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ZAPISNIK
17. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 21. decembra 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, Blaž Trček, Anita Vidic.
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 Referata za infrastrukturo, Tanja Pogačnik, vodja
Oddelka za družbene dejavnosti, Staša Čelik Janša, vodja Referata 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 Referata za finance in
proračun, Majda Dežman, svetovalka za družbene dejavnosti, mag. Sonja Resman, direktorica
Doma dr. Janka Benedika Radovljica, Tomaž Zver, Kisik d.o.o., odvetnik Anže Godec, Godec
Černeka Nemec, o.p., 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.
Ob začetku seje je navzočnost priglasilo 21 svetnic in svetnikov.
Občinski svet je brez razprave sprejel naslednji
DNEVNI RED:
I.
Potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta
II.
Predloga Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2017 in 2018
III.
Predlog odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva in izvedbi projekta vzpostavitve lesno predelovalnega centra Radovljica
– LPC Radovljica
IV.
Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja občine Radovljica
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V.

Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja
občine Radovljica
VI.
Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2017
VII. Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine
in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine
Radovljica za leto 2017
VIII. Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2017
IX.
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna oskrba
na domu
X.
Sklep o pozivu Vladi RS in Državnemu zboru RS k zavrnitvi ratifikacije trgovinskoinvesticijskih sporazumov TTIP, CETA in TISA
XI.
Okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za leto
2017
XII. Poročila Nadzornega odbora
XIII. Pobude in vprašanja
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)
K točki I. Potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 16. redne seje občinskega sveta.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki II. Predloga Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2017 in 2018
Obrazložitev sta podala župan in Alenka Langus, direktorica občinske uprave.
Župan je svetnike seznanil, da je bil vložen en amandma na proračun za leto 2017, ki ga je vložil
sam.
Odbor za finance, predsednica Mariana Rebernik: odbor soglasno podpira proračuna Občine
Radovljica za leti 2017 in 2018 in sprejema sklep o namenski zadolžitvi za obe leti.
Župan je obrazložil svoj amandma, s katerim se v proračun 2017 vključuje neporabljena sredstva
v višini 47.769,14 EUR iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja cest in objektov pri
štirih krajevnih skupnostih: Begunje, Brezje, Kamna Gorica in Radovljica.
V razpravi svetniških skupin sta sodelovala:
- Mark Toplak, SDS: pobude oz. predlogi, ki so jih podali, so bili v zadostni meri ali
upoštevani ali utemeljeni, zato bodo proračun podprli, v pričakovanju, da se bo učinkovito
izvajal in bodo sredstva porabljena v največji možni meri, kot je predvideno.
- Branko Fajfar, LKS: strinja se s predhodnikom. Že pri osnutku proračunov je razpravljal o
izvrševanju proračuna in ali se sredstva ter v kolikšni meri pravilno porabljajo za tisto, kar je
občinski svet sprejel s potrditvijo proračuna. Pričakuje, da se bo to upoštevalo s sprejetjem
proračunov za leti 2017 in 2018.
Občinski svet je brez razprave sprejel amandma št. 1, predlagatelja župana:
»Prihodki – ocenjeni presežki za leto 2016 se povečajo za znesek 47.769,14 EUR, skupaj
628.469,14 EUR.
Sredstva se prerazporedijo na
1. proračunsko postavko št. 44316 komunalne ceste in objekti – KS Begunje, NRP 045035
komunalne ceste in objekti – KS Begunje, konto 420500, ki se poveča za znesek 1.717,56
EUR,
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2. proračunsko postavko št. 44317 komunalne ceste in objekti – KS Brezje, NRP 045036
komunalne ceste in objekti – KS Brezje, konto 420500, ki se poveča za znesek 18.178,67 EUR,
3. proračunsko postavko št. 44318 komunalne ceste in objekti – KS Kamna Gorica, NRP 045037
komunalne ceste in objekti – KS Kamna Gorica, konto 420500, ki se poveča za znesek
2.944,44 EUR,
4. proračunsko postavko št. 44326 komunalne ceste in objekti – KS Radovljica, NRP 045045
komunalne ceste in objekti – KS Radovljica, konto 420500, ki se poveča za znesek 24.928,47
EUR.«
(26 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
Občinski svet je sprejel sklepe:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog 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, Letni načrt ravnanja s
kapitalskimi naložbami Občine Radovljica 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 Občine Radovljica
za leto 2017 ter Kadrovski načrt medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Radovljica in Naklo za leto 2017 s sprejetim amandmajem.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog 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 za
leto 2018 ter Kadrovski načrt medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Radovljica in Naklo za leto 2018.
3. Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o namenski zadolžitvi za leto 2017 v
višini 2.484.726,16 EUR, in sicer:
- za nadaljevanje izgradnje knjižnice A. T. Linharta Radovljica - zgradba v višini
2.325.652,16 EUR in
- za 159.074,00 EUR za druge investicije, planirane v proračunu.
4. Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o namenski zadolžitvi za leto 2018 v
višini 1.606.049,00 EUR, in sicer:
- za investicije, planirane v proračunu v višini 1.500.000,00 EUR in
- za 106.049,00 EUR za druge investicije, planirane v proračunu.
(23 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki III. Predlog 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 Černeka Nemec, o.p., d.o.o..
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je predlagani sklep soglasno podprl.
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Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev
javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta vzpostavitve lesno predelovalnega centra
Radovljica – LPC Radovljica.
(23 ZA, 2 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 25)
K točki IV. Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja občine Radovljica
Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo. Glede na predlog Statutarno
pravne komisije, da se pojasni, zakaj v tem odloku koncesionar ni že neposredno določen, kot je v
odloku o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, je pojasnil, da se pri tem odloku partnerja išče z
razpisom, ker je vpleten zasebni kapital oz. privatni partner. Center za ravnanje z odpadki na Mali
Mežakli je družba, ki opravlja z odlagališčem in objekti za predelavo odpadkov, del, ki se nanaša
na predelavo, pa je v zasebni lasti, zato tu neposredna podelitev koncesije ni možna.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: odbor je
soglasno podprl predlagan sklep.
V splošni razpravi sta sodelovala:
- Jernej Kolman je glede cen vprašal, kaj to pomeni za občane, ali se bodo cene komunalnih
storitev zaradi tega povečale.
- Branko Fajfar.
Rado Pintar je pojasnil, da so pri centrih za ravnanje z odpadki bistvene kapacitete. Center na
Mali Mežakli je dimenzioniran na 40.000 ton odpadkov letno, kar je realno dosegljivo, če se
gorenjske občine združijo in ta center začnejo uporabljati kot lasten. Če gorenjske občine
zagotovijo 40.000 ton, je cena povsem primerljiva z današnjo. Če občina Kranj ni vključena,
fiksni stroški bremenijo ceno, ki se za uporabnike potem zviša.
Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o podelitvi koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z
območja občine Radovljica.
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.
(26 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki V. Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine
Radovljica
Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: odbor je
soglasno podprl predlagana sklepa.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o podelitvi koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov z območja občine 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.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki VI. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto
2017
Obrazložitev je podala Manca Tomažin, Referat za gospodarjenje z nepremičninami.
Odbor za finance, predsednica Mariana Rebernik: odbor je sprejel predlagan sklep.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse
v občini Radovljica za leto 2017.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki VII. Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske
površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine
Radovljica za leto 2017
Obrazložitev je podala Manca Tomažin, Referat za gospodarjenje z nepremičninami.
Odbor za finance, predsednica Mariana Rebernik: odbor je soglasno sprejel predlagani sklep.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni
meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2017.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki VIII. Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto
2017
Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo.
Odbor za finance, predsednica Mariana Rebernik: odbor je soglasno sprejel predlagani sklep.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen
pokopaliških storitev za leto 2017.
(23 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki IX. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna
oskrba na domu
Obrazložitev je podala Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti.
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo, predsednica Tea Beton: odbor podpira predlagani
sklep.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč na domu – socialna oskrba na domu.

I/5

(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki X. Sklep o pozivu Vladi RS in Državnemu zboru RS k zavrnitvi ratifikacije
trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TISA
Obrazložitev je podal župan.
Odbor za gospodarstvo, predsednik Mark Toplak: odbor je sklep večinsko zavrnil. Dejal je, da
ti sporazumi nimajo posebne zveze z vsebino županove obrazložitve. Pomembni so za
gospodarstvo, saj posledično prinašajo tudi delovna mesta. Na odboru so govorili tudi o strahu
pred multinacionalkami. Sam ima z njimi veliko izkušenj, meni, da jih lahko vzamemo za zgled,
kako spoštujejo zakone, pravila, procese, saj imajo ničelno toleranco do nespoštovanja zakonov in
procesov.
V splošni razpravi so sodelovali:
- Blaž Trček podpira predlog sklepa. Multinacionalke bi zakone spoštovale, saj bi jih predpisale
same oz. »multinacionalni pravni stroj«. S podpisom sporazumov se lahko računa na
zmanjšanje upoštevanja okoljevarstvenih zahtev, zmanjšanje omejitev vnosov prepovedanih
substanc v hrano in ostale pripomočke. Povedal je, da se dejansko odloča o neznanki, saj je
podatkov zelo malo, ker pogajanja potekajo za zaprtimi vrati.
- Simon Resman podpira županov predlog. Povedal je, da bo v Mariboru na najboljših
kmetijskih zemljiščih multinacionalka postavila svojo tovarno, kar je glede novih delovnih
mest dobro, vendar bi tovarno lahko postavili na manj kvalitetnem zemljišču.
- Blaž Trček, glede navedbe o delovnih mestih je dopolnil, da, če bodo sporazumi podpisani, se
bo morala spremeniti zakonodaja, prilagoditi sistemu iz Amerike in Kanade.
- Neža Mezeg je povedala, da imajo stvari, ki se uvažajo iz Amerike, čisto drugačna pravila,
deklaracije kot v Evropi, kar jo najbolj skrbi, saj, če se bo to preneslo v Evropo, se bo izgubilo
vse, kar se je gradilo zadnjih 10 let. Prav tako bo s tem prišel tudi vpliv na kulturo.
- Darko Marolt je vprašal, če ni bil sporazum CETA s Kanado podpisan že oktobra. O
sporazumih bi bilo potrebno vprašati za mnenje ljudi v mikro okolju, sam nikoli ne bo pristal
na to, da o tem odločajo drugi kot Evropska skupnost, slovenski parlament.
Župan je pojasnil, da bodo šli sporazumi v obravnavo državnemu zboru v letu 2017.
- Branko Fajfar je vprašal, kakšen bo učinek pri vladi, če občinski svet sprejme predlagani
sklep. Dejal je, da sta bila tudi TNC 1 in TNC 2 zgrajena na dobrih zemljiščih. Bolj pomembno
se mu zdi, da se občine združijo in poskušajo doseči višjo glavarino.
- Miran Rems meni, da je sklep, o katerem bodo glasovali pomemben, zato ga bo podprl.
- Mark Toplak je povedal, da bi bila samozadostnost krasna, vendar je utopična.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o pozivu Vladi RS in Državnemu zboru RS
k zavrnitvi ratifikacije trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TISA.
(20 ZA, 2 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki XI. Okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za
leto 2017
Obrazložitev je podala Alenka Langus, direktorica občinske uprave.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega
sveta Občine Radovljica za leto 2017.
(26 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 25)
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K točki XII. Poročila Nadzornega odbora
Obrazložitev je podal Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Miran Rems je predsednika opozoril na upoštevanje njihovega poslovnika, predvsem na 40. in
41. člen, kjer je zapisano, da ocenjujejo, ali je poslovanje nepravilno, nesmotrno,
negospodarno, kar običajno v poročilih ni jasno definirano. Prav tako pri priporočilih ni
zabeležen rok, do kdaj naj se izvedejo.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročili o opravljenih nadzorih:
1. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Radovljica za leto 2015,
2. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem Občine Radovljica za
leto 2015,
3. Poročilo o opravljenem nadzoru v Javnem zavodu Turizem Radovljica za leti 2014 in
2015.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki XIII. Pobude in vprašanja
Miran Rems je podal informacijo o mnenju o kandidatih za imenovanje ravnatelja OŠ Staneta
Žagarja Lipnica. Pojasnil je, da so imeli skupno sejo z Odborom za šolstvo in otroško varstvo,
nato še posamezno. Prejeto zaprosilo za mnenje je bil posredovano 29.11.2016, zakonska
omejitev je, da mora lokalna skupnost v 20ih dneh dati mnenje. Ker je rok potekel v 19.12.2016,
zaradi pravno formalnih ovir točka ni mogla biti uvrščena na dnevni red seje občinskega sveta.
Zato bo KMVI članom svetov javnih zavodov, šol in vrtca predlagala, da uskladijo poslovnike
svetov tako, da so sestanki svetov, ko se obravnavajo kandidature, v takem terminu, da občinski
svet lahko daje referenčno mnenje glede na predlagane kandidate. Povedal je, da so se na razpis za
ravnatelja OŠ Staneta Žagarja Lipnica prijavili štirje kandidati, od teh je en od kandidatov
odstopil od kandidature. V zapisniku KMVI so zapisane kratke obrazložitve kandidatov in kakšno
bi bilo mnenje KMVI, če bi bila točka uvrščena na sejo občinskega sveta.
Predlagal je, da se svetnice in svetniki odpovedo eni sejnini za dobrodelne namene.
Mark Toplak:
- vprašanje o številu in zneskih odprtih tožbenih zahtevkov občine kot tožene in tožeče stranke
na dan 21.12.2016, fazi postopka zadev ter oceni možnih finančnih posledicah za občino v
primeru neugodnega razpleta sodb.
Monika Ažman:
- pobuda, da Občina Radovljica pristopi k humanitarnemu projektu »Donirana hrana«.
Seja je bila zaključena ob 18. uri.
Zapisala:
Metka Gaber

Ciril Globočnik
ŽUPAN
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