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Datum: 13.6.2017
ZAPISNIK
20. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 31. maja 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,
Mariana Rebernik, Gregor Remec, Miran Rems, Simon Resman, Andreja Šmid, Maruša Šolar
Čuden, Mark Toplak, Blaž Trček, Anita Vidic.
Opravičeno odsoten: 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, Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Tomaž Dolar, vodja
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo, Dominik Skumavec, vodja
Referata za gospodarjenje z nepremičninami, Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene
dejavnosti, odvetnik Anže Godec, Godec Černeka Nemec, o.p., d.o.o., Marko Možina, ravnatelj
Glasbene šole Radovljica, Marja Čad, ravnateljica Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, Janez
Koselj, poveljnik CZ Občine Radovljica, mag. Janez Šuštar, komandir Policijske postaje
Radovljica, novinarka: Marjana Ahačič, Gorenjski glas – Deželne novice.
Opravičeno odsoten: Franc Peternel, predsednik Odbora krajevnih skupnosti.
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 19. redne seje občinskega sveta
II.
Odlok o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javnozasebnega partnerstva in izvedbi projekta vzpostavitve lesno predelovalnega centra
Radovljica – LPC Radovljica – skrajšani postopek
III.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi Javnega
zavoda Glasbena šola Radovljica z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – skrajšani postopek
IV.
Vzgojnovarstveni zavod Radovljica

I/1

IV.a Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vzgojnovarstvenem
zavodu Radovljica v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019
IV.b Soglasje k povečanemu številu otrok v oddelku v Vzgojnovarstvenem zavodu
Radovljica v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019
V.
Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Radovljica za
obdobje 2017-2022
VI.
Letna poročila
VI.a Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2016
VI.b Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2016 in Letni program dela varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017
VI.c Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2016
VII. Poročilo Nadzornega odbora
VIII. Premoženjsko pravni zadevi
IX.
Pobude in vprašanja
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki I. Potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 19. redne seje občinskega sveta.
(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)
K točki II. Odlok o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javnozasebnega partnerstva in izvedbi projekta vzpostavitve lesno predelovalnega centra
Radovljica – LPC Radovljica – skrajšani postopek
Obrazložitev je podal odvetnik Anže Godec, Godec Černeka Nemec, o.p., d.o.o..
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: člani odbora so
soglasno podprli predlagane sklepe.
V razpravi svetniških skupin je sodeloval:
- Branko Fajfar, Lista krajevnih skupnosti (LKS): zanimivo se mu zdi, da sta točko
predstavila odvetnik in predsednik odbora, svojega stališča pa župan ni izrazil. Opozoril
je, da je svetniška skupina LKS že na prejšnjih sejah opozarjala, da javnega interesa ni,
vendar je župan govoril ravno nasprotno. Vprašal je, koliko sredstev je občina vložila v
nakup zemljišča, ali so bili izpeljani vsi postopki, potrebni pri odkupu, in katera zemljišča
je kupila. Po njegovem mnenju cenilci vrednost ocenjujejo vsakič drugače in je zato lahko
cena nižja od že vložene v samo zemljišče. Zato meni, da bo zemljišče prodano pod ceno,
LPC pa na njem ne bo stal. Zanima ga, katere stranke so pokazale predhodni interes.
Župan je pojasnil, da je občina zemljišča pridobila brezplačno od Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov RS, stroški so nastali le v povezavi s pripravo OPPN-ja. Opozoril je, da cenitve izvajajo
uradni cenilci, izvedena bo dražba in morebitna prodaja namensko za lesno predelovalni center,
kot je sprejet OPPN.
-

Branko Fajfar, replika županu: vprašal je, ali gre samo za zemljišča, ki jih je občina
brezplačno pridobila od sklada, ali gre tudi za zemljišča, ki so bila kupljena od zasebnih
lastnikov.

Župan je pojasnil, da so bila zemljišča pridobljena tudi s propadom družbe Tehnik d.o.o., katerih
nakup je odobril občinski svet, ter zemljišča v privatni lasti po cenitvi. Kot se spomni, so bila
Tehnikova zemljišča kupljena po 11 EUR za kvadratni meter.
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Občinski svet je sprejel sklep:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Odlok o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi
javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta
vzpostavitve lesno predelovalnega centra Radovljica – LPC Radovljica.
2. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da obstaja interes Občine Radovljica za
izgradnjo lesno predelovalnega centra Radovljica, zato naj občinska uprava začne s
postopki za prodajo zemljišč, kjer je predvidena gradnja lesno predelovalnega centra.
3. Občinski svet Občine Radovljica razveljavlja sklep št. 1, sprejet na 16. redni seji
Občinskega sveta Občine Radovljica pri točki VI.a dnevnega reda.
(16 ZA, 3 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki III. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi
Javnega zavoda Glasbena šola Radovljica z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – skrajšani postopek
Obrazložitev je podala Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti.
Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica Andreja Šmid: člani odbora se strinjajo s
predlaganim odlokom.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Daniel Kašca: z odlokom se strinja. Glede na to, da so učitelji Glasbene šole Radovljica
že zdaj polno zaposleni in nekateri opravljajo tudi delo preko popoldanskega s.p.,
sprašuje, kako bodo zakonito zagotovili kadre za učence v programu Avsenikove šole.
Marko Možina, ravnatelj Glasbene šole Radovljica, je pojasnil, da bo dodatno zaposlitev za 35
učencev Avsenikove glasbene šole krilo ministrstvo, za preostali nadstandardni program pa bodo
učitelje naknadno zaposlili.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica z Zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki IV.a Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v
Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019
Obrazložitev za obe podtočki točke IV je podala Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene
dejavnosti.
Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica Andreja Šmid: člani odbora so sklepa pri
obeh podtočkah točke IV sprejeli soglasno.
V splošni razpravi je sodelovala:
- Neža Mezeg: strinja se, da je potrebno omogočiti vpis vsem otrokom v vrtec, vendar pa
pri vpisu 19 otrok v skupini med 2. in 3. letom starosti razmere postanejo nevzdržne,
predvsem v poletnem času. Predloga ne bo podprla in meni, da je potrebno poiskati novo
rešitev.
Župan je povedal, da je največji problem vrtec v Radovljici, za katerega so v pripravi projekti za
energetsko sanacijo in v nadaljevanju razširitev vrtca.
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Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m 2
na otroka v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019.
(23 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki IV.b Soglasje k povečanemu številu otrok v oddelku v Vzgojnovarstvenem zavodu
Radovljica v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica soglaša, da glede na potrebe predšolske vzgoje v lokalni
skupnosti, število otrok v posameznem oddelku v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019 lahko
presega veljavne normative za največ dva otroka v oddelku.
(23 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki V. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Radovljica za
obdobje 2017-2022
Obrazložitev je podal Janez Koselj, poveljnik CZ Občine Radovljica.
Sosvet za varnost občanov, župan je kot predsednik povedal, da so člani na seji ugotovili, da je
stanje v občini Radovljica zelo dobro.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Program varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v občini Radovljica za obdobje 2017-2022.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točkam VI.a Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2016
VI.b Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2016 in Letni program dela varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017
VI.c Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2016
Obrazložitev k točki VI.a je podal mag. Janez Šuštar, komandir Policijske postaje Radovljica,
obrazložitev k točki VI.b Janez Koselj, poveljnik CZ Občine Radovljica, obrazložitev k točki VI.c
pa Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo.
V razpravi svetniških skupin je sodeloval:
- Mark Toplak: zanima ga, kako bo rešena situacija Ceste za Verigo v Lescah.
Mag. Janez Šuštar, komandir Policijske postaje Radovljica, je povedal, da je policija pristojnemu
občinskemu organu že poslala predlog vzpostavitve enosmerne ceste. S prebivalci oz. vpletenimi,
ki ovirajo postopke pri urejanju in popravilu ceste, poskušajo voditi dialog, vendar več kot
prisotnost in nadzor policija ne more izvajati. Policija stremi k čimprejšnji rešitvi ter sanaciji
ceste, da se zgradijo pločniki in zagotovi varna šolska pot.
V splošni razpravi k vsem podtočkam točke VI so sodelovali:
- Branko Fajfar, tudi v imenu svetniške skupine LKS: zadovoljen je, da so poročila v
obliki, skladni z zakonom, na kar so že pred časom opozarjali. Glede izvajanja občinskega
programa varnosti je vprašal, koliko je kršitev na javnih površinah in kateri ukrepi za
odpravo se izvajajo. Na sejah Odbora krajevnih skupnosti je bila večkrat omenjena težava
cestnega koridorja, v katerega segajo vejevje in žive meje. Zato ga zanima, ali bo
redarstvo ukrepalo v primerih, ko živa meja in vejevje segajo čez robnik, v nekaterih
primerih pa je občina celo lastnik parcele.

I/4

Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo, je
odgovoril, da ob ugotovitvi oz. prijavi kršitve na javnih prostorih najprej poskušajo ukrepati z
najmilejšim ukrepom, kar je ustno opozorilo in je do sedaj zadoščalo. Glede ovir ob cestah je
medobčinsko redarstvo za ureditev stanja na tem področju izdalo več dokumentov. V prihodnosti
bo s pridobitvijo inšpekcijskih pooblastil medobčinski inšpektorat imel tudi instrument za
omenjene primere, tako bo delo postalo še učinkovitejše.
Branko Fajfar, replika:
- njegovo vprašanje se je nanašalo na cestne koridorje ter urejanja zelenja, ki sega čez
robnik. Glede na to, da inštrumenti so na voljo, s strani medobčinskega redarstva
pričakuje ogled, identificiranje lastnikov in da se bo kršitev posledično uredila.
Župan je povedal, da bo medobčinski inšpektorat poskrbel, da se zadeve uredijo.
- Danijel Kašča: meni, da je občina relativno varna in mirna, vendar ga zanima izredno
visok, skoraj 800%, porast kriminalitete.
Mag. Janez Šuštar je pojasnil, da je ta porast posledica kriminalnih dejanj enega storilca, in sicer
kazniva dejanja goljufije, kar se vse vnese v poročilo.
-

Miran Rems: vprašal je, ali je imela radovljiška policija kaj težav s tujci oz. migranti v
času migrantske krize in če so že bili v situaciji, kjer je bila potreba uporaba električnega
paralizatorja.

Mag. Janez Šuštar je odgovoril, da težav z migranti v občini ni bilo, izvajali so nadzor nad prehodi
vlakov na železniški postaji ter avtobusi na počivališču OMV sever. Obravnavani so bili
posamezni primeri migrantov, ki jih je policija predala na mejni prehod Karavanke oz. nastanila v
centru za tujce. Trenutno PP Radovljica še nima električnega paralizatorja, najprej bo potrebno
policiste izobraziti za njegovo uporabo.
-

Miran Rems: poveljnika CZ je vprašal, kolikšen je v projektu Oživimo srce delež prvih
posredovalcev, zanimajo ga podatki uporabe defibrilatorjev ter kako je s financiranjem.

Janez Koselj je odgovoril, da so bili prvi posredovalci v aprilu 2016 dogovorjeni v sporazumu z
občino, gasilskimi enotami, GRS, RK in UZRRS Kranj, kjer se jih je usposobilo približno 80, ki
naj bi letos pristopili k obnovitvenim tečajem. Po opremi enot je prva aktivacija stekla decembra
2016, kateri so sledile še ostale.
Teodora Beton: zanima jo, kako je poskrbljeno za psihično podporo oz. pomoč prvim
posredovalcem, tako predpriprava kot tudi pomoč po morebitnem neuspešnem reševanju.
Župan je povedal, da je sestavni del izobraževanja tudi strokovna pomoč ob morebitni smrti ob
posredovanju.
-

Občinski svet je sprejel sklep k točki VI.a:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za
leto 2016.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
Občinski svet je sprejel sklep k točki VI.b:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2016 in
Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za
leto 2017.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
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Občinski svet je sprejel sklep k točki VI.c:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Oceno izvajanja občinskega programa varnosti
za leto 2016.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki VII. Poročilo Nadzornega odbora
Obrazložitev je podal Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora.
V splošni razpravi je sodelovala:
- Anita Vidic: ker je že iz zapisnika seje OS, na kateri je bilo obravnavano poročilo o
opravljenem nadzoru, in zapisnika seje Sveta KS razvidno, da so bile napake odpravljene,
jo zanima, zakaj je bil potreben še izredni nadzor s tremi člani.
Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora, je odgovoril, da je občinski svet Nadzorni odbor
pozval, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti izvede dodatni nadzor, tokrat v primerih KS
Lesce in KS Otok, za katero termin še ni bil usklajen.
Občinski svet je sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s Poročilom o opravljenem izrednem nadzoru
v KS Lesce za leto 2015.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki VIII.a Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Radovljica za leto
2017 – dopolnitev 3/2017
Obrazložitev za obe podtočki točke VIII je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za
gospodarjenje z nepremičninami.
Odbor za finance, predsednica Mariana Rebernik: odbor je soglasno sprejel predlagani sklep
pod točko VII.a, vendar jih je zanimalo, zakaj se odloča po že uspešno izvedeni dražbi. S strani
občinske uprave so prejeli odgovor, da se do 20% načrtovane vrednosti nakupov nepremičnin
lahko sklepa posle brez predhodnega soglasja. Pod točko VIII.b so soglasno sprejeli predlagani
sklep.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema dopolnitev 3/2017 Letnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2017.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki VIII.b Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišča s seznama:
KO
HRAŠE
KROPA
KROPA
KROPA
KROPA
KROPA
KROPA
KROPA
KROPA
KROPA
KROPA
KROPA
KROPA

Parcela
395/103
661/6
661/16
661/8
661/10
661/9
661/7
661/5
661/19
661/14
661/12
661/11
661/17

2

Kvadratura [m ]
132
5
4
5
3
10
11
30
13
22
6
10
5

Lastništvo
OBČINA RADOVLJICA
JAVNO DOBRO
JAVNO DOBRO
JAVNO DOBRO
JAVNO DOBRO
JAVNO DOBRO
JAVNO DOBRO
JAVNO DOBRO
JAVNO DOBRO
JAVNO DOBRO
JAVNO DOBRO
JAVNO DOBRO
JAVNO DOBRO
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KROPA
KROPA
ZALOŠE
ZALOŠE

661/18
661/15
980/4
861/6

8
6
70
30

JAVNO DOBRO
JAVNO DOBRO
JAVNO DOBRO
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.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki IX. Pobude in vprašanja
Blaž Trček:
- vprašanja glede sprejema nove sistemizacije v javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica.
Branko Fajfar, Anita Vidic in Izidor Arih:
- vprašanje o zemljiščih v območju lesno predelovalnega centra Radovljica.
Tea Beton:
- pobuda za zagotovitev sredstev v občinskem proračunu za organizacijo prireditve, namenjene
prostovoljcem v občini Radovljica.
Župan je pobudo podprl in predlagal, da svetniki določijo člana občinskega sveta za vodjo
prireditve, sam pa bo poskušal zagotoviti sredstva za izvedbo.
Sabina Felc:
- podprla je predlog Tee Beton za organizacijo prireditve, namenjene prostovoljcem.
Jernej Kolman:
- pobuda za postavitev standardnih košev za odpadke in pasje iztrebke na območju
jugozahodno od zdravstvenega doma v Radovljici;
- pobuda za postavitev cestnega ogledala na občinski cesti Ovsiše – Dobravica na vstopu v vas
Dobravica.
Nevenka Osterc:
- vprašanja o stanju sodnih postopkov glede ceste za Verigo in varnosti za udeležence v
cestnem prometu.
Mark Toplak:
- pobuda za spremembo OPPN LC Lesce – križišče s cesarsko cesto – Begunje na odseku ob
Elanu.
Franc Markelj:
- pobudi za čimprejšnjo opredelitev rešitve za prometno situacijo na Gradnikovi cesti in
označbo prehoda za pešce v križišču Šercerjeve in Langusove ulice z Ljubljansko cesto v
Radovljici.
Sabina Felc:
- pobuda za sprejem odloka o obveznem dodajanju sredstev, ki uničijo smrad, v gnojnico.
Avguštin Mencinger:
- pobuda s predlogi za izboljšanje turistične infrastrukture.
Gregor Remec:
- vprašanje, ali obstaja in kako se izvaja parcelacija – razpored grobov za novo radovljiško
pokopališče, in pobuda za obnovo oz. ureditev mrliških vežic.
Anita Vidic:
- ustno vprašanje o trenutni situaciji v sodnih in izvensodnih postopkih, povezanih s cesto za
Verigo, kako je z razgovori z vpletenimi strankami in kako je poskrbljeno za varnost na tej
cesti.
Župan je odgovoril, da je odvetnica v prejšnjem tednu posredovala predlog nasprotni stranki in da
občina odgovora še ni prejela. Občina poskuša postopek speljati po izvensodni poti.
Mark Toplak:
ustno vprašanje, ker ni zadovoljen z odgovorom na njegovo vprašanje, zastavljeno županu
na prejšnji seji. Na vprašanje ni odgovoril župan, vsebina odgovora pa navaja le zakonsko
podlago, česar sam ni spraševal, temveč, ga je zanimalo, ali ima župan pregled na stanjem
gospodinjstev v občini, ki še niso priključena na javni vodovod. Moti ga, da župan po eni
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strani podpira vnos pravice do pitne vode v ustavo, po drugi strani pa ne odgovori o stanju v
svoji občini.
Župan je odgovoril, da je bilo ob pregledu stanja na območju Sv. Petra ugotovljeno, da je
vodovod za zasneževanje uničen, zato je Komunali Radovljica naročil, naj oceni stanje na
obstoječem omrežju, da se bosta na vodovod lahko priključila tudi Sv. Peter in Sankaška koča.
Mark Toplak, replika:
povedal je, da je poleg lokacije Sv. Peter še okoli 10 gospodinjstev v občini, ki niso
priključena na javni vodovod.
Gorazd Fajfar:
ustno vprašanje glede novega nogometnega igrišča za mali nogomet v Športnem parku
Radovljica: od Športne zveze Radovljica je prejel obvestilo, da to igrišče ni pravilno
označeno, da so posredovali na Občini Radovljica in da je občina odgovorila, da se dodatnih
del na tem igrišču ne predvideva. Zanima ga, zakaj liniranje ne ustreza predispozicijam, ki jih
za mali nogomet predvideva Športna zveza Radovljica.
Župan je odgovoril, da je Športni zvezi pojasnil, da so označbe narejene za mlajše kategorije in se
ne bodo izrezovale. Dogovorjeno pa je, da bodo dodatne označbe za mali nogomet postavljene v
drugi barvi.
Simon Resman:
ustna pobuda, da igralci sami skrbijo za nogometno igrišče, ki je v prvi vrsti namenjeno
otrokom in ne polprofesionalnim igralcem. Predlaga, da uporabniki, ki organizirano
uporabljajo igrišče, prispevajo manjši znesek kot prispevek za uporabo, obnovo in kritje
stroškov popravil.
Darko Marolt:
podprl je predlog svetnice Tee Beton za organizacijo prireditve, namenjene prostovoljcem;
glede vprašanja o nogometnem igrišču v Radovljici je povedal, da je izdelano bolje kot v
Lescah in da je igrišča treba redno vzdrževati. NK Lesce sam skrbi za vzdrževanje svojih
igrišč, v primeru uporabe ostalih igrišč pa se plača najemnina. Spomnil je, da sta bila
nogometno igrišče in umetna trava pred 8 leti že tema na dnevnem redu občinskega sveta, a
predlog žal ni bil sprejet. Lokalna skupnost je izgubila igrišči za mali nogomet v bližini
krožnega krožišča za Kropo. Zelo so zadovoljni s trenutnimi objekti v Lescah, interesom ter
vpisom v NK Lesce. Predlaga, da bi igralci malega nogometa lahko izkoristili proste
nedeljske dopoldanske termine na atletskem stadionu v Radovljici, glede na to da atleti ta dan
nimajo tekmovanj.
Župan je odgovoril, da bo z občinsko upravo poskrbel, da bodo pogoji uporabe pravični za vse,
kot je to urejeno na drsališču oz. površini za in-line hokej.
Branko Fajfar:
predlagal je, da se izvzame del zemljišča in naredi dve igrišči s pravilnimi dimenzijami za
mali nogomet na lokaciji lesno predelovalnega centra. Povedal je, da igralci malega
nogometa niso polprofesionalni. Navedel je primer v KS Ljubno, kjer so uredili dve igrišči za
mali nogomet na lokaciji stare gramoznice.
Gorazd Fajfar:
odgovoril je, da se uporaba igrišča za mali nogomet plačuje, da je bila tema in dilema na
občinskem svetu glede velikosti planiranih igrišč in ne same podlage in pohvalil ureditev
igrišča za mali nogomet v Radovljici.
Tea Beton:
javila se je za koordinatorko prireditve ob dnevu prostovoljstva.
Miran Rems:
podprl je pobudo za organizacijo prireditve, namenjene prostovoljcem, in se prav tako javil
za koordinatorja.
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri.
Zapisala:
Metka Gaber

Ciril Globočnik
ŽUPAN
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