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Datum: 1.3.2017
ZAPISNIK
18. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 1. februarja 2017 z začetkom ob 16. uri v
veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Prisotni člani občinskega sveta: Izidor Arih, Monika Ažman, Branko Fajfar, Gorazd Fajfar,
Sabina Felc, Danijel Kašca, Jernej Kolman, Tomislav Kržišnik, Franc Markelj, Darko Marolt,
Avguštin Mencinger, Neža Mezeg, Nevenka Osterc, Vilko Praprotnik, Miroslav Pogačar, Mariana
Rebernik, Gregor Remec, Miran Rems, Simon Resman, Andreja Šmid, Maruša Šolar Čuden,
Mark Toplak, Blaž Trček, Anita Vidic.
Opravičeno odsotna: Tea Beton in Miloš Šter.
Prisotni vabljeni: Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora, Alenka Langus, direktorica
občinske uprave, Manca Šetina Miklič, vodja Kabineta župana, Manca Tomažin, vodja Oddelka
za splošne zadeve, Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, novinarka: Klementina Skumavc
Mežek, GTV.
Župan Ciril Globočnik je odprl sejo in povedal, da se seja snema ter prenaša na spletnih straneh.
Svetniki so prejeli popravek pri točki VII, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Radovljica za leto 2017 – dopolnitev 1/2017, in sicer se popravek nanaša na napačno
navedeno parcelno številko.
Ob začetku seje je navzočnost priglasilo 19 svetnic in svetnikov.
Občinski svet je brez razprave sprejel naslednji
DNEVNI RED:
I.
Potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega sveta
II.
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov z območja občine Radovljica
III.
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja
občine Radovljica
IV.
Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2017
V.
Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2017
VI.
Poročili Nadzornega odbora
VII. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2017 –
dopolnitev 1/2017
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VIII. Pobude in vprašanja
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)
K točki I. Potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 17. redne seje občinskega sveta.
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki II. Predlog 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.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: odbor je
soglasno podprl predlagani sklep.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja občine
Radovljica.
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki III. Predlog 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 sprejel predlagani sklep.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov z območja občine Radovljica.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki IV. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2017
Obrazložitev je podala Alenka Langus, direktorica občinske uprave.
Odbor za finance, predsednica Mariana Rebernik: odbor je predlagani sklep soglasno sprejel.
V splošni razpravi so sodelovali:
-

Miran Rems: nasprotuje financiranju političnih strank iz občinskih proračunskih sredstev,
čeprav je to določeno z zakonom. Da to ni potrebno, dokazujejo podatki o deležu porabe
sredstev za svetniške skupine, saj sredstva za delovanje svetniških skupin ostajajo. V letu
2015 so stranke porabile 72% namenjenega denarja za delovanje svetniških skupin, liste pa
84%, skupaj je vsako leto namenjenih 13.440 EUR. V letu 2016 je bila poraba pri strankah
59%, pri listah pa 34%, iz česar je mogoče sklepati, da je denarja za delovanje svetniških
skupin več kot dovolj. Predlagal je, da se sklepa ne sprejme, namenjena sredstva naj se
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zmanjšajo za polovico, druga polovica naj se nameni za projekt Oživimo srce ali kakšen drug
projekt.
Mark Toplak je povedal, da je znesek majhen in predstavlja petino maksimuma, ki ga določa
zakon. Dejal je, da je predhodnik navajal polresnice, ki so zavajajoče, saj je pomešal sredstva
za delovanje svetnikov in sredstva za delovanje političnih strank. Pojasnil je, da je politična
stranka organizacija s svojim statutom, katere delovanje formalizira tudi zakon. Vsa sredstva,
ki jih ima občinski odbor stranke za delovanje, so sredstva, o katerih je govora sedaj, sredstva,
pobrana s članarinami, pa gredo v Ljubljano.
Darko Marolt se strinja s podžupanom, da so sejnine in sredstva za delovanje svetniških
skupin zadosten vir sredstev. Ne strinja se, da so sredstva nizka. Predlagal je poimensko
glasovanje o predlogu Mirana Remsa.
Jernej Kolman je izpostavil, da je pri strankah članstvo, SDS ima preko 100 članov, ki so
občani. Iz proračuna se financirajo tudi športna, gasilska, kulturna društva, kjer so člani prav
tako naši občani, imajo svoje stroške z najemninami in podobno, ravno tako kot stranke.
Miran Rems – replika: podatki so dosegljivi vsem, zato ni govoril polresnic. Po njegovem
mnenju naj se politične stranke financirajo, vendar se mu zdi 9.700 EUR preveč in da
polovica tega zneska zadošča.
Franc Markelj je dejal, da je zakon treba upoštevati. DeSUS dobi od tega zneska mesečno 98
EUR, kar je nizka vsota in je škoda, da bi se še nižala.
Nevenka Osterc: moti jo, da pri vsakem proračunu podžupan na leto brez sejnin na sejah
občinskega sveta in sejah odborov, dobi več kot 13.000 EUR, kar se ji zdi preveč. Ker
podžupan dobi tudi sejnine in je član več odborov, meni, da mu je potrebno sredstva
zmanjšati.
Branko Fajfar je dejal, da svetniki o nekaj tisoč evrih, namenjenih strankam, veliko
razpravljajo, medtem ko se pri proračunu, ko gre za milijon evrov, ne razpravlja, zato je
predlagal tajno glasovanje.
Gorazd Fajfar – proceduralno: predlagal je, da Manca Tomažin predstavi dokumente z
razlago glede financiranja političnih strank, za katere je Statutarno pravna komisija lani
zaprosila Službo za lokalno samoupravo.

Manca Tomažin je povedala, da je lani Statutarno pravna komisija prejela odgovor, da je občinski
svet pristojni organ za sprejem sklepa o financiranju političnih strank, in da mora na podlagi 26.
člena Zakona o političnih strankah sprejeti sklep, v katerem se določi višina sredstev.
Odgovorjeno je bilo tudi, da se višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank,
določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto, pri čemer sredstva ne smejo
presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih o financiranju
občin. Občinski svet pa se v okviru te omejitve sam lahko odloči, do kakšne višine sredstev je
upravičena posamezna politična stranka. Sprejeti sklep pomeni samo izvršitev že zagotovljenih
sredstev v proračunu in se ne more spreminjati, ker bi to pomenilo spremembo proračuna.
Župan je pred tajnim glasovanjem pojasnil, da bo občinski svet glasoval o sklepu, ki je predlagan
v gradivu.
Branko Fajfar – proceduralno: povedla je, da bo, če županov predlog sklepa na tajnem
glasovanju ne bo sprejet, sledilo glasovanje o podžupanovem predlogu sklepa.
O tajnem glasovanju je poročal Miran Rems, predsednik KMVI
ŠTEVILO RAZDELJENIH GLASOVNIC
24
ŠTEVILO SPREJETIH GLASOVNIC
24
ŠTEVILO NEVELJAVNIH GLASOVNIC
1
ŠTEVILO VELJAVNIH GLASOVNIC
23
ŠTEVILO GLASOV ZA
17
ŠTEVILO GLASOV PROTI
6
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Občinski svet je tajnim glasovanjem sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o načinu financiranja političnih strank v
občini Radovljica za leto 2017.
(17 ZA, 6 PROTI)
K točki V. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2017
Župan je pojasnil, da je Stevo Ščavničar, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, svojo
prisotnost zaradi obveznosti opravičil. Obrazložitev je podala Alenka Langus, direktorica
občinske uprave.
Odbor za gospodarstvo, predsednik Mark Toplak: odbor je s sklepom plan potrdil, kar
predlaga tudi občinskemu svetu.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k programu dela Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske za leto 2017.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki VI. Poročili Nadzornega odbora
Obrazložitev je podal Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Miran Rems je opozoril, da Nadzorni odbor pri poročilih ponovno ni upošteval svojega
poslovnika (40. in 41. člen).
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročili o opravljenih nadzorih:
1. Poročilo o opravljenem nadzoru v Muzejih radovljiške občine za leto 2015,
2. Poročilo o opravljenem nadzoru v OŠ F.S. Finžgarja Lesce za leto 2015.
(23 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki VII. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto
2017 – dopolnitev 1/2017
Obrazložitev je podala Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.
Odbor za finance, predsednica Mariana Rebernik: odbor je soglasno sprejel predlagani sklep.
Predlagali so, da se obrazložitev dopolni s tem, da so nekatera zemljišča že bila obravnavana na
seji občinskega sveta in da se sedaj ta seznam samo korigira.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Simon Resman je prosil za pojasnilo v zvezi s peš potjo na Golfu, saj je bilo podanih kar
nekaj pritožb občanov Žirovnice, da je Občina Žirovnica storila premalo, da bi bila ta pot
odprta.
Župan je pojasnil, da je Občina Radovljica pridobila zemljišča na svojem območju, ki omogočajo
sprehajalno pot mimo golf igrišča. Za parcele znotraj golf igrišča je bil z lastniki in kmeti ter
Občino Žirovnico sklenjen dogovor, da imajo za kmetijsko mehanizacijo določene dneve in ure
odprte koridorje.
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Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema dopolnitev 1/2017 Letnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2017.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki VIII. Pobude in vprašanja

Gregor Remec:
- pobuda za spremembo prometne signalizacije, tako da je omogočeno zavijanje levo, na
priključku na nekdanjo magistralno cesto mimo Radovljice in Lesc;
- pobuda, da se ponovno omogoči prehod s spodnjega na zgornji del Cajhnovega jezu in
obratno.
Brane Fajfar:
- ustna pobuda Statutarno pravni komisiji, naj se preveri oz. popravi, če je prišlo do napake v
130. členu statuta, kjer je zapisano: »Sprememba statuta na podlagi drugega odstavka 60.
člena se začne uporabljati s prvimi naslednjimi rednimi lokalnimi volitvami.«. Dejal je, da
drugi odstavek 60. člena govori o predlogu za oblikovanje nove krajevne skupnosti.
Seja je bila zaključena ob 17.20 uri.

Zapisala:
Metka Gaber
Ciril Globočnik
ŽUPAN
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