varianti 2, kjer je skupen strošek 51 mio EUR, je
strošek komunalnega opremljanja zemljišča vključen v skupnih stroških, strošek samih
zemljišč pa ni bil vključen.
- Jernej Kolman je vprašal, če občina kot partner v investicijo vstopi z zemljišči in
komunalno infrastrukturo, kakšen delež bi imela v podjetju, saj si iz tega deleža lahko
nadeja delitev dobička.
Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica potrjuje Investicijski elaborat vzpostavitve lesno
predelovalnega centra Radovljica – Predinvesticijska zasnova.
2. Občinska uprava naj nadaljuje s postopki za sprejem Odloka o ugotovitvi javnega
interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta vzpostavitve
Lesno predelovalnega centra Radovljica – LPC Radovljica.
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki VI.b Osnutek Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva in izvedbi projekta vzpostavitve lesno predelovalnega centra Radovljica –
LPC Radovljica
Obrazložitev je podal odvetnik Anže Godec, Godec Nemec, o.p., d.o.o..
Odbor za gospodarstvo je soglasno podprl predlagana sklepa.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o ugotovitvi javnega
interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta vzpostavitve lesno
predelovalnega centra Radovljica – LPC Radovljica.
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2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka upošteva oz. se opredeli do pripomb iz
razprave o osnutku odloka na sejah delovnih teles in občinskega sveta.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki VII. Sklep o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS
Obrazložitev je po pooblastilu predlagatelja Blaža Trčka podal Darko Marolt, član
Občinskega sveta Občine Radovljica.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja sprejema predlog sklepa o vpisu pravice do
pitne vode v Ustavo RS.
V razpravi svetniških skupin je sodeloval:
- Mark Toplak, SDS: njihova svetniška skupina o tej temi tematsko ne bo razpravljala in o
sklepu ne bo glasovala, ker ni potrebno, da se svetniki ukvarjajo s temami, ki so
irelevantne za občinski svet.
V splošni razpravi sta sodelovala:
- Miran Rems meni, da je pobuda vredna podpore.
- Simon Resman strinja se, da je točka uvrščena na dnevni red seje, saj želi, da tudi poslanci
slišijo mnenje svetnikov oz. občine. Sklep bo podprl.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep s stališčem Občine Radovljica o vpisu
pravice do pitne vode v Ustavo RS.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki VIII. Soglasje k pristopu Občine Radovljica k mednarodni strategiji Zero Waste
ter potrditev Zero Waste zaveze Občine Radovljica
Obrazložitev je podal Matija Žiberna, direktor Komunale Radovljica d.o.o..
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja soglasno podpira predlagane sklepe.
V splošni razpravi so sodelovali:
- Branko Fajfar je podal pripombo, da gre za eno glavnih dejavnosti komunale in s tem si bo
zniževala dohodek. Predlagal je, naj komunala začne zaračunavati odvoz odpadkov od
posameznikov po kilogramih.
- Miran Rems podpira projekt. Zanima ga ocena direktorja, na katerem nivoju je občina
Radovljica danes, glede na šest stopenjsko hierarhijo, ki je v gradivu. Glede na to, da bo v 10ih letih potrebnih kar nekaj aktivnosti in je v obrazložitvi zapisano, da ne prihaja do finančnih
obremenitev občine, ga zanima financiranje projektov.
Matija Žiberna je odgovoril, da je tehnologija za zaračunavanje odpadkov po kilogramih zelo
draga, kar bi podražilo cene storitve. Druga težava je motivacija uporabnikov, da bi potem sploh
še smeti zbirali v svojih zabojnikih. V hierarhijo se ne moremo uvrstiti, ker gre za hierarhijo
vrednot Zero Waste. Ni predvideno, da bi nastali posamezni stroški, saj nekateri projekti potekajo
že sedaj.
Občinski svet je sprejel sklepe:
1. Občinski svet Občine Radovljica soglaša s pristopom Občine Radovljica k članstvu v
mednarodni strategiji Zero Waste.

I/7

2. Občinski svet Občine Radovljica potrjuje Zero Waste zavezo Občine Radovljica.
3. Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana Občine Radovljica za ustanovitev
Odbora za spremljanje uresničevanja ciljev v mednarodni strategiji Zero Waste.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki IX. Poročili Nadzornega odbora
Obrazložitev je podal Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora.
V splošni razpravi sta sodelovala:
- Anita Vidic je kot članica Sveta KS Lesce povedala, da je nekaj pomanjkljivosti že
odpravljenih. Ker je bil v prejšnjem mandatu nadzor v OŠ Antona Janše že opravljen in
pomanjkljivosti ni bilo, meni, da ponoven nadzor ne bi bil potreben.
- Miran Rems je podal pripombo, ker v poročilu o nadzoru OŠ Antona Janše ni zapisano, ali so
priporočila in sklepi zadnjega nadzora upoštevani. Predlagal je, da Nadzorni odbor v
prihodnjih poročilih bolj dosledno upošteva 40. člen svojega poslovnika. Poročila naj
vsebujejo tudi rok, v katerem naj bodo nepravilnosti odpravljene.
Drago Finžgar je povedal, da so nadzori relativno redki, edini stalni nadzor je nad občinskim
proračunom, kjer so preverjali, ali so bila priporočila prejšnjega nadzora upoštevana. Pri
naslednjem nadzoru bi lahko preverili, ali so priporočila nekoga, katerega nadzor se je izvajal lani,
upoštevana.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročili o opravljenih nadzorih:
1. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Lesce za leto 2015,
2. Poročilo o opravljenem nadzoru v OŠ Antona Janše Radovljica za leto 2015.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisala:
Metka Gaber

Ciril Globočnik
ŽUPAN
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