I
OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si
Datum: 13.6.2018
ZAPISNIK
27. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 30. maja 2018 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,
Mariana Karla Rebernik, Gregor Remec, Miran Rems, Simon Resman, Maruša Šolar Čuden,
Miloš Šter, Andreja Šmid, Blaž Trček, Mark Toplak, Anita Vidic.
Prisotni vabljeni: Alenka Langus, direktorica občinske uprave, Manca Tomažin, vodja Oddelka
za splošne zadeve, Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije,
Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo, Tanja
Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in
prostor, Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, Dominik Skumavec, vodja Referata za
gospodarjenje z nepremičninami, Manca Šetina Miklič, vodja Kabineta župana, Monika Sluga,
višja svetovalka za družbene dejavnosti, Gašper Tarman, višji pravni svetovalec, Romana Šlibar
Pačnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Irena Ceglar, kandidatka za direktorico CUDV
Matevža Langusa Radovljica, Borut Ulčar, RRD d.o.o., Domžale, Andrej Golčman, RcR projekt
d.o.o., Radovljica, Nataša Mikelj, direktorica Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica,
Matej Brajnik, komandir Policijske postaje Radovljica, in Janez Koselj, poveljnik CZ Občine
Radovljica.
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.
Občinski svet je brez razprave sprejel naslednji
DNEVNI RED
I. Potrditev zapisnika 26. redne seje občinskega sveta
II. Volitve in imenovanja
a) Imenovanje predstavnika v Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske
b) Mnenje k imenovanju direktorice CUDV Matevža Langusa Radovljica
c) Mnenje lokalne skupnosti o kandidatkah za ravnateljico Vzgojnovarstvenega zavoda
Radovljica
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d) Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Staneta Žagarja
Lipnica
III. Sklep o podelitvi naziva častni občan Občine Radovljica
IV. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin
nadzemnega pridobivalnega prostora JEL 29 – Kamna Gorica - Kamnolom Kamna
Gorica
V. Osnutek Odloka o občinskih cestah
VI. Osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Radovljica
VII. Osnutek Odloka o turistični taksi v občini Radovljica
VIII. Letna poročila
a) Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2017
b) Poročilo o delu zaščite in reševanja Občine Radovljica v letu 2017 in Letni program
dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2018
c) Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Radovljica za leto 2017
IX. Seznanitev s stanjem v javnem zavodu Dom dr. Janka Benedika Radovljica in njegovim
poslovanjem
X. Premoženjsko pravna zadeva
XI. Pobude in vprašanja
(18 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki I. Potrditev zapisnika 26. redne seje občinskega sveta
V splošni razpravi je sodeloval:
- Branko Fajfar: povedal je, da je pri točki VI. 26. seje v splošni razpravi razpravljal o lesno
predelovalnem centru (LPC) in predlagal, da se pripravi poročilo o LPC, kar v zapisniku 26.
seje v sklopu njegove razprave na strani 4 ni zapisano. S strani župana je bil opozorjen, da
razprave teče o zaključnem računu, a vseeno meni, da se njegova pobuda navezuje na
zaključni račun.

Občinski svet je sprejel zapisnik 26. redne seje občinskega sveta.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki II.a Imenovanje predstavnika v Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske
Obrazložitev je podal Branko Fajfar, namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja (KMVI).
Miran Rems se je izločil iz glasovanja.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnika Občine Radovljica v Svet Osnovnega
zdravstva Gorenjske imenuje Mirana Remsa.
2. Imenovanemu predstavniku začne teči mandat z dnem 20.6.2018 za mandatno dobo 4 let.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki II.b Mnenje k imenovanju direktorice CUDV Matevža Langusa Radovljica
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
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Občinski svet Občine Radovljica podaja pozitivno mnenje k imenovanju direktorice CUDV
Matevža Langusa Radovljica Irene Ceglar.
(23 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki II.c Mnenje lokalne skupnosti o kandidatkah za ravnateljico Vzgojnovarstvenega
zavoda Radovljica
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje pozitivno mnenje predlaganim kandidatkam za
ravnateljico Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica Marji Čad, Mateji Režek, Andreji
Novšak, Tanji Kosmač Zalašček, prednost pa daje Marji Čad.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki II.d Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Staneta
Žagarja Lipnica
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
V splošni razpravi je sodelovala:
- Tea Beton: kot ena od predstavnic v Svetu OŠ Lipnica je pohvalila odločitev KMVI in
povedala, da bo Svet OŠ upošteval sklep občinskega sveta.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje pozitivno mnenje predlaganim kandidatom za
ravnatelja Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica po vrstnem redu: Sandi Zupan, Zdenki
Varl, Branki Vodopivec in Matiji Horvat, prednost pa daje Sandi Zupan, Zdenki Varl,
Branki Vodopivec. Boštjanu Kališniku se poda negativno mnenje.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki III. Sklep o podelitvi naziva častni občan Občine Radovljica
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
Župan je povedal, da je Egidij Gašperšič na razgovoru soglašal s predlogom, da se mu podeli
naziv častnega občana.
V razpravi svetniških skupin sta sodelovala:
- Darko Marolt, Lista za šport in prostovoljstvo: kandidat za častnega občana je bil
predlagan s strani 11 različnih društev in organizacij, zato ne dvomi v potrditev predloga.
- Mark Toplak, Slovenska demokratska stranka: v svetniški skupini SDS predlog
podpirajo.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Tea Beton: v imenu predlagateljev KTD in KS Kamna Gorica zagotavlja, da so lahko vsi
občani ponosni na častnega občana in ne dvomi v podporo občinskega sveta.
- Simon Resman: podpira predlog, meni, da si Egidij Gašperšič zasluži ta naziv in da ga
občinski svet podpre.
Občinski svet je sprejel sklep:
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Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o podelitvi naziva častni občan Občine
Radovljica Egidiju Gašperšiču.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki IV. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
površin nadzemnega pridobivalnega prostora JEL 29 – Kamna Gorica - Kamnolom Kamna
Gorica
Obrazložitev je podal Andrej Golčman, RcR d.o.o., Radovljica.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, podpredsednica Mariana Karla Rebernik:
odbor po predstavitvi in razpravi na seji odbora podpira predlagani sklep.
V splošni razpravi sta sodelovala:
- Tea Beton: prosila je za prikaz slik trenutne sanacije kamnoloma. Predlaga, da se zadolži
občinski svet in občino, da se na letna poročila odzoveta, preverjata sanacijo, izvajanje del ter
se ustrezno ukrepa ob neskladju z odlokom.
Andrej Golčman je povedal, da se je na zgornji terasi prenehalo z izkopavanji in sanacija že
poteka. Zakon od rudarstvu določa dve letni dajatvi, koncesnino in sredstva, ki so namenjena za
sanacijo in ta se vlagajo v določen sklad z namenom koriščenja ob sanaciji in za primer
morebitnega stečaja koncesionarja oz. drugega dogodka. Nadzor se izvaja s strani rudarskega
inšpektorja, medobčinskega inšpektorata ali naravovarstvene službe in se izvaja vseh fazah
izkoriščanja.
-

Simon Resman: povedal je, da Odbor krajevnih skupnosti tega predloga ni obravnaval, ker
pripomb že na osnutek ni bilo. Predsedniki štirih krajevnih skupnostih Dobrava, Podnart,
Kamna Gorica in Kropa so mu potrdili, da predlogu ne nasprotujejo. Podpira predlagani
predlog in pričakuje, da se bo sanacija odvijala po načrtih.

Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje površin nadzemnega pridobivalnega prostora JEL 29 –
Kamnolom Kamna Gorica.
(20 ZA, 2 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki V. Osnutek Odloka o občinskih cestah
Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, podpredsednica Mariana Karla Rebernik:
odbor podpira predlagani sklep.
V splošni razpravi sta sodelovala:
- Branko Fajfar: meni, da povečanje varovalnega pasu na 8 metrov ni sprejemljivo. Na
lokalni cesti skozi Ljubno je trenutno 6 metrski varovalni pas, predlagano povečanje pa
pomeni, da ob morebitnih delih znotraj določenih hiš ob cesti, občina lahko postavlja pogoje.
Kot primer je navedel izdajo soglasja za izgradnjo opornega zidu tik za robnikom ceste, kar
je v nasprotju z interesi vzdrževanja cest. 4 metre varovalnega pasu ob krajevnih cestah je
dovolj, kjer je teren širok in travniški, ob tem opozorja je na težavo oranja ob občinskih
cestah. V osnutku ni določil, kako se bodo končali postopki, ki so začeti pred veljavnostjo
tega odloka, manjkajo programi in kazalniki vzdrževanja cest, vprašal je, kako je z že
pridobljenimi pravicami plakatiranja v varovalnem pasu.
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Rado Pintar je odgovoril, da za hišo, ki že stoji ob cesti, povečanje varovalnega pasu ne pomeni
bistvene spremembe. Ob lokalnih cestah, v strnjenih naseljih se praktično ne spremeni nič.
Pripravlja se projekt v višini 1.700.000 EUR za izgradnjo kolesarskih povezav v občini, ker ti
varovalni pasovi niso bili ustrezno varovani, praktično ni več mogoče umestiti koridorjev
kolesarje in pešce. Manjši odmiki od predpisanih varovalnih pasov so možni v primeru, da gre za
konfiguracijo terena, strnjene poselitve. Težave z oranjem na kmetijskih površinah ali cestah se
obravnavajo v povezavi z GERKI, redarsko službo in kljub številnim pripombam ministrstvu za
kmetijstvo težave ostajajo nerešene. Določba glede končanja že začetih postopkov bo vnešena, za
nazaj pridobljenih pravic ni možno spreminjati s predlaganim odlokom.
-

Miran Rems: zanima ga, ali kolesarske poti sodijo v člen, ki govori planinskih turističnih
poteh, kajti v varovalnem pasu so kolesarske poti tudi omenjane.
Branko Fajfar: glede odgovora Rada Pintarja je povedal, da krajevne skupnosti občino
opozarjajo na določene zadeve pri izdajanju soglasij v varovalnih pasovih. Meni, da je občina
v veliko primerih povzročitelj težav in posledično stanja ob občinskih cestah in da ni potrebe,
da je varovalni pas večji od 4 metrov ob krajevnih in 6 metrov ob lokalnih cestah.

Občinski svet je sprejel sklep:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o občinskih cestah.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka zavzame stališče do pripomb iz razprave o
osnutku odloka na sejah delovnih teles in občinskega sveta.
(20 ZA, 2 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki VI. Osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Radovljica
Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, podpredsednica Mariana Karla Rebernik: po
predstavitvi in razpravi je odbor sprejel sklep, da podpira predlagani osnutek odloka.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Gorazd Fajfar: zanima ga, ali je bil izdelan tudi kataster vertikalne ter horizontalne
signalizacije zaradi lažjega vzdrževanja cest in je program dostopen širši javnosti.
Rado Pintar je odgovoril, da je s snemanjem cest posneta tudi vsa signalizacija, koordinate za
postavitev nove signalizacije je možno določiti na podlagi izdelanega programa. Zaradi
obsežnosti celotne dokumentacije je ta na voljo pri občinski upravi, sama karta s končnim
rezultatom pa bo na voljo preko Kaliope.
-

-

Branko Fajfar: krajevne skupnosti gradiva niso prejele, zato tudi ni bilo možno vložiti
pripomb na osnutek odloka. Predlaga občinski upravi, da se vse krajevne skupnosti pozove k
pripombam. Določeni odseki cest, kjer je občina lastnik, so bili izvzeti iz kategorizacije,
predvideva, da zaradi zniževanja stroškov vzdrževanja cest Komunale Radovljica, ki ga
izvaja na podlagi te kategorizacije. V 6. členu osnutka odloka naj se črta točka 154., kjer gre
za cesto Šobec, ki je zgrajena na zasebnih zemljiščih s strani lastnika in občina nima
pristojnosti na tej cesti. Občinski upravi je predložil gradivo za izločitve po njegovem
seznamu.
Neža Mezeg: povedala je, da bo KS Otok vložila pripombe na osnutek odloka, predvsem na
določenih mestih, kjer se izvzemajo iz kategorizacije določeni kraki, ki so potrebni za
vzdrževanja ter opravljanja zimske službe. Predlaga, da se pripravi popis zemljišč, ki še niso
odkupljena oz. urejena, in seznam potrebnih soglasij dejanskih lastnikov ne le tam, kjer
poteka trasa ceste.
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Občinski svet je sprejel sklep:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v občini 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.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki VII. Osnutek Odloka o turistični taksi v občini Radovljica
Obrazložitev je podala Romana Šlibar Pačnik, svetovalka v Oddelku za družbene dejavnosti.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Branko Fajfar: v 2. členu osnutka odloka je neustrezno poimenovane pristojnih
organizacijskih enot občinske uprave in medobčinskega inšpektorata za izvajanje odloka.
Zanima ga, zakaj ni navedenih počitniških hišic in stanovanj, ki jih zakon opredeljuje v 2.
členu. 10. člen osnutka odloka določa globo 2.000 EUR, v zakonu je globa določena v
razponu »od-do«, ali ima občina pa pravico, da globo določi v znesku. Predlaga, da se
skladno s 6. členom zakona o spodbujanja razvoja turizma osnutek odloka dopolni tako, da se
na koncu besedila 6. člena v zadnjem odstavku k »turistična taksa v višini 50% plačila« doda
tudi besedilo »pri kampih«. Kampi so bili že sedaj oproščeni 50 % plačila turistične takse in
so v primerjavi s hoteli v slabšem položaju, na podlagi 18. člena zakona o spodbujanja
razvoja turizma pa lahko občina predlaga posebne oprostitve. Meni, da določba v 11. členu
osnutka odloka »Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi
Občine Radovljica, ki pa se še uporablja do začetka uporabe tega odloka« ni pravilna.
Gradivo s pripombami bo predložil občinski upravi.
Romana Šlibar Pačnik je odgovorila, da bo poimenovanje pristojnih organizacijskih enot
občinske uprave in medobčinskega inšpektorata popravljeno. Za vključitev lastnikov počitniških
hiš in stanovanj je najprej treba pridobiti verodostojno bazo podatkov o številu takšnih objektov
na območju občine, na podlagi katere bo mogoče preveriti, ali občina izpolnjuje pogoj, po
katerem se »pavšalna taksa« lahko določi, če je na območju poleg ustreznega števila nočitev
najmanj 200 takšnih objektov. Če bo ugotovljeno, da občina oba pogoja izpolnjuje, se določila
glede uvedbe pavšalne takse lahko vključijo v odlok s spremembo odloka. Glede kampov na
območju občine je mnenje občinske uprave, da ne po cenah storitev ne po obremenitvah za okolje
v povprečju ne odstopajo od ostalih ponudnikov namestitvenih zmogljivosti, zato ni razloga,
priznala oprostitev plačila turistične takse v višini 50%.
Branko Fajfar: h gradivu s pripombami je priložil tudi izračun vpliva turistične v višini
takse 2 evra pri nočitvi v kampu za 15 evrov ali hotelu, kjer je nočitev 100 evrov. Meni, da so
kampi upravičeni do 50 % nižje turistične takse.
Občinski svet je sprejel sklep:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o turistični taksi v Občini
Radovljica.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz razprave na sejah
delovnih teles in občinskega sveta.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki VIII.a Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2017
Obrazložitev za točko VIII.a je podal Matej Brajnik, komandir Policijske postaje Radovljica, za
točko VIII.b Janez Koselj, poveljnik CZ Občine Radovljica, in za točko VIII.c pa Tomaž Dolar,
vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občine Radovljica in Naklo.
I/6

Sosvet za varnost občanov Občine Radovljica, Manca Tomažin, pooblaščena sekretarka:
Sosvet je na seji obravnaval vsa tri poročila ter letni načrt, jih potrdil in predlaga, da jih potrdi
tudi občinski svet.
V splošni razpravi sta sodelovala:
- Branko Fajfar: pohvalil je poročilo PP Radovljica. Meni, da bi bilo prav, če bi bilo
sodelovanje vseh KS ter policije vzorno in na določeni ravni, kajti v veliko primerih lahko
KS posreduje uporabne informacije policiji. Ponovno poziva, tako kot že lani, medobčinski
inšpektorat, da se uredijo žive meje in drevje, ki sega preko robnikov, stanje se do danes še ni
uredilo. Zaradi na cesto segajočih vej in zelenja prihaja do poškodb tovornih vozil in
kmetijske mehanizacije. Na sama poročila nima pripomb.
- Miran Rems: kljub trudu in aktivnostih prvih posredovalcev v teh reševanjih žal ni visokega
odstotka preživetja obolelih. Stroka, tako reševalci kot urgentni zdravniki, so zelo pozitivno
sprejeli sodelovanje in pomoč prvih posredovalcev ter jim je potrebno izkazati čast in
pozornost. V poročilu PP Radovljica je bilo zabeleženih trikrat manj kršitev Zakona o tujcih
kot leto prej, meni, da smo varna občina. Zanima ga, ali je 16 minut dober reakcijski čas.
Komandir Matej Brajnik je povedal, da je 16 minut reakcijski čas na vseh 1215 klicev, reakcijski
čas za nujne interventne klice je 9 minut in 54 sekund, v Kranju, kjer so krajše razdalje, je čas
zelo podoben.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za
leto 2017.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki VIII.b Poročilo o delu zaščite in reševanja Občine Radovljica v letu 2017 in Letni
program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 201
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2017
in Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za
leto 2018.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki VIII.c Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Radovljica za leto
2017
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Oceno izvajanja občinskega programa varnosti
za leto 2017.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki IX. Seznanitev s stanjem v javnem zavodu Dom dr. Janka Benedika Radovljica in
njegovim poslovanjem
Obrazložitev je podal Branko Fajfar, predstavnik Občine Radovljica v Svetu Doma dr. Janka
Benedika Radovljica.
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo: odbor je soglasno sprejel predlagani sklep.
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V splošni razpravi sta sodelovala:
- Monika Ažman: zahvalila se je za umestitev točke na dnevni red in pripravljeno poročilo
svetnika Branka Fajfarja. Namen njene pobude ni bil proceduralne narave ampak strokovno
vsebinske. Občani imajo pravico, da so seznanjeni z dejanskim stanjem v domu ter da je
urejen tako, kot si stanovalci in zaposleni zaslužijo.
- Miran Rems: meni, da je delo svetnika Branka Fajfarja v svetu zelo pozitivno in verjame, da
se bodo pomanjkljivosti odpravile. Meni, da je taka razprava zelo dobrodošla v občinskem
svetu, da je svetnik med najbolj primernimi za predstavnika v svetih zavodov, omogoča lažjo
in neposredno komunikacijo, zato podpira začeto prakso.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s stanjem v javnem zavodu Dom dr. Janka
Benedika Radovljica in njegovim poslovanjem.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki X. Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro
Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.
Odbor za finance, predsednica Mariana Karla Rebernik: odbor podpira predlagani sklep.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Nepremičnine, navedene v spodnji tabeli, se z odločbo, ki jo izda občinska uprava po uradni
dolžnosti, razglasi in v zemljiški knjigi zaznamuje za grajeno javno dobro – občinska cesta
ter se odločba objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica - Uradne objave.
Katastrska
Delež
površina
KO
Parcela Lastnik
lastništva (GURS) v
m2
PREDTRG
158
OBČINA RADOVLJICA 1/1
367
PREDTRG
241/8
OBČINA RADOVLJICA 1/1
3
PREDTRG
462/3
OBČINA RADOVLJICA 1/1
132
PREDTRG
462/18 OBČINA RADOVLJICA 1/1
156
RADOVLJICA 168/1
OBČINA RADOVLJICA 1/1
438
RADOVLJICA 169/1
OBČINA RADOVLJICA 1/1
170
RADOVLJICA 169/3
OBČINA RADOVLJICA 1/1
126
RADOVLJICA 169/6
OBČINA RADOVLJICA 1/1
69
RADOVLJICA 189/1
OBČINA RADOVLJICA 1/1
239
RADOVLJICA 189/17 OBČINA RADOVLJICA 1/1
229
RADOVLJICA 189/19 OBČINA RADOVLJICA 1/1
275
RADOVLJICA 199/2
OBČINA RADOVLJICA 1/1
477
HRAŠE
821/13 OBČINA RADOVLJICA 1/1
491
HRAŠE
821/15 OBČINA RADOVLJICA 1/1
246
HRAŠE
1400/1 OBČINA RADOVLJICA 1/1
5971

(26 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)

Opis
Površina občinske javne
Površina občinske javne
Površina občinske javne
Površina občinske javne
Površina občinske javne
Površina občinske javne
Površina občinske javne
Površina občinske javne
Površina občinske javne
Površina občinske javne
Površina občinske javne
Površina občinske javne
Površina občinske javne
Površina občinske javne
Površina občinske javne

ceste
ceste
ceste
ceste
ceste
ceste
ceste
ceste
ceste
ceste
ceste
ceste
ceste
ceste
ceste

XI. Pobude in vprašanja
Franc Markelj:
- pobuda za ureditev ustreznega panoja za osmrtnice v Predtrgu.
Sabina Felc:
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- vprašanje glede odgovora na njeno pobudo, podano na 20. seji, ali je KGZ Kranj že
organizirala sestanek med občino, kmetijsko svetovalno službo – zbornico ter lastniki zemljišč
oz. proizvajalci gnojevke in če je že znan finančni vložek občine, če bi financirala uporabo
glenorja.
Mark Toplak:
- na pobudo s 26. seje glede ustavitve prodaje Ranzingerjeve vile v Begunjah je prejel
odgovor, da je bil idejni projekt za revitalizacijo gasilskega doma že pripravljen in bo potrjen
v sodelovanju s KS Begunje. Izdelana pa je bila le študija možnosti, idejnega projekta še ni.
Treba ga je naročiti s strani občine v sodelovanju s krajevno skupnostjo.
Župan je povedal, da je pozval KS Begunje, da se odloči, ali bi za potrebe KS uporabljali gasilski
dom, ki naj bi bil prenovljen, ali Ranzingerjevo vilo, pogodba za najem vile z društvom
upokojencev Begunje je podaljšana.
Branko Fajfar:
- ustno vprašanje: župan je na prejšnji seji povedal, da je problem Ceste za Verigo rešen in
dosežen dogovor, sam pa ima informacijo, da dogovora še ni. Vprašal je, če to drži.
Župan je odgovoril, da je sporazum z enim od služnostnih upravičencev podpisan, ureja se
zaključna faza načrta parkirišč in umestitve ceste s pločnikom. Na najožjem delu omenjene ceste
bodo potrebni dodatni pogovori s še dvema služnostnima upravičencema, s katerima pa občina ni
v sporu. Trasa ceste je bila potrjena.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisala:
Petra Budkovič

Ciril Globočnik
ŽUPAN
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