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ZAPISNIK
21. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 21. junija 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.
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, Marjeta Razingar, vodja Referata za finance in proračun, Staša Čelik Janša, vodja
Referata za okolje in prostor, Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Golčman
Andrej, RcR projekt d.o.o., Borut Ulčar, Regijska razvojna družba d.o.o., dr. Andreja Jan, Arhema
d.o.o., Saša Smolej, Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o., Marja Čad, Vzgojnovarstveni
zavod Radovljica, Zlata Rejc, Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica, Emilija Kavčič, OŠ F. S.
Finžgarja Lesce, Alenka Cuder, OŠ Staneta Žagarja Lipnica, Jelena Horvat, OŠ Antona Janše
Radovljica, Marko Možina, Glasbena šola Radovljica, 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 21 svetnic in svetnikov.
V razpravi na dnevni red je sodeloval:
- Blaž Trček je predlagal, da se točka XI. Pobude in vprašanja obravnava na seji kot druga točka.
Občinski svet je sprejel predlog, da se točka XI. Pobude in vprašanja uvrsti za točko I. Potrditev
zapisnika 20. redne seje občinskega sveta.
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)
Občinski svet je sprejel naslednji
DNEVNI RED
I.
Potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta
II.
Volitve in imenovanja
II.a
Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Radovljica v volilno telo za volitve
člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
II.b Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2017
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Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2017 – rebalans I –
skrajšani postopek
IV.
Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin
nadzemnega pridobivalnega prostora JEL 29 - Kamnolom Kamna Gorica
V.
Osnutek Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta
Dolina v Lescah
VI.
Osnutek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Zapuže
VII. Osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za Turistično
nakupovalni center Lesce – 1. faza
VIII. Osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza in Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na
regionalno cesto
IX.
Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v
Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za šolsko leto 2017/2018
X.
Soglasje k sistemizacijam delovnih mest v osnovnih šolah in glasbeni šoli za šolsko leto
2017/2018
X.a
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta
Radovljica za šolsko leto 2017/2018
X.b
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za
šolsko leto 2017/2018
X.c
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica za
šolsko leto 2017/2018
X.d
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica
za šolsko leto 2017/2018
X.e
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto
2017/2018
XI.
Pobude in vprašanja
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
III.

K točki I. Potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta
V splošni razpravi so sodelovali:
- Darko Marolt: pri točki Pobude in vprašanja pri razpravi o nogometnem igrišču je govoril o
tem, da so lokalna skupnost oz. »malonogometne« ekipe, izgubile dve igrišči v bližini krožnega
krožišča za Kropo, ne drži pa, kot je navedeno v zapisniku, da so izgubili igrišči na atletskem
stadionu. Pojasnil je, da je predlagal, da bi se ob nedeljah liga malega nogometa igrala na
atletskem stadionu, glede na to da atleti ta dan nimajo tekmovanj. V zapisniku je bilo napačno
povzeto, da je predlagal, da se ta liga igra v Lescah, vendar to ni mogoče, ker so ob nedeljah na
tem igrišču tekme velikega nogometa.
- Gorazd Fajfar: pri njegovem ustnem vprašanju pri točki Pobude in vprašanja je narobe
zapisano »zanima ga, zakaj dimenzije ne ustrezajo standardom«, saj ni govoril o standardih, ki
jih igrišče gotovo izpolnjuje, temveč o tem, da liniranje ne ustreza predispozicijam, ki jih za
mali nogomet predvideva Športna zveza Radovljica.
- Branko Fajfar: v zadnjem stavku na strani 2 je zapisano, da je župan omenil, da so bila
privatna zemljišča kupljena po cenitvi. Kot se spomni, je župan dejal, da so bila zemljišča od
privatnih lastnikov kupljena po 11 EUR. V odgovoru na njegovo vprašanje so cenitve bistveno
višje, kot cene, po katerih je občina kasneje zemljišča odkupila, kar se ne ujema z županovo
izjavo.
Župan je pojasnil, da je to o ceni govoril pri zemljiščih, ki jih je občina kupila od Tehnika v stečaju
in so bila kupljena po nekaj več kot 11 EUR.
Občinski svet je sprejel zapisnik 20. redne seje občinskega sveta s popravki.
(21 ZA,0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
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K točki XI. Pobude in vprašanja
Blaž Trček:
- ugovarjal je glede odgovora, ki ga je prejel na 20. seji občinskega sveta na svoje vprašanje o
ukinitvi delovnega mesta tehničnega koordinatorja v zavodu za turizem in kulturo Radovljica. V
zadnjih tednih je prejel več klicev kulturnikov in kulturnih društev, ki so sodelovali z
Linhartovo dvorano. Protestirali so glede odpustitve tehničnega koordinatorja in ukinitve tega
delovnega mesta v javnem zavodu. Tehnični koordinator je vedno nudil pomoč ter s
prilagodljivostjo, izkušnjami in poznavanjem odrsko tehničnega vidika ter zmožnosti dvorane
poskrbel, da so se priprave na nastope in izvedba v Linhartovi dvorani odvijale tekoče. Izrazili
so zaskrbljenost, kako bo poskrbljeno za tehnični servis dvorane v prihodnje, saj se predvideva,
da bo to delo opravljal zunanji izvajalec, ki ne bo nujno vedno isti in bo vprašljivo njegovo
poznavanje tehničnih možnosti dvorane. Hkrati se bodo stroški nekomercialnega najema
dvorane povečali še za stroške najema zunanje delovne sile. Združitev obeh zavodov je kljub
nezaupanju podprl, ker je pred občinskim svetom prejel obljubo, da s tem kultura ne bo
okrnjena, tako na društvenem kot tudi na visoko umetniškem nivoju. Njegova zaskrbljenost
glede združitve iz naslova racionalizacije, torej zmanjšanje za eno direktorsko plačo, in boljše
prilagodljivosti oz. sodelovanja s kulturnimi društvi pa dobiva precej drugačne razsežnosti, kot
obljubljeno. Moti ga tudi, da je zavod Turizem in kultura Radovljica, kot ve, edini, ki ima sam
preko svojega sveta možnost notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest, občinski svet
pa v to nima posega, čeprav je zavod vezan na občinski proračun. Kot je zapisano v odgovoru
direktorice zavoda, sta po njegovem mnenju mešanje del, delovnih obveznosti in prilagoditve
glede na potrebe v zavodu precej nekonstruktivna. Kultura v zavodu mora imeti svojo stroko in
organiziranost, ki naj bi skrbela za kulturo. Priprava in izvedba programov potrebuje uigrano
ekipo, v nasprotnem primeru pa združitev obeh zavodov pomeni nazadovanje in se
organiziranost v ločenih zavodih izkaže kot boljša, če ne edina možnost, za prosperiranje te
sicer nedobičkonosne dejavnosti, ki pa je nujna za obstoj in razvoj civilizirane družbe.
- vprašanje o ceniku najema Linhartove dvorane, načinu sodelovanja javne infrastrukture v
kulturi s kulturnimi društvi s sedežem v Radovljici in sinergiji kulture in umetnosti s turizmom
v združenem zavodu za turizem in kulturo.
Mark Toplak:
- ustna pobuda, da se kolesarska steza, kjer je na Gorenjski cesti zarisana na pločnik ter nevarna
tako za kolesarje kot pešce, zariše na cesto.
- pobuda za boljšo označitev prepovedi prometa za motorna vozila s priklopnim vozilom skozi
Zaloše – označitev že v Otočah in na Posavcu.
Branko Fajfar:
- vprašanje cen zemljišč in drugih stroškov, povezanih s projektom lesno predelovalnega centra
Radovljica,
- vprašanje o pravilnosti navedbe pravne podlage v preambuli Poslovnika Občinskega sveta
Občine Radovljica s prošnjo, da občinska uprava pripravi predlog, kako napako odpraviti, in
pobuda za pridobitev pravnega mnenja o veljavnosti poslovnika občinskega sveta, ker je bil
sprejet na isti dan kot Statut Občine Radovljica in na podlagi prejšnjega statuta.
Tea Beton:
- pobuda, da se poišče možnost, da se prostovoljcem, ki izvajajo program starejši za starejše,
posreduje podatke o starejših občanih.
K točki II.a Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Radovljica v volilno telo za volitve člana
državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Pravila za izvolitev predstavnikov Občine
Radovljica v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana
državnega sveta.

I/3

(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki II.b Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2017
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Simon Resman: zgolj v razmislek je predlagal, da veliko plaketo Občine Radovljica podelijo
občinskemu svetu; nekaj predlogov, ki jih je potrdila KMVI, je namreč razumel, da potrjujejo
sami sebe, kar se mu ne zdi povsem razumljivo in je tako, kot da bi občinski svet veliko plaketo
podelil samemu sebi.
Župan je povedal, da lahko poda predlog, a ne more biti uveljavljen.
Občinski svet je sprejel sklepe:
1. Veliko plaketo Občine Radovljica prejme:
- NUŠA POTOČNIK, zdravnica, za dolgoletno delo na zdravstvenem področju, sodelovanje
v Štabu CZ Občine Radovljica in aktivnosti v OZ RK Radovljica.
2. Plaketo Občine Radovljica prejme:
- KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO, za intenziven, vzoren in napreden razvoj krajevne
skupnosti,
- ŽELJKO GVOZDIĆ, za izjemne uspehe na področju športa, uveljavitev in razvoj taekwondoja ter prispevek k ugledu občine.
3. Plaketo Antona Tomaža Linharta prejmejo:
- MEŠANI PEVSKI ZBOR ANTON TOMAŽ LINHART RADOVLJICA, za 25–letnico
delovanja zbora,
- ANDREJ POTOČNIK, za izredno aktivnost in povezovalnost v Kulturnem društvu
Podnart,
- NIKOLAJ MAŠUKOV, za veličastna umetniška dela v cerkvah, kapelah in drugih
arhitekturnih objektih po Sloveniji in širše.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki III. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2017 –
rebalans I – skrajšani postopek
Obrazložitev sta podala Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica, in Alenka Langus, direktorica
občinske uprave. Župan je povedal, da ni bilo vloženih amandmajev.
Odbor za finance, dr. Mariana Rebernik: v razpravi pri obravnavi gradiva na seji odbora so
sodelovali vsi navzoči in brez pripomb potrdili oba predlagana sklepa.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Branko Fajfar: zanima ga, zakaj je pri NRP pokopališka dejavnost KS Ljubno pri letu 2018
zapisano 6.000 EUR in KS Otoče 2.000 EUR ter v letih 2019 in 2020 11.600 EUR in 4.100
EUR.
Marjeta Razingar, vodja Referata za finance in proračun, je pojasnila, da se NRP za prihodnja leta
niso spreminjali, so enaki, kot so bili sprejeti za proračuna 2017 in 2018. Napaka bo popravljena v
naslednjem dokumentu.
Občinski svet je sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembi Odloka o
proračunu Občine Radovljica za leto 2017 – rebalans I s prilogami: Načrt razvojnih
programov za obdobje 2017 do 2020, Program športa Občine Radovljica za leto 2017,
Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2017, Letni načrt ravnanja z nepremičnim
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premoženjem Občine Radovljica za leto 2017, Letni načrt ravnanja s kapitalskimi naložbami
Občine Radovljica za leto 2017, Letni program izobraževanja odraslih Občine Radovljica za
leto 2017.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o spremembi Odloka o
proračunu Občine Radovljica za leto 2017 – rebalans I s prilogami: Načrt razvojnih
programov za obdobje 2017 do 2020, Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2017,
Program športa Občine Radovljica za leto 2017, Letni načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Radovljica za leto 2017, Letni načrt ravnanja s kapitalskimi naložbami
Občine Radovljica za leto 2017, Letni program izobraževanja odraslih Občine Radovljica za
leto 2017.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 25)
K točki IV. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin
nadzemnega pridobivalnega prostora JEL 29 - Kamnolom Kamna Gorica
Obrazložitev sta podala Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, ter Andrej Golčman,
RcR projekt d.o.o., Radovljica.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: odbor je po
razpravi s tremi glasovi za in enim vzdržanim podprl predlagan sklep.
V razpravi svetniških skupin sta sodelovala:
- Mark Toplak, SDS: zadovoljni so, da so bili krajani in njihove želje upoštevani, po njihovem
mnenju pa je v osnutku odloka nedorečenih precej stvari, kot so časovni termini sanacije
obstoječega kamnoloma, kar je razvidno tudi iz zapisnika odbora za okolje in prostor. Menijo,
da je tak osnutek pomanjkljiv.
- Miran Rems, Lista Cirila Globočnika: občinski svet je bil pred leti ob obravnavi prvega
osnutka že kritičen. Stvari so se nekoliko popravile, ker pa bo 20-letno obdobje kmalu
zaključeno in še ni prišlo do sanacije, naj se sanacija spremlja in o tem tudi poroča
koncendentu. Predvidevajo, da bo koncesija čez 3 ali 4 leta obnovljena, če obstoječa rana dotlej
ne bo sanirana, se novo koncesijo lahko zavrne. Vključiti je treba tudi časovnico. V gradivu je
zapisano, naj bi drevesa v petih letih zrasla do višine približno 5 metrov, vendar je to še daleč
od ozelenitve te rane na Jelovici.
V splošni razpravi je sodeloval:
- Jernej Kolman: s sprejemom predlaganega osnutka koncesionarju omogočamo širjenje proti
Kropi in Kamni Gorici. Iz gradiva je razvidno, da si država želi izkoriščanja kamnoloma, ker je
to edino nahajališče keratofirja v Sloveniji. Vse ceste so državne in potrebne sanacije, tako od
Kamne Gorice do Podnarta kot proti Lancovemu ter Radovljici. Če bo predlagani osnutek
sprejet, bo verjetno država leta 2021 podaljšala koncesijo koncesionarju, občani prizadetega
dela pa bodo ostali brez infrastrukture. Če odlok ne bo sprejet, lahko pokažemo državi, da mora
začeti vlagati v infrastrukturo, s sanacijami cest in z obvoznico mimo Iskre v Lipnici ter ostalih
lokacij, ki jih je omenil načrtovalec. Prebivalci Kamne Gorice in ostali prebivalci Lipniške
doline so že 40 let, kolikor traja izkoriščanje kamnoloma, prizadeta stranka. Zanima ga, ali in
kdaj bo sanacija osrednjega dela kamnoloma zaključena, kdaj se bo sploh začela in ali se ta del
ne bo več izkoriščal in če ne, zakaj še ni bilo sanacije. Sredstva za sanacijo se zbirajo pod
okriljem Eko sklada, za primer stečaja koncesionarja, lahko pa bi se koristila že sedaj. Primerno
bi bilo, da bi bil del kamnoloma že ozelenjen, na tej podlagi pa bi lahko podprli širitev samega
kamnoloma. Pozval je župana, da poda mnenje glede kamnoloma, in predlagal, da država stori
korak naprej, kar se tiče infrastrukture.
Župan je odgovoril, da je DRSI zagotovila, da bo letos začela sanirati drugi del ceste na Lancovem
in ga zaključila v letu 2018. Za odsek mimo Iskra Mehanizmi Lipnica so v postopku spremembe
prostorskega reda, predvidene v septembru, ki bodo podlaga za projektiranje. Odsek v Podnartu naj
bi DRSI izvedla letos, vendar je problem usklajevanje z železnicami. Zgrajen bo pločnik in
odstranjena stanovanjska hiša, za katero je občina že odkupila parcelo. V Kamni Gorici je velik del
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že asfaltiran, zahtevano pa bo tudi, da je Lipniška dolina urejena. Vse pripombe bodo obravnavane
in upoštevane do predloga.
-

-

-

-

Mariana Rebernik: podpira predloge Jerneja Kolmana in Mirana Remsa. Kamnolom je za
Kamno Gorico in Lipniško dolino zelo velika obremenitev, verjame pa, da aktivnosti, ki jih je
navedel župan, tečejo in se bodo zadeve premaknile. Skrbi pa jo ozelenitev že izkoriščenega
dela in vztraja pri tem, da se vidi, kako in na kakšen način bo saniran.
Teodora Beton: zadovoljni so z dialogom v zadnjem času. Od kamnoloma doslej niso imeli
ničesar, prizadevajo si, da bi se izboljšala infrastruktura in da bi zaradi vseh dodatnih
obremenitev kaj pridobili. Podpira predloge, ki naj se zapišejo kot varovalke. Pogoj za ponovno
koncesijo bi morala biti sanacija obstoječega območja.
Branko Fajfar: pomembno je poznavanje tehnologije načina izkoriščanja glede na teren; sam
je pogosto v kamnolomu, kjer vidi, da gre za porivanje materiala po etažah, kar pomeni, da so
vse etaže ves čas zasedene. Zato je sprotno saniranje težko, treba pa je doseči konsenz, kdaj,
kako in na kakšen način lahko dovolimo širjenje. Podpira predlog župana, da se poskrbi za
urejanje državne ceste in ostale infrastrukture. Svetuje, da posamezne prizadete krajevne
skupnosti začnejo z intenzivnim sodelovanjem s koncesionarjem pri odpravljanju težav po
posameznih krajevnih skupnostih. KS Ljubno je vzpostavil korekten odnos, da so bile koristi na
obeh straneh, in posledično tudi občini kasneje ni bilo treba vlagati v določene infrastrukturne
probleme. Pozitivno sprejemanje novitet je pomembno, kot primer je navedel novo asfaltno
bazo na meji KS Ljubno, ki je mnogo manj moteča kot baza v Naklem. Koncesijo daje država,
mi pa koriščenje lahko le prostorsko omejimo.
Jernej Kolman, replika: zanima ga, kakšne, predvsem finančne, koristi od koncesije ima
občina na kakšen način se obračunavajo.

Župan je pojasnil, da prihodek občine znaša 35.000 EUR in enako prihodek države. Sredstva gredo
v integralni proračun. Dodatno bodo na drugem odseku Lancovega opravljena dela v vrednosti 1,5
milijona evrov.
Načrtovalec Andrej Golčman je pojasnil, da 16., 17. in 18. člen dovolj natančno opredeljujejo
sanacijo, do predloga pa jo lahko opredelijo še bolj natančno. 45. člen opredeljuje spremljanje
eksploatacije in sanacije.
Občinski svet je sprejel sklep:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje površin nadzemnega pridobivalnega prostora JEL 29 Kamnolom Kamna Gorica.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s
strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.
(20 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki V. Osnutek Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega
načrta Dolina v Lescah
Obrazložitev je podala dr. Andreja Jan, Arhema d.o.o..
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: odbor je brez
razprave soglasno podprl predlagana sklepa.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o drugih spremembah in
dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s
strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.
(26 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 25)
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K točkam VI. Osnutek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Zapuže
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
podprl predlagana sklepa.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o prvih spremembah in
dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Zapuže.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s
strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)
K točki VII. Osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za Turistično
nakupovalni center Lesce – 1. faza
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
podprl predlagana sklepa.
Župan je povedal, da se s spremembami sledi trajnostni prometni strategiji z željo, da se to območje
opremi z dodatnimi postajališči. Alpetour je izkazal interes za opravljanje voženj na tej relaciji, in
želja je, da sodelujejo tudi vsi vpleteni v tem območju.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 1. faza.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s
strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.
(26 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
K točki VIII. Osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza in Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na
regionalno cesto
Obrazložitev je podala Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: odbor je po
razpravi soglasno sprejel predlagana sklepa.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza
in Občinskega podrobnega prostorskega načrta za priključek Turistično nakupovalnega
centra Lesce na regionalno cesto.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s
strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
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K točki IX. Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v
Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za šolsko leto 2017/2018
Obrazložitev je podala Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti.
Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica Andreja Šmid: odbor je po krajši razpravi
sklenil, da se s predlogi strinja.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepe:
1. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlogu, da se v Vzgojnovarstvenem
zavodu Radovljica za šolsko leto 2017/2018 lahko oblikuje 42 oddelkov, v katere se vključi
največ 757 otrok.
2. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Vzgojnovarstvenemu zavodu Radovljica k
predlagani sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2017/2018.
3. Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana, da med šolskim letom 2017/2018 lahko
glede na novo izdane odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami poda soglasje:
- k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica ter
- k dodatni zaposlitvi za določen čas spremljevalca otroka s posebnimi potrebami
v skladu z veljavno zakonodajo ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki X.a Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta
Radovljica za šolsko leto 2017/2018
Obrazložitev k vsem podtočkam točke X je podala Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene
dejavnosti.
Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica Andreja Šmid: odbor se s predlaganimi sklepi
strinja.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest
Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica za šolsko leto 2017/2018, ki se financirajo iz
sredstev občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:
Delež
Delovno mesto
Financiranje
zaposlitve
učitelj razrednega pouka – PŠ Ljubno –
1. 1. in 3. raz.
0,59
Občina Radovljica
učitelj razrednega pouka – PŠ Ljubno –
2. 4. in 5. raz.
0,70
Občina Radovljica
3. kuhar IV
3,07
tržna dejavnost-kuhinja
4. administrator V
0,25
tržna dejavnost-kuhinja
5. knjigovodja V
0,25
tržna dejavnost-kuhinja
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki X.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za
šolsko leto 2017/2018
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest
Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce za šolsko leto 2017/2018, ki se financirajo iz sredstev
občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:
Delež
Financiranje
Delovno mesto
zaposlitve
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1. hišnik IV
2. kuhar IV
3. kuharski pomočnik III
4. knjigovodja V
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)

0,50
1,81
1,75
0,40

Občina Radovljica
tržna dejavnost-kuhinja
tržna dejavnost-kuhinja
tržna dejavnost-kuhinja

K točki X.c Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica za
šolsko leto 2017/2018
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani
Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica za šolsko leto 2017/2018,
občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:
Delež
Delovno mesto
zaposlitve
učitelj razrednega pouka – PŠ Ovsiše – 4.
1. in 5. raz.
0,68
2. hišnik IV
0,25
3. kuhar IV
1,68
4. poslovni sekretar VI
0,10
5. računovodja VI
0,10
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)

sistemizaciji delovnih mest
ki se financirajo iz sredstev
Financiranje
Občina Radovljica
Občina Radovljica
tržna dejavnost-kuhinja
tržna dejavnost-kuhinja
tržna dejavnost-kuhinja

K točki X.d Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica za
šolsko leto 2017/2018
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest
Osnovne šole Antona Janše Radovljica za šolsko leto 2017/2018, ki se financirajo iz sredstev
občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:
Delež
Delovno mesto
Financiranje
zaposlitve
1.

Voznik
1,3875
Logoped oz. specialni in rehabilitacijski
0,500
2.
pedagog
3. Fizioterapevt
0,50
Specialni in rehabilitacijski pedagog za
glede na izdane
4. izvajanje dodatne strokovne pomoči v
odločbe
vrtcu
5. Čistilka II
0,145
(26 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 25)

Občina Radovljica (0,20)
Občina Radovljica (0,2725)
Občina Radovljica (0,2459)
Občina Radovljica (trenutno
0,7273)
tržna dejavnost

K točki X.e Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto
2017/2018
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest
Glasbene šole Radovljica za šolsko leto 2017/2018, ki se financirajo iz sredstev tržne
dejavnosti, kot sledi:
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Delovno mesto

Delež zaposlitve

1. Učitelj plesa
0,40
2. Učitelj violine
0,50
3. Učitelj kitare
0,50
4. Učitelj klavirske harmonike
0,50
5. Učitelj diatonične harmonike
0,30
6. Učitelj nauka o glasbi
0,40
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)

Financiranje
tržna dejavnost
tržna dejavnost
tržna dejavnost
tržna dejavnost
tržna dejavnost
tržna dejavnost

Seja je bila zaključena ob 17.50 uri.
Zapisala:
Petra Budkovič

Ciril Globočnik
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