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ZAPISNIK
19. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 29. marca 2017 z začetkom ob 16. uri v veliki
sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Prisotni člani občinskega sveta: Izidor Arih, Tea Beton, Branko Fajfar, Gorazd Fajfar, Sabina Felc,
Danijel Kašca, Jernej Kolman, Tomislav Kržišnik, Franc Markelj, Darko Marolt, Avguštin Mencinger,
Nevenka Osterc, Vilko Praprotnik, Miroslav Pogačar, Gregor Remec, Simon Resman, Andreja Šmid,
Maruša Šolar Čuden, Miloš Šter, Blaž Trček, Anita Vidic.
Opravičeno odsotni: Monika Ažman, Neža Mezeg, Mariana, Rebernik, Miran Rems, Mark Toplak,
Blaž Trček (poznejši prihod), Franc Peternel, predsednik Odbora krajevnih skupnosti.
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, Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. Tanja
Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, Staša
Čelika Janša, vodja Referata za okolje in prostor, Marjeta Razingar, vodja Referata za proračun in
finance, Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami, Monika Sluga, višja
svetovalka za kadrovske in splošne zadeve, Eva Tomaževič, višja svetovalka za gradbene zadeve,
mag. Gregor Pretnar, MK projekt – PNZ d.o.o. Ljubljana, 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.
Svetniki so na seji prejeli dopolnitev zakonske podlage za Obvestilo o sklepih sveta ustanoviteljic
Knjižnice A. T. Linharta, ki je v gradivu pod točko II, skladno s sklepom Statutarno pravne komisije,
in popravek gradiva k točki V.d, Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2016 s
poročilom o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana.
Ob začetku seje je navzočnost priglasilo 15 svetnic in svetnikov.
Občinski svet je brez razprave sprejel naslednji
I.
Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta
II.
Pobude in vprašanja, informacija
III.
Volitve in imenovanja – Izdaja soglasja h kandidatki za direktorico OZG,
Organizacijske enote Zdravstveni dom Radovljica
IV.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v starem mestnem
jedru Radovljice – skrajšani postopek
V.
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2016 s poročilom o
prerazporeditvi sredstev po sklepu župana in poročili o delu
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Uvod k poročilom za leto 2016
Poročilo o delu občinskega sveta s pregledom pobud in vprašanj ter poročilo o
delu stalnih delovnih teles občinskega sveta za leto 2016
V.c
Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2016
V.d
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2016 s poročilom o
prerazporeditvi sredstev po sklepu župana
VI.
Celostna prometna strategija Občine Radovljica
VII. Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih novic
za leto 2016
VIII. Premoženjsko pravni zadevi
IX.
Sklep o pristopu Občine Radovljica h Konvenciji županov za podnebne spremembe in
energijo
(18 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17)
V.a
V.b

K točki I. Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta
-

Branko Fajfar: na strani 3 v zapisniku, kjer je pri njegovi razpravi zapisano, da je predlagal tajno
glasovanje, naj se doda njegova pripomba, da svetniki o nekaj tisoč evrih veliko razpravljajo,
medtem ko se pri proračunu, ko gre za milijon evrov, ne razpravlja.

Občinski svet je sprejel zapisnik 18. redne seje občinskega sveta z dopolnitvijo.
(17 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 15)
K točki II. Pobude in vprašanja
Brane Fajfar:
- pobuda za interventno postavitev prometnega znaka slepa ulica in smerokaza za Dobravico in
Češnjico pri Kropi v Ovsišah.
Mark Toplak:
- vprašanje, ali na občini obstaja seznam gospodinjstev brez priključka na javni vodovod, koliko je
takšnih gospodinjstev in kdaj in kako bo občina zagotovila trajno oskrbo s pitno vodo občanom, ki
prebivajo na Svetem Petru.
Vili Praprotnik:
- vprašanje, kdo je odgovoren za vzdrževanje kapelice pred mostom Peračica – stara cesta.
K točki III. Volitve in imenovanja - Izdaja soglasja h kandidatki za direktorico OZG,
Organizacijske enote Zdravstveni dom Radovljica
Obrazložitev je podal Branko Fajfar, namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja (KMVI).
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k imenovanju Maje Petrovič Šteblaj, dr. med.,
spec. medicine dela, prometa in športa, za direktorico Osnovnega zdravstva Gorenjske,
Organizacijske enote Zdravstveni dom Radovljica od 1.6.2017 do 31.5.2022.
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)
K točki IV. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v starem mestnem
jedru Radovljice – skrajšani postopek
Obrazložitev je podal Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: odbor je soglasno
podprl predlagani sklep.
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V splošni razpravi so sodelovali:
- Jernej Kolman: meni, da bo problem pri starejših občanih, prebivalcih starega mestnega jedra, in
uporabi mobilnih telefonov, saj večina starejših nima modernejših mobilnih telefonov, zato bo to
zanje predstavljal strošek in neenakopraven položaj do ostalih, ki to tehnologijo znajo uporabljati.
Če ima že pri trenutnem sistemu vsak daljinec evidenčno številko uporabnika, se lahko vodi vsako
osebo, ki vstopa ali izstopa iz starega mesta. Če pa tega ni, bo z novim sistemom za vse občane,
uporabnike starega dela mesta Radovljica, ki tam živijo, uveden popoln nadzor z natančno
evidenco, kdo se tam nahaja, kdaj je šel, kakšno ima frekvenco, kar pa se mu z vidika uporabnikov
in varovanja ter obdelave teh podatkov zdi sporno. Zato predlaga, naj se pripravi kombinirana
rešitev, in sicer, kdor se odloči za tak sistem, naj ga uporablja, kdor nima telefona oz. te aplikacije
ne bo znal uporabljati, pa naj se mu omogoči star način delovanja. Ker se odlok sprejema po
hitrem postopku, predlaga, naj na podlagi navedenega, svetniki predlaganega sklepa ne sprejmejo,
občinska uprava naj pripravi nov predlog, ki bo sprejemljiv za vse občane v starem delu mesta, ki
ne bo diskriminatoren in se ga lahko, če bo rešitev ustrezna, ravno tako sprejme po hitrem
postopku.
Župan je povedal, da se pojavljajo zlorabe daljincev, ki so v uporabi več let. Pred pripravo odloka je
občinska uprava preverila video nadzor, ki je v skladu z zakonodajo. Navedel je primer obiska
evropskih poslancev, ko je bilo na Linhartovem trgu parkiranih pet osebnih vozil in dva tovornjaka,
kar je nesprejemljivo.
-

-

-

Tea Beton podpira Jerneja Kolmana glede starejših uporabnikov, je pa tudi prepričana, da vsi
starejši, ki imajo vozniški izpit, uporabljajo telefone. Podpira odlok, ker se tudi njej zdi
nedopustno, da se staro mestno jedro uporablja kot prevozen in prostor parkiranja.
Branko Fajfar je povedal, da se mu zdi prejšnji sistem z daljinci veliko bolj praktičen. V primeru
prazne baterije mobilnega telefona uporabnik po novem sistemu ne bo mogel vstopiti na trg.
Vprašal je, kako so lahko parkirani tovornjaki na Linhartovem trgu in če tega nadzora občinski
redarji ne opravljajo.
Nevenka Osterc podpira odlok, vendar ima pomisleke glede video nadzora, saj so ob nepravilni
uporabi možne visoke kazni.

Župan je pojasnil, da je sistem namestilo podjetje Palisada d.o.o., in je video nadzor v skladu z
zakonodajo.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prometni ureditvi v starem mestnem jedru Radovljice.
(15 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17)
K točki V. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2016 s poročilom o
prerazporeditvi sredstev po sklepu župana in poročili o delu
V.a
Uvod k poročilom za leto 2016
V.b
Poročilo o delu občinskega sveta s pregledom pobud in vprašanj ter poročilo o
delu stalnih delovnih teles občinskega sveta za leto 2016
V.c
Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2016
V.d
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2016 s poročilom o
prerazporeditvi sredstev po sklepu župana
Obrazložitev sta podala župan in Marjeta Razingar, vodja Referata za proračun in finance.
Odbor za finance, namestnik predsednice Danijel Kašca: člani odbora so soglasno sprejeli
predlagane sklepe.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Branko Fajfar: na Odboru KS je Marjeta Razingar dejala, da je KS Ljubno ena od treh krajevnih
skupnosti, ki ima najnižjo realizacijo, vendar se z njo ni strinjal. Ko je v tabeli KS preveril
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sredstva za komunalne ceste, objekte za leto 2016, ima na tej postavki KS Ljubno 19.803 EUR, v
gradivu na strani 74, pa ima KS Ljubno na postavki ceste, prometna infrastruktura v rebalansu II
še vedno 29.646 EUR, čeprav so svoja razpoložljiva sredstva prenesli na postavko občine, kar
pomeni, da je tu napaka in ima KS Ljubno zato samo 66,8% realizacijo namesto 100%. Sprašuje
se, koliko podobnih napak je lahko še v gradivu, saj so v eni tabeli ene številke, v drugi pa druge.
Marjeta Razingar je pojasnila, da je na strani 45 realizacija pri KS Ljubno 45.588 EUR, na strani 77,
kjer je v tabeli KS Ljubno razdeljena po virih, je zapisana enaka številka. Povedala je, da so na strani
74 zapisani samo NRP-ji. Pojasnila je, da se razpravlja o realizaciji, ne o rebalansu.
- Branko Fajfar: glede na dogajanja, ki so bila pri pripravi rebalansa II, je bilo že upoštevano, da
so se ostala sredstva, ki so bila še na razpolago, prenesla na proračunsko postavko občine iz
proračunske postavke KS Ljubno in oni niso mogli imeti več 29.000 EUR, ampak samo še 19.803
EUR. Meni, da bi morale biti tabele med sabo usklajene.
Direktorica občinske uprave je pojasnila, da Branko Fajfar govori o amandmaju, ki se je vlagal na
predlog proračuna za leto 2017 in v tem predlogu proračuna je bil pri KS Ljubno že pri pripravi
predloga upoštevan prenos v leto 2017, pri ostalih krajevnih skupnostih pa je bil na predlog proračuna
za leto 2017 vložen amandma. Pojasnila je, da so v zaključnem računu podatki za rebalans II za leto
2016 in ne 2017.
Občinski svet je sprejel sklepe:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu občinskega sveta s pregledom
pobud in vprašanj za leto 2016 ter poročila o delu delovnih teles občinskega sveta za leto
2016.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema poročilo o delu Nadzornega odbora Občine
Radovljica za leto 2016.
3. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za
leto 2016.
4. Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročilom o prerazporeditvi sredstev v
obdobju 1.7.2016 do 31.12.2016.
(18 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)
K točki VI. Celostna prometna strategija Občine Radovljica
Obrazložitev sta podala Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, in mag. Gregor Pretnar,
MK projekt – PNZ d.o.o. Ljubljana.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: člani odbora so
podprli strategijo, vendar so imeli pripombo, da se strategija preveč nanaša samo na Radovljico in
Lesce, desni breg Save pa je zapostavljen.
Župan je pojasnil, da je občina kandidirala na razpis, ki je bil objavljen prav za mesta. Kljub temu je
občinska uprava želela, da se z ukrepi zajame občino celovito.
V splošni razpravi so sodelovali:
- Anita Vidic: zanima jo, kako se bo pridobivalo sredstva in kako se bo reševalo v strategiji
izpostavljene probleme v prometu.
Župan je pojasnil, da so v gradivu tudi predlogi finančnih sredstev. S strategijo se bo lahko kandidiralo
na razpisih.
- Tea Beton: je povedala, da je na delavnicah sodelovala in je vesela, da se je angažiralo tolikšno
število ljudi. Zanimivo je, da je bilo največ domačinov na delavnicah v Lescah in v Podnartu, tam,
kjer so največji problemi. Dejala je, da strategija dejansko opozarja na hude probleme, zato želi,
da bo vodilo za naprej in da bi se najprej lotili pridobivanja sredstev, nato pa vplivali na
izboljšanje na kritičnih točkah ali tistih, kjer je to možno z majhnim prispevkom,.
- Branko Fajfar je povedal, da je na Odboru KS potekala razprava v smeri, da predstavniki
krajevnih skupnosti stalno opozarjajo na problematiko, predvsem na pločnike, varne pešpoti,
prehode čez regionalno cesto, sploh na Posavcu, Črnivcu in Dobrem Polju, vendar te konkretne
zadeve v strategiji niso zajete. Na seji odbora jim je bilo pojasnjeno, da gre za globalno strategijo,

I/4

vendar pa so v njej za Radovljico navedene konkretne zadeve, za ostale krajevne skupnosti pa ne.
Kot primer je navedel pločnik na Posavcu, kjer je velika frekvenca kolesarjev in pešcev. Povedal
je, da je bilo vsaj dva mandata pri bivšem županu govora o potrebi za pločnik. V NRP-jih je bila
postavka 1 EUR z obrazložitvijo, da bo pločnik zgrajen, ko bo DRSC obnavljala cesto. Sprašuje
se, če ob lanski obnovi ceste od Gobovc proti Posavcu, ni bil primeren trenutek, da bi občina
zgradila še pločnik oz. kolesarsko stezo, ki je tudi predvidena. Sprašuje, kje so merila, po katerih
se bo izbiralo, katera sredstva, kdaj in kam bodo namenjena.
Župan je odgovoril, da bo občinska uprava pri ponujenih možnostih pred izvedbami kontaktirala
krajevne skupnosti in upoštevala vrstni red kritičnih odsekov.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Celostno prometno strategijo Občine Radovljica.
(18 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)
K točki VII. Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih
novic za leto 2016
Obrazložitev je podal Branko Fajfar, podpredsednik Časopisnega sveta.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove
in uredniške politike Deželnih novic za leto 2016.
(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 15)
K točki VIII.a Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto
2017 – dopolnitev 2/2017
Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.
Odbor za finance, namestnik predsednice Danijel Kašca: člani odbora so soglasno sprejeli
dopolnitev letnega načrta.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema dopolnitev 2/2017 Letnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2017.
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)
K točki VIII.b Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.
Odbor za finance, namestnik predsednice Danijel Kašca: člani odbora podpirajo predlagana
sklepa.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišča s seznama:
Kvadratura
KO
Parcela
[m2]
Lastništvo
ČEŠNJICA PRI KROPI
1705/1
250 OBČINA RADOVLJICA
ČEŠNJICA PRI KROPI
1705/3
136 OBČINA RADOVLJICA
ČEŠNJICA PRI KROPI
1705/5
34 OBČINA RADOVLJICA
ČEŠNJICA PRI KROPI
1731/12
404 OBČINA RADOVLJICA
ČEŠNJICA PRI KROPI
1731/8
178 OBČINA RADOVLJICA
ČEŠNJICA PRI KROPI
1737/2
150 JAVNO DOBRO
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ČEŠNJICA PRI KROPI
1737/3
167 JAVNO DOBRO
DOBRAVA PRI KROPI
1031/7
36 OBČINA RADOVLJICA
DOBRAVA PRI KROPI
860/74
284 OBČINA RADOVLJICA
MOŠNJE
1718/2
271 JAVNO DOBRO
PREDTRG
808/15
26 OBČINA RADOVLJICA
PREDTRG
808/16
6 OBČINA RADOVLJICA
PREDTRG
808/17
32 OBČINA RADOVLJICA
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 IX. Sklep o pristopu Občine Radovljica h Konvenciji županov za podnebne spremembe
in energijo
Obrazložitev je podala Eva Tomaževič, višja svetovalka za gradbene zadeve.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: soglasno so podprli
predlagani sklep.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Simon Resman: kot gozdar se zaveda vseh posledic, ki jih prinašajo toplogredni plini in
podnebnih sprememb. Podpira aktivnosti v tej smeri. Pri aktivnostih je zapisano zmanjšanje emisij
CO2 za najmanj 40% do leta 2030, kar podpira, vendar meni, da takšno zmanjšanje realno ni
mogoče.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o pristopu Občine Radovljica h Konvenciji
županov za podnebne spremembe in energijo in pooblašča župana za podpis pristopnega
obrazca.
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
Seja je bila zaključena ob 17.25 uri.

Zapisala:
Metka Gaber
Ciril Globočnik
ŽUPAN
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