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ZAPISNIK
24. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 20. decembra 2017 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, Avguštin
Mencinger, Neža Mezeg, Nevenka Osterc, Vilko Praprotnik, Miroslav Pogačar, Gregor Remec, Miran
Rems, Simon Resman, Maruša Šolar Čuden, Andreja Šmid, Mark Toplak, Blaž Trček, Anita Vidic.
Prisotni vabljeni: Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora, Alenka Langus, direktorica občinske
uprave, Maja Stanojević, vodja Referata za finance in proračun, Manca Tomažin, vodja Oddelka za
splošne zadeve, Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, Rado Pintar, vodja Referata za
infrastrukturo, Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Manca Šetina Miklič, vodja
Kabineta župana, Monika Sluga, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Damjan Pirc, Pkc, arhitekturno
in Urbanistično načrtovanje, Matija Žiberna, Komunala Radovljica, d.o.o., Bojan Gašperin, Komunala
Radovljica, d.o.o., mag. Mojca Poklukar, Komunala Radovljica, d.o.o., in novinarka 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 20 svetnic in svetnikov.
V razpravi na dnevni red so sodelovali:
Mark Toplak:
- predlaga umik točke III. Predlog Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda
občine Radovljica z dnevnega reda zaradi spornega 40. člena odloka. Svetniki so prejeli dopis
sosedov vrtnarije Antolin glede območja na katerega se nanaša ta člen., v teku je tudi inšpekcijski
postopek. Meni, da se s tem krši trenutni 66. člen OPR-ja .
Branko Fajfar:
- predlaga umik točke II. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica
za leto 2018, ker dokument ne vsebuje vseh predpisanih sestavnih delov in ga ni mogoče
obravnavati. V 12. členu Odloka o občinskih cestah je navedeno, da je sestavni del proračuna tudi
letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest. V predloženem dokumentu tega plana ni, kot tudi
ni zajet v veljavnem proračunu za leto 2018. Predlaga, da občinski svet zadolži župana, da pristopi k
pripravi rebalansa, ki bo vseboval manjkajoči letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, in
dodatna pojasnila k zadolževanju ter porabi proračunskih sredstev skladno z zakonodajo ter
sklenjenimi pogodbami.
Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, je glede predloga za umik III. točke pojasnila, da
je predlog Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda občine Radovljica ustrezno
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pripravljen. Predlaga, da se vpleteni sestanejo sestanku ter uskladijo možnosti. Na predlog odloka se
lahko vlaga amandmaje ob predpostavki, da so skladni z nosilci urejanja prostora.
Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, je glede predloga za umik II. točke povedal, da letni
program razvoja in vzdrževanja občinskih cest potrjuje občinski svet, kot je postopek za proračun.
Predlaga, da pravno obrazložitev poda Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.
Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, je povzela besedilo 12. člena Odloka o občinskih
cestah.
Alenka Langus, direktorica občinske uprave, je obrazložila, da je bil omenjeni odlok sprejet v letu 2005,
do sedaj letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest ni bi priloga proračuna, vedno pa priložen le
načrt razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna. Predlaga, da se sprejme sklep za prihodnje
obdobje, s katerim se začne izvrševanje, kot je navedeno v odloku.
-

Branko Fajfar, replika: predlaga, da se rebalans proračuna sprejme po novem letu, ko bo letni plan
razvoja in vzdrževanja občinskih cest pripravljen in vključen v proračun. S tem se zagotovi zakonito
poslovanje občinskega sveta. Predlaga prekinitev seje za opredelitev Statutarno pravne komisije do
njegovega predloga.

Župan je predlagal, da se točka se točka III. Predlog Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah
Prostorskega reda občine Radovljica ne umakne z dnevnega reda in da se v nadaljevanju skliče sestanek
med vpletenimi, kot je predlagala Staša Čelik Janša.
-

Mark Toplak: strinja se, da je potreben sestanek med vsemi vpletenimi, treba pa je slediti
občinskim ter državnim aktom, zato naj se točka III. umakne z dnevnega reda in se obravnava na
prihodnji seji občinskega sveta.

Staša Čelik Janša je predlagala, da se točka III. vseeno obravnava na tej seji, ker niso predmet le zasebne
pobude, ampak tudi pobude lokalne skupnosti, kot je razširitev stavbnih zemljišč za regijski reševalni
center, daljinska kolesarska pot, obvoznica Brezovica, parkirišča ob OŠ Lipnica itd..
-

Branko Fajfar, replika: predlaga, da župan vloži amandma, s katerim se 40. člen izvzame iz
odloka.

Župan je povedal, da se s predlogom Branka Fajfarja strinja.
Staša Čelik Janša je pojasnila, da je amandma možen le, če se nanaša na mnenja nosilcev urejanja
prostora. Podlaga je lahko v mnenju Ministrstva za okolje in prostor.
Mark Toplak v primeru sprejema takšnega amandmaja umika svoj predlog.
Alenka Langus je glede predloga za umik II. točke povedala, da Zakon o javnih financah določa bistvene
sestavine proračuna, ki so splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Predlagani dokument
vsebuje vse z zakonom predpisane sestavine. Predlaga, da občinski svet sprejme sklep, s katerim naloži
občinski upravi pripravo letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest in ga predloži v potrditev.
-

Branko Fajfar: skladno s poslovnikom prosi Statutarno pravno komisijo, da preuči njegov predlog
in se do njega tudi opredeli.

Župan je povedal, da Statutarno pravna komisija na seji ni imela pripomb na obravnavano točko. Kot je
pojasnila direktorica, ima gradivo vse sestavne dele, in sam ne vidi razloga, da bi točko umaknili z
dnevnega reda seje.
-

Branko Fajfar: skladno s poslovnikom zahteva, da se sestane Statutarno pravna komisija in
opredeli do točke II.

Župan je prekinil sejo, ki se je nadaljevala potem, ko se je sestala Statutarno pravna komisija.
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Monika Ažman, predsednica Statutarno pravne komisije, je obrazložila, da je vsebinsko letni plan
razvoja in vzdrževanja občinskih cest sestavni del proračuna in je skladen s prvim in drugim odstavkom
12. čelna Odloka o občinskih cestah ter zapisan v Načrtu razvojnih programov na straneh 96 – 99 tega
gradiva pod 1302 in obrazložen tudi na straneh gradiva 211 - 217. Statutarno pravna komisija predlaga,
da se pripravi ustrezen sklep in predlaga da ga občinski svet sprejme, s katerim občinski svet sprejme
letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Komisija daje predloga, da se pri naslednji spremembi
ali rebalansu proračuna pripravi samostojen program kot priloga k proračunu.
-

Andreja Šmid: predlaga, da pred glasovanjem svetniki prejmejo predlagani sklep Statutarno pravne
komisije.

Občinski svet je sprejel naslednji
DNEVNI RED
I.
Potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta
II.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 sprememba I - skrajšani postopek
III.
Predlog Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda občine Radovljica
IV.
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo ceste
Radovljica – Nova vas - Zapuže
V.
Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja v občini Radovljica
VI.
Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2018
VII. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2018
VIII. Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine
Radovljica
IX.
Okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za leto 2018
X.
Premoženjsko pravna zadeva
XI.
Pobude in vprašanja
(19 ZA, 3 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki I. Potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 23. redne seje občinskega sveta.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 25)
K točki II. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto
2018 – sprememba I - skrajšani postopek
Obrazložitev sta podala župan in Alenka Langus, direktorica občinske uprave.
Župan je na odlok vložil amandma, s katerim predlaga prerazporeditev 447.980,00 EUR na proračunsko
postavko št. 48255 Knjižnica A. T. Linharta Radovljica – zgradba, NRP 082015 Knjižnica A. T. L.
Radovljica – zgradba, konto 420099 Nakup parkirišč za nakup parkirnih mest v garažni hiši na

Vurnikovem trgu za potrebe nove knjižnice.
Odbor za finance, predsednica Mariana Rebernik: odbor je soglasno sprejel oba predlagana sklepa.
Predlaganega amandmaja župana odbor ni sprejel. Glede na vprašanje, ali je tako veliko številko
parkirnih mest v kletni etaži potrebno, in glede na velik strošek za proračun ter obstoječa parkirna mesta
v okolici, člani odbora občinski upravi predlagajo, da preuči še ostale možnosti, med drugim tudi
spremembo gradbenega dovoljenja, ki občini nalaga nakup teh parkirnih mest.
Župan je povedal, da bo 22.12.2018 tehnični pregled knjižnice, sledi morebitna odprava pomanjkljivosti
do konca januarja, in v tem času bo treba predložiti tudi dokazilo za parkirna mesta. V primeru postopka
spremembe gradbenega dovoljenja bo knjižnica zaprta še najmanj leto dni in ni zagotovila, da
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sprememba uspe. Omenil je, da bo po poračunanem davku končni znesek nakupa parkirnih mest okoli
300.000 EUR in. možnost kasnejše oddaje parkirnih mest v najem.
V razpravi svetniških skupin so sodelovali:
- Mark Toplak, Slovenska demokratska stranka: podpira nakup več parkirnih mest, vendar po
realni ceni. Meni, da je cena še vedno previsoka, in ni primerno, da se z javnimi sredstvi rešuje slabe
kredite. Glede velikega zadolževanja v zadnjem letu mandata meni, da je nehigiensko. Ob že tako
veliki porabi finančni sredstev in časa pri izgradnji knjižnice, bi bilo potrebno omejiti dodatno
porabo, pri čemer se niti v proračunu za prihodnje leto ne rešuje problemov, kot je cesta za Verigo,
slaba infrastruktura, za katero se sredstva sicer povečuje, vendar so bile ceste in kolesarske steze
doslej zanemarjene.
- Branko Fajfar, Lista krajevnih skupnosti - LKS: predlagajo, da se sprememba proračuna za 2018
ne sprejme, temveč se pristopi k pripravi rebalansa. Prejeto gradivo k tej točki je najpomembnejši
dokument, ki ga bo še sprejel občinski svet v tej sestavi. Sklep o namenskem zadolževanju ne
vsebuje investicij, za katere se zadolžujemo. Na strani 15 je navedeno, da gre za dokončanje nove
knjižnice in investicije na področju infrastrukture, kar je preveč splošna opredelitev. Sprašujejo, če
bi dela za dokončanje gradnje knjižnice že morala biti izvedena in če je v tem primeru župan
unovčil garancijo za dobro in pravočasno izvedena dela, ali je bila že kupljena oprema za novo
knjižnico z evropskimi nepovratnimi sredstvi, ali so zajeta tudi sredstva za nakup stavbne pravice
za parkirišča na Vurnikovem trgu in katere možnosti za nakup parkirnih mest je župan preučil zasledil je, da Perina propagira, da je na območju knjižnice na voljo okoli 100 javnih parkirišč.
Zahtevajo, da jih župan seznani z dejstvi pred sprejemom odločitev. V gradivu je na strani 124
navedeno, da je prišlo do nenamerne napake, zato predvideva, da lahko župan naredi tudi kakšno
namerno napako. Sprašuje, ali je vrtoglavih 7,5 milijona evrov, predvidenih v NRP za kopališče
Radovljica, res upravičenih. Prosi za pojasnilo podlage za neposredna nakazila športnim društvom,
ki ne morejo biti upravljavci športnih objektov, in odgovor, ali so z društvi sklenjene pogodbe, na
primer z NK Lesce in ŠD Kropa. Za smučišče Kamna Gorica je bil sprejet odlok o podelitvi
koncesije, hkrati pa so sofinancirani osnovni pogoji za delovanje, s PK Radovljica pa je sklenjena
pogodba o upravljanju, s katero klub prevzame vse bremena, med drugim tudi funkcionalne in
obratovalne stroške. Zanima ga, zakaj navedeno krije proračun. Sprašuje, kje je korist, ki jo imajo
upravljavci od premoženja, predvideno na prihodkovni strani proračuna.
V splošni razpravi so sodelovali:
- Anita Vidic: meni, da preveliko zadolževanje ni koristno za občino in ni v skladu s pravilniki, ker je
prihodkov 17 milijonov, od tega 2,4 milijona zadolževanja. To v zadnjem letu mandata ni
racionalno in pušča velik dolg zanamcem, zato takšne odgovornosti kot svetnica ne bo prevzela.
- Nevenka Osterc: povedala je, da knjižnica garaž ne potrebuje, ker bo le 9 zaposlenih, ampak k
temu zavezuje gradbeno in posledično uporabno dovoljenje. Odbor za finance je že septembra
zavrnil ta predlog in ni bil uvrščen na sejo občinskega sveta. Ne strinja se z nakupom parkirnih mest
po predlagani ceni. Od septembra se ni nič spremenilo in ni opazila, da bi bile izčrpane vse možnosti
glede pridobitve parkirnih mest ter uporabnega dovoljenja na drug način. Pričakovala je vsaj točno
informacijo, koliko časa bi trajala sprememba gradbenega dovoljenja, ki jo je na seji predlagal
Odbor za finance, zdaj pa so postavljeni pred dejstvo, da je potrebno sprejeti predlog, ker je v petek
že tehnični pregled. Meni, da bi bilo treba zagotoviti več sredstev za ceste in da ta proračun ni
racionalen. Je proti dodatnemu zadolževanju. Prosila je direktorico za dodatno pojasnilo glede
postavk na strani 159, kjer je za leto 2018 predvidenih 280.000 EUR za knjižnico, v osnutku
proračuna se sredstva povečujejo za 498.000 EUR, v obrazložitvi pa je zapisano, da je za
novogradnjo in adaptacijo knjižnice in ne za nakup opreme, kot ji je bilo obrazloženo na odboru. Na
seji odbora ji je bilo pojasnjeno, da za gradnjo knjižnice ni bilo sklenjenih aneksov.
- Miloš Šter: vprašal je, ali v gradbenem dovoljenju res piše, da je nakup parkirnih mest obvezen, ali
je možna sprememba gradbenega dovoljenja, ali je za spremembo res potrebno soglasje vseh
lastnikov nepremičnin in ne le investitorja, koliko je znašala načrtovana cena izgradnje knjižnice in
kolikšna bo dejansko končna cena, ali bo odkupljena parkirna mesta res mož možno oddajati v
najem, glede na to, da je njihov nakup predpogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja in
obratovanja knjižnice, in če drži, da knjižnica v Kranju nima nobenega parkirnega prostora v najemu
ali lasti, pa kljub vsemu obratuje. Pri zadolževanju je treba vedeti, kdaj se predvideva vračilo
zadolženih sredstev.
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-

-

Mariana Rebernik: meni, da bi s 300.000 EUR lahko zgradili veliko večje parkirišče, ne le 47
parkirnih mest. Prvotno gradbeno dovoljenje je vsebovalo manj parkirnih mest, spremenjeno je bilo
v letu 2012. V odloku o zazidalnem načrtu je zapisano, da so potrebna za knjižnico lastna parkirišča
v kletni etaži, ni pa zapisano, koliko. Predpisa, ki bi določal tehnične zahteve, pogoje in normative,
ki jih moramo upoštevati pri načrtovanju parkirišč, v Sloveniji ni. Področje se ureja po pravilih
stroke, pravilniku o projektiranju cest itd., ki izhajajo iz leta 1991. Predlaga spremembo gradbenega
dovoljenja, zmanjšanje števila lastniških parkirnih mest in da se projekt knjižnica zaključi.
Branko Fajfar: osnovna naloga župana je, da premoženje da v upravljanje zakonito in s tem je
lahko zakonito tudi financiranje, mogoče potem ne bi bilo potrebno zadolževanje v taki meri. Meni,
da gre zdaj za financiranje, ki ni v sladu z zakoni in ga ne bodo podprli. Vprašal je, kolikšna bo
skupna zadolžitev v prihodnjem letu, letna anuiteta naj ne bi presegala 8 %, kar pomeni, da se
občina lahko zadolži od 60 - 100% svojega proračuna. Podjetniki, zasebniki, klubi ali gostinski
objekti nimajo lastnih parkirnih mest, ampak uporabljajo javna parkirišča in, kot mu je znano, da
občina izda soglasje za zagotovitev javnih parkirnih mest. Občinska sredstva je treba racionalno
porabiti, rešiti ključne probleme, kot so infrastruktura, komunala, čistilne naprave in kanalizacija; za
primer je navedel občini Gorenja vas – Poljane in Jezersko. Opozoril je na nedokončano
infrastrukturo v Kropi, Begunjah, Lescah in Radovljici in predlagal, da se koristijo sredstva za ta
namen, ki so še na voljo.

Župan je pojasnil, da je občina za parkirna mesta izčrpala vse možnosti, od pogajanj do pridobitve
mnenj. Cena je primerljiva s parkirnimi mesti na Cankarjevi ulici. V letu 2015 je bila občina zadolžena
300 EUR na prebivalca, s predlaganim zadolževanjem pa se znesek zmanjša na 233 EUR na prebivalca.
Zadolževanje je možno le s soglasjem Ministrstva za finance. Občina je uspešno kandidirala na razpisih
za nepovratna sredstva, zadolževala pa se bo za knjižnico in druge infrastrukturne projekte. Povedal je,
da je bil sklep za izgradnjo nove knjižnice v mandatu prejšnjega župana sprejet soglasno, z 26 glasovi
»za«, med njimi je bil tudi svetnik Branko Fajfar. Na podlagi spremenjenega zakona o športu je v
pripravi nov pravilnik o financiranju športnih društev, ki naj bi izšel v letu 2018. Občina naj ne bi sama
financirala izgradnje kopališča Radovljica v celoti, pridobila naj bi se sredstva še treh ministrstev. Brez
zadolževanja, ki pa je v razumni meri, žal ne gre. Rok izvedbe knjižnice je 31.12.2017, zato je 22.12. tudi
tehnični pregled knjižnice.
-

Branko Fajfar – replika: pojasnil je, da je LKS prišla v občinski svet skupaj z Listo Cirila
Globočnika. Pred tem jih ni bilo v občinskem svetu.

Alenka Langus, direktorica občinske uprave, je odgovorila, da bilo v gradnjo objekta knjižnica vloženih
630.000 EUR do leta 2014 do stečaja Tehnika. Za dokončanje objekta knjižnice je bila podpisana
pogodba s podjetjem Javna razsvetljava Ljubljana v višini 2.500.000 EUR, od tega je realiziranega
1.912.000 EUR. Za zunanjo ureditev je bil porabljen 1.057.000 EUR, za nakup notranje opreme pa je
podpisana pogodba v višini 698.500 EUR, od tega je bilo realiziranih 439.650 EUR. Ni še izbran
izvajalec za nakup aktivne opreme, ker ni bilo zagotovljenih sredstev v proračunu, potrebnih pa bo
100.000 EUR. Realizacija za investicijski nadzor in zunanjo ureditev znaša 62.000 EUR, ostala
investicijska in projektna dokumentacija ter komunalni prispevek pa 662.000 EUR. Do sedaj je bilo za ta
namen porabljenih 4.823.000 EUR. Za dokončanje knjižnice glede na podpisane pogodbe z nekaj rezerve
in odkup parkirišč v višini 447.000 EUR je potrebnih še 1.500.000 EUR, kar je predlagano v proračunu.
Celotna vrednost knjižnice, nakup opreme in zunanja ureditev znaša 6.300.000 EUR.
-

Gorazd Fajfar: dejal je, da se knjižnica gradi slabih 8 let, po spremembi gradbenega dovoljenja se
je zahtevano število parkirnih mest še povišalo. To razume kot načrtovano pretakanje denarja k
zasebnikom. Zanima ga, ali je za spremembo gradbenega dovoljenja res potrebno eno leto in ali je
ostali proračun res tako odlično pripravljen, da so edina težava parkirna mesta za knjižnico.
Opomnil je, da je Statutarno pravna komisija sprejela predlagani sklep, a ne soglasno. Njegove
pripombe na prejšnji proračun pa ostajajo neupoštevane.

Župan je pojasnil, da gre nakazilo Gorenjski banki, ki je hipotekarni upnik, in ne podjetju Perina.
-

Simon Resman: s svetnikom Avguštinom Mencingerjem podpirata predlagani amandma.
Pričakoval je konkreten predlog v smeri končanja knjižnice, sprememba gradbenega dovoljenja je
dolgotrajen proces, tudi za gradbeno dovoljenje za stanovanjske hiše, frizerski salon itd. je
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-

-

-

predpisano število pakirnih mest. Do sedaj še ni prejel boljšega predloga, kako zaključiti gradnjo
knjižnice v razumnem roku, cena parkirnih mest je primerljiva z ostalimi v Radovljici. Bivši župan
in direktor občinske uprave sta svetnikom zagotovila končno ceno gradnje knjižnice v višini
2.100.000 EUR. Opomnil je svetnike, da so predlagani kredit enkrat že odobrili.
Branko Fajfar – replika: zanima ga, ali je nakup zemljišč Resman realiziran, v kolikšni višini in ali
so plačila v teku ter prispevajo k zadolževanju. Po njegovih podatkih naj bi občina za ta nakup
zemljišč na območju kopališča odštela 270.000 EUR.
Simon Resman – replika: svetniku je že obrazložil, da na omenjenem območju sam ni lastnik
nobene parcele in od te prodaje ni in ne bo prejel niti evra.
Mariana Rebernik: ponovila je predlog Odbora za finance in njen predlog za spremembo
gradbenega dovoljenja glede števila pokritih parkirnih mest.
Tomislav Kržišnik: podpira amandma, ker meni, da je skrajni čas, da se projekt knjižnica zaključi.
Neža Mezeg: amandma podpira; število parkirnih mest je določeno, ne le s pravili, ki jim sledijo
arhitekti in projektanti, temveč tudi z občinskim odlokom. Zagotoviti jih je potrebno, če ne v kletni
etaži pa okoli knjižnice in v radiu 200 metrov od vhoda v knjižnico.
Gorazd Fajfar: predlagal je, da se glede zastavljenih vprašanj v razpravo vključi projektant.

Glasovanje o predlogu Gorazda Fajfarja, da se v razpravo vključi projektant Matjaž Pangerc.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
Matjaž Pangerc je povedal, da se število parkirnih mest s spremembo gradbenega dovoljenja v letu 2012
ni spremenilo in da je število določeno s prostorskimi akti. Izračunana so na normativih za javne zgradbe
tega tipa, kar pomeni na 30 m2 eno parkirno mesto, dodatni dve parkirni mesti na dva zaposlena, kar
skupaj znese 77 parkirnih mest. Z gradbenim dovoljenjem in v skladu z navodilom investitorja je bilo
določeno, da bo 34 zunanjih in 43 notranjih parkirnih prostorov, ki pa morajo biti ob tehničnem pregledu
dokazana, lahko najemniška ali lastniška. Tudi sprememba gradbenega dovoljenja ne bi spremenila
potrebnega števila parkirnih mest, število lahko spremeni le sprememba občinskega odloka. Za
spremembo gradbenega dovoljenja pa je potrebno vključiti vse lastnike stanovanj, kot tudi banko in
Perino, gre za dolgotrajen postopek, ki ne bo prinesel želenih rezultatov.
Občinski svet je sprejel amandma na Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine
Radovljica za leto 2018- sprememba I – skrajšani postopek, predlagatelja župana:
»Zmanjšajo se naslednje proračunske postavke
PP
41003
48255
48255
48290
46203
46203

44825
44801
46119
44689

Naziv PP
Delež občine za javna dela
Knjižnica A.T. Linharta
Radovljica - zgradba
Knjižnica A.T. Linharta
Radovljica - zgradba
Knjižnica A.T. Linharta
Radovljica - oprema
Rekreacijski park v
Radovljici
Rekreacijski park v
Radovljici

NRP

082015
082015
082045
081003
081003

Zemljiško urejanje lastništva
nepremičnin
013010
Tekoče vzdrževanje
poslovnih prostorov
013005
Drugi programi na
stanovanjskem področju
Investicijsko vzdrževanje in 065013

Naziv NRP

Konto
410099

Zmanjšanje za
6.000,00

402602

27.500,00

420401

39.780,00

420246

120.000,00

420500

47.200,00

420801

1.500,00

420899

5.000,00

420500

9.000,00

402999
Rekonstrukcija Savske 420500

5.000,00
120.000,00

Knjižnica A.T.L.
Radovljica - zgradba
Knjižnica A.T.L.
Radovljica - zgradba
Knjižnica Radovljica
- nakup opreme
Rekreacijski park v
Radovljici
Rekreacijski park v
Radovljici
Zemljiško knjižno
urejanje lastništva
nepremičnin
Tekoče vzdrževanje
poslovnih prostorov
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gradnja občinskih cest
ceste
Investicijsko vzdrževanje in
Rekonstrukcija Savske
065013
ceste
420801
4.000,00
44689 gradnja občinskih cest
Investicijsko vzdrževanje in
045187
Cesta Spar - Filipič
420500
63.000,00
44689 gradnja občinskih cest
Skupaj zmanjšanje v EUR
447.980,00
Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko št. 48255 naziv Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
– zgradba, NRP 082015 Knjižnica A. T. L. Radovljica – zgradba, konto 420099 Nakup parkirišč, ki se
poveča za znesek 447.980,00 EUR.«
(16 ZA, 7 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
Občinski svet je sprejel sklep:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembi Odloka o proračunu
Občine Radovljica za leto 2018 - sprememba I s sprejetim amandmajem s prilogami: Načrt
razvojnih programov za obdobje od 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, Letni program izobraževanja
odraslih Občine Radovljica za leto 2018, Kadrovski načrt občinske uprave Občine Radovljica za
leto 2018, Kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo za
leto 2018.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu
Občine Radovljica za leto 2018 - sprememba I s sprejetim amandmajem s prilogami: Načrt
razvojnih programov za obdobje od 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, Letni program izobraževanja
odraslih Občine Radovljica za leto 2018, Kadrovski načrt občinske uprave Občine Radovljica za
leto 2018, 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 2018 v višini
2.485.508,00 EUR, in sicer:
- za investicije, planirane v proračunu, zadolžitev v višini 2.378.000,00 EUR in
- za druge investicije, planirane v proračunu, koriščenje povratnih sredstev na podlagi zakona o
financiranju občin v višini 107.508,00 EUR.
(16 ZA, 5 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki III. Predlog Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda občine
Radovljica
Župan je vložil amandma, da se črta se 40. člen Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah
Prostorskega reda občine Radovljica.
Obrazložitev je podala Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: odbor je soglasno
sprejel predlagani sklep.
V razpravi zainteresiranih delovnih teles je sodeloval:
- Mark Toplak: vesel je, da je prišlo do sporazuma in je bil amandma vložen. Ob sprejetju vloženega
amandmaja tudi podpira odlok.
Občinski svet je sprejel amandma predlagatelja župana:
»Črta se 40. člen Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda občine Radovljica.«
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(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah
Prostorskega reda občine Radovljica s sprejetim amandmajem.
(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)
V izid glasovanja je vštet glas Monike Ažman »ZA«, ki je zaradi začasno nedelujoče glasovalne naprave
glasovala z dvigom roke.
K točki IV. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo ceste
Radovljica – Nova vas - Zapuže
Svetniki so prejeli dodatni sklep, upoštevajoč predlog Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.
Obrazložitev je podala Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: odbor je predlagal
dodaten sklep, da se pripravi recenzija idejne zasnove s poudarkom na varnosti in ekonomičnosti.
V razpravi svetniških skupin je sodeloval:
- Mark Toplak: na podlagi zapisnika seje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja ocenjuje, da
dokument ni najbolje pripravljen, tudi predlog svetniške skupine SDS glede vijugaste ceste Vrbnje –
Nova vas ni bil upoštevan, a kljub temu bodo predlog podprli.
Staša Čelik Janša je povedala, da je bil predlog za izravnavo trase podan tudi na Odboru za urejanje
prostora in varstvo okolja; trasa se lahko izravna, vendar je vprašanje, za kakšno ceno in kako bi potekala
realizacija. Sofinancira se le izgradnja kolesarske steze in ne tudi ceste.
Občinski svet je sprejel sklep:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas - Zapuže.
2. Pripravi se recenzijo idejne zasnove iz Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže s poudarkom na varnosti in ekonomičnosti in
na tej podlagi izdela načrt za izvedbo.
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17)
K točki V. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja v občini Radovljica
Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: člani odbora so
pohvalili pripravljeno gradivo ter znižanje cen. Odbor soglasno podpira predlog sklepa.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica - predlogi sprememb cen.
2. Občinski svet Občine Radovljica določa spremembe določenih cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica, in sicer:
omrežnine

Obračunske postavke

Vrsta omrežnine

Cena
brez DDV

Cena z
9,5 %
DDV

Enota mere

OMREŽNINE ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
odvajanje komunalne odpadne vode

omrežnina - odvajanje kanalizacija

3,4980

3,8303

EUR/mesec

čiščenje komunalne odpadne vode

omrežnina - čiščenje kanalizacija

3,0235

3,3107

EUR/mesec

storitve, povezane z greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami

omrežnina - greznice in MKČN

2,4187

2,6485

EUR/mesec
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Cene omrežnine – odvajanje odpadne vode (kanalizacija)
Premer vodomera

Faktor
omrežnine

Cena
omrežnine za
vodomer v
EUR/mesec

Cena omrežnine z
DDV za vodomer v
EUR/mesec

DN≤20

1

Stanovanja

1

3,4980

3,8303

DN 25 in 30

3

10,4941

11,4910

DN 40

10

34,9803

38,3034

DN 50

15

52,4705

57,4551

DN 80

50

174,9015

191,5171

DN 100

100

349,8030

383,0343

DN 150

200

699,6060

766,0686

3,4980

3,8303

Cene omrežnine – čiščenje odpadne vode (kanalizacija)
Premer vodomera

Faktor
omrežnine

Cena
omrežnine za
vodomer v
EUR/mesec

Cena omrežnine z
DDV za vodomer v
EUR/mesec

DN≤20

1

3,0235

3,3107

Stanovanja

1

3,0235

3,3107

DN 25 in 30

3

9,0705

9,9322

DN 40

10

30,2352

33,1075

DN 50

15

45,3527

49,6612

DN 80

50

151,1758

165,5375

DN 100

100

302,3516

331,0750

DN 150

200

604,7032

662,1500

Cene omrežnine – čiščenje odpadne vode, povezano z greznicami in MKČN

Premer vodomera

Faktor
omrežnine

Cena
omrežnine za
vodomer v
EUR/mesec

Cena omrežnine z
DDV za vodomer v
EUR/mesec

DN≤20

1

2,4187

2,6485

Stanovanja

1

2,4187

2,6485

DN 25 in 30

3

7,2561

7,9454

DN 40

10

24,1870

26,4848

DN 50

15

36,2805

39,7271

DN 80

50

120,9350

132,4238

DN 100

100

241,8700

264,8477

DN 150

200

483,7400

529,6953

Na cene se obračuna DDV po veljavnih davčnih stopnjah.
3. Cene veljajo in se uporabljajo od 1. januarja 2018 dalje.
(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)
1

K točki VI. Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2018
Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo.
1

Predlagane cene omrežnine so prikazane v elaboratu.
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Odbor za finance, namestnik predsednice Danijel Kašca: 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 2018.
(17 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 16)
K točki VII Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2018
Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.
Odbor za finance, namestnik predsednice Danijel Kašca: odbor je soglasno sprejel predlagani 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 2018.
(17 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17)
VIII. Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica
Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.
Odbor za finance, namestnik predsednice Danijel Kašca: 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.
(17 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17)
K točki IX. Okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za leto 2018
Obrazložitev je podal župan.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta
Občine Radovljica za leto 2018.
(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 14)
K točki X. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.
Odbor za finance, namestnik predsednice Danijel Kašca: odbor je soglasno sprejel predlagani sklep.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišča s seznama:
KO
Parcela
Kvadratura [m2]
Lastništvo
RADOVLJICA
220/132
27
OBČINA RADOVLJICA
RADOVLJICA
110/5
144
OBČINA RADOVLJICA
MOŠNJE
del 1689/1
400
OBČINA RADOVLJICA
HRAŠE
del 395/102
36
OBČINA RADOVLJICA
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BEGUNJE
1838
144
JAVNO DOBRO
ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica, ne služijo več kot grajeno javno dobro.
2. Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero se ta
zemljišča izvzame iz javnega dobra.
(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17)
K točki XI. Pobude in vprašanja
Anita Vidic:
- ustno vprašanje glede aktivnosti in varnosti na Cesti za Verigo.
Župan je odgovoril, da je bil izdelan elaborat o zapori ceste ter da bodo vse dotične stranke vabljene na
obravnavo.
Miran Rems:
- svetnike je seznanil z uspešnostjo projekta »Oživimo srce«, v katerega je vključenih že preko 100
prvih posredovalcev ter usposobljenih preko 700 laikov; pred dobrim mesecem so bili prvič
aktivirani prvi posredovalci PGD Hraše in so bili uspešni;
- povabil je svetnike, da se odpovedo decembrski sejnini v dobrodelne namene; v lanskem letu je bilo
zbranih 1.700 EUR.
- svetnike je obvestil, da naj bi OZN 20. maj potrdila za svetovni dan čebel.
Gorazd Fajfar:
- ustna pobuda, da se na igrišču z umetno travo za mali nogomet ustrezno uredi bele označbe do
začetka lige, torej do marca ali aprila 2018. Poskus ureditve črt z barvanjem je bil neustrezen, zato
predlaga, da se poišče trajna rešitev.
Mark Toplak:
vprašanje, ali župan poleg delovnih teles, objavljenih na občinskih spletnih straneh, pri opravljanju
funkcije uporablja tudi dodatna »neformalna« delovna telesa;
pobuda za pripravo in objavo obrazca za vlogo za oprostitev plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za prvih pet let po vselitvi v novo zgrajen ali dozidan objekt.
Simon Resman:
- pobuda županu, da z direktorico Knjižnice A. T. Linharta Radovljica preuči možnost, da bi
radovljiški občani pomagali pri selitvi knjižnice v nove prostore in s tem znižali stroške selitve.
Monika Ažman:
- pobuda za oživitev turistične dejavnosti v Krpinu in razmislek o obnovi in ureditvi igral ter obuditvi
gostinske ponudbe.
Župan je svetnike seznanil, da Računsko sodišče izvaja revizijo pravilnosti poslovanja Občine Radovljica
v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in porabo službenih
plačilnih kartic v letih 2015 in 2016.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.
Zapisala:
Petra Budkovič

Ciril Globočnik
ŽUPAN
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