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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: 13.12.2017 
 
 

Z A P I S N I K 

23. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 18. oktobra 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, Marjeta Razingar, vodja Referata za finance in proračun, Manca Tomažin, vodja 
Oddelka za splošne zadeve, 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, Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Tanja 
Frelih Egart, višja svetovalka za prostor, Andreja Jan, Arhema d.o.o., Vid Ratajc, Ržišnik Perc 
d.o.o., mag. Sonja Resman, Dom Dr. Janka Benedika Radovljica, in novinarka Klementina Skumavc 
Mežek, GTV. 
 
Opravičeno odsotna: Mariana Rebernik in Miha Šter. 
 
Župan Ciril Globočnik je odprl sejo in povedal, da se seja snema ter prenaša na spletnih straneh. 

Ob začetku seje je navzočnost priglasilo 18 svetnic in svetnikov. 

Župan je pred razpravo od dnevnem redu umaknil točko III. Odlok o spremembi Odloka o 
proračunu Občine Radovljica za leto 2017 – skrajšani postopek. 

Predlagal je širitev dnevnega reda s točko VII.b Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Radovljica za leto 2017 – dopolnitev 5/2017. Gradivo so svetniki prejeli pred začetkom seje 
in ne vsebuje nakupa parkirnih mest za knjižnico. Točka VII. se ob potrditvi predlagane širitve 
preimenuje v VII.a. 

Občinski svet je brez razprave sprejel predlog župana za širitev dnevnega reda s točko VII.b Letni 
načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2017 – dopolnitev 5/2017. 
(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18) 
 
V razpravi na dnevni red je sodeloval: 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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- Gorazd Fajfar:  
- če je v interesu občine, da imamo svojega državnega svetnika, je najprej treba določiti 

kandidata za državnega svetnika, nato pa še elektorje v taki sestavi, da bodo predlaganega 
kandidata potrdili.  
 

Župan je povedal, da se s predlogom za zamenjavo vrstnega reda podtočk ne strinja. 
 

Občinski svet ni sprejel predloga Gorazda Fajfarja za zamenjavo vrstnega reda podtočk pri točki II. 
Volitve in imenovanja. 
(8 ZA, 10 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 16) 
 

Občinski svet je sprejel naslednji  
DNEVNI RED 
I. Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta 
II. Volitve in imenovanja (KMVI) 

II.a Izvolitev 4 predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih 
interesov - elektorjev 

 II.b Določitev kandidata za člana Državnega sveta 
IV. Predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta 

Dolina v Lescah (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja) 
V. Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Radovljica 

(Odbor za finance) 
VI. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna oskrba na 

domu (Odbor za zdravstvo in socialno varstvo) 
VII. Premoženjsko pravni zadevi (Odbor za finance) 
VIII. Prostorsko programska preveritev za umestitev Gorenjske regijske bolnišnice na  

območje RA 95 v Radovljici – informacija (Odbor za urejanje prostora in varstvo 
okolja) 

IX. Pobude in vprašanja 
(18 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18) 
 
K točki I. Potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 21. redne seje občinskega sveta. 
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18) 
 
K točki II.a Izvolitev 4 predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov 
- elektorjev 
 
Svetniki so po elektronski pošti prejeli dopolnjeno gradivo k točkama II.a in II.b. 
 
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja (KMVI). 
 
V splošni razpravi so sodelovali: 
 
- Darko Marolt: predlaga občinskemu svetu, da sklep potrdi; meni, da je pravično, da imajo 

svoje predstavnike tisti, ki so prejeli največ glasov na zadnjih lokalnih volitvah. 
- Branko Fajfar: meni, da je prav, da predlagani elektorji podprejo radovljiškega kandidata za 

člana državnega sveta. V občini je veliko projektov, pri katerih državni svetnik posredno lahko 
pripomore k realizaciji. Pojasnil je še, da se je na seji KMVI izločil iz celotnega postopka in 
razprave, ne le iz glasovanja, kot je navedeno v zapisniku seje KMVI. 

- Mark Toplak: na seji KMVI je predlagal enako kot Branko Fajfar, ker postopek volitev 
državnega svetnika daje prednost večjim občinam. Na seji KMVI je podprl predlaganega 
kandidata in upa, da ga bodo tudi predlagani elektorji.  
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- Gorazd Fajfar: opozoril je na napako v gradivu pri poimenovanju liste Glas mladih 
Radovljica. Meni, da se na razpise KMVI prijavljajo le določeni ljudje in da se med njimi deli 
položaje. Glasoval bo proti predlagani listi elektorjev. 

- Tea Beton: po njenem mnenju elektorji, ki jih izvoli občinski svet, glasujejo tako, kot naroči 
občinski svet.  

- Gorazd Fajfar – replika Tei Beton: ve se, da pri tajnem glasovanju ni tako.  
- Miran Rems: naloga državnega svetnika ni zastopanje Radovljice, temveč interesov Zgornje 

Gorenjske. Meni da je predlagani kandidat dober in bo zmogel preseči strankarske ter občinske 
okvire. Po njegovem mnenju tajno glasovanje ni pogojeno s strankarsko pripadnostjo. Opravičil 
se je Branku Fajfarju za napako v zapisniku seje KMVI in obrazložil, da je lista sestavljena iz 
svetnikov in lahko svetniki glasujejo o listi, kljub temu, da so sami na njej.  

 
O tajnem glasovanju je poročal Miran Rems, predsednik KMVI  

ŠTEVILO RAZDELJENIH GLASOVNIC 23 
ŠTEVILO SPREJETIH GLASOVNIC 23 
ŠTEVILO NEVELJAVNIH GLASOVNIC 0 
ŠTEVILO VELJAVNIH GLASOVNIC 23 
ŠTEVILO GLASOV ZA 20 
ŠTEVILO GLASOV PROTI 3 

 
Občinski svet je s tajim glasovanjem sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica je za predstavnike v volilno telo za volitve predstavnikov 
lokalnih interesov – elektorje izvolili 
1. BETON TEO 
2. FAJFAR BRANKA 
3. KOLMAN JERNEJA 
4. ŠMID ANDREJO 
(20 ZA, 3 PROTI) 
 
K točki II.b Določitev kandidata za člana Državnega sveta 
 
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja (KMVI). 
 
V splošni razpravi je sodeloval: 
- Mark Toplak: meni, da bi bilo primerno, da je ob predlaganem kandidatu tudi obrazložitev; 

povedal je, da je bil Bogomir Vnučec občinski in državni svetnik, poslanec, trenutno pa deluje v 
nadzornem odboru. Predlaga, da ga občinski svet podpre.  

 
O tajnem glasovanju je poročal Miran Rems, predsednik KMVI  

ŠTEVILO RAZDELJENIH GLASOVNIC 24 
ŠTEVILO SPREJETIH GLASOVNIC 24 
ŠTEVILO NEVELJAVNIH GLASOVNIC 0 
ŠTEVILO VELJAVNIH GLASOVNIC 24 
ŠTEVILO GLASOV ZA 16 
ŠTEVILO GLASOV PROTI 8 

 
Občinski svet je s tajim glasovanjem sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica je za kandidata za člana Državnega sveta določil Bogomirja 
Vnučca. 
(16 ZA, 8 PROTI) 
 
K točki IV. Predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega 
načrta Dolina v Lescah 
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Obrazložitev je podala Andreja Jan, Arhema d.o.o., Radolvjica. 
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: odbor se strinja s 
predlaganim sklepom. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o drugih spremembah in 
dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah.  
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23) 
 
K točki V. Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Radovljica 
 
Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
Odbor za finance, namestnik predsednice Danijel Kašca: odbor sprejema osnutek odloka. 
 
V razpravi zainteresiranih delovnih teles je sodeloval: 
- Mark Toplak: zanima ga, ali so v odlok vključene tudi oprostitve, ki jih predvideva zakon. 

 
Dominik Skumavec je pojasnil, da so bile vse oprostitve, uvedene v odlok leta 2011, plod želja in 
usklajevanj na občinski ravni. Vse možne oprostitve so bile že vključene v omenjeni odlok. Novih 
oprostitev, ki bi jih predvideval zakon, ni.  
 
V splošni razpravi sta sodelovala: 
- Darko Marolt: je predstavil dopis KS Radovljica, poslan občinski upravi, v katerem 

predlagajo, da se obstoječi odlok dopolni le v delih, kjer gre za zahtevano uskladitev in da se v 
ostalih delih, npr. določbe 2. točke 10. člena, kjer je plačilo za nezazidano stavbno zemljišče 
vezano na vsa zemljišča tako na območju prostorsko izvedbenih načrtov kot prostorskega reda 
pod pogojem, da so komunalno opremljeni, oprostitve ohrani. Menijo, da NUSZ ne sme 
bremeniti zemljišč, ki niso komunalno opremljena, in predlagajo v razmislek, da se oprosti 
plačila NUSZ za kulturne spomenike, izrazito sezonske objekte. 

 
Dominik Skumavec je odgovoril, da se v delu odloka o nezazidljivih stavbnih zemljiščih ne 
spreminja ničesar, na podlagi odločbe ustavnega sodišča se ne pobira nadomestil za uporabo 
stavbnega zemljišča za komunalno neopremljena območja. V primeru, da je nezazidano stavbno 
zemljišče manjše od npr. 600 m2 in je komunalno opremljeno, ni razloga, da bi se ga obravnavalo 
drugače kot večja zemljišča.  
 
- Miran Rems: zanima ga, ali bodo šola, vrtec, glasbena šola, graščina, grad Kamen dolžni 

plačati prispevek. 
 
Alenka Langus, direktorica občinske uprave, je pojasnila, da bodo vsi navedeni objekti zavezani k 
plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Treba jih bo uvrstiti tako na odhodkovno kot 
tudi prihodkovno stran proračuna. Ministrstvo je določilo rok za odpravo neskladij, 30.12.2017, po 
tem datumu pa ministrstvo sproži ustavno presojo odloka, kar pomeni težave z odmero nadomestila 
v prihodnjem letu.  
 
Župan je občinskemu svetu predlagal, da glasuje o osnutku in predlogu Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v občini Radovljica. 
 
Občinski svet je sprejel predlog župana za glasovanje o osnutku in predlogu Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča v občini Radovljica. 
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21) 
 
Občinski svet je sprejel sklepa: 
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1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini Radovljica. 
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini Radovljica. 
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23) 
 
K točki VI. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna 
oskrba na domu 
 
Obrazložitev je podala Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti.  
 
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo, predsednica Tea Beton: odbor se strinja s predlaganim 
sklepom. 
 
V splošni razpravi je sodeloval: 
 
- Simon Resman: podpira in izreka pohvale znižanju cen. 

 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 
pomoč na domu – socialna oskrba na domu.  
(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST ) 
 
K točki VII.a 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 te točke posamično ni 
obravnaval. Obravnaval je točko III, ki je bila na predlog odbora z dnevnega reda umaknjena. Na 
zemljišča v predlagani novi točki letnega načrta niso imeli pripomb in niso povezana z razlogi za 
predlog za umik III. točke, tako da novo točko podpirajo. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišči s seznama: 

KO  Parcela Kvadratura [m2] Lastništvo 
ZALOŠE 959/4   70  OBČINA RADOVLJICA 
ZALOŠE 959/5   4  OBČINA RADOVLJICA 

ki sta v lasti in upravljanju Občine Radovljica, ne služita več kot grajeno javno dobro. 
2. Za zgoraj navedeni zemljišči občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero se 
ta zemljišča izvzame iz javnega dobra. 
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20) 
 
K točki VII.b Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 
2017 – dopolnitev 5 2017 
 
Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
Odbor za finance, namestnik predsednice Danijel Kašca: Odbor te točke posamično ni 
obravnaval. Obravnaval je točko III, ki je bila na predlog odbora z dnevnega reda umaknjena. Na 
zemljišča v predlagani novi točki letnega načrta niso imeli pripomb in niso povezana z razlogi za 
predlog za umik III. točke, tako da novo točko podpirajo. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema dopolnitev 5/2017 Letnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2017.  
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(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točki VIII. Prostorsko programska preveritev za umestitev Gorenjske regijske bolnišnice na 
območje RA 95 v Radovljici – informacija  
 
Obrazložitev sta podala župan in Vid Ratajc, Ržišnik Perc d.o.o.. 
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: odbor se strinja s 
predlaganim sklepom. 
 
V splošni razpravi so sodelovali: 
- Jernej Kolman: zanima ga, kaj omenjeni projekt predstavlja za občino Radovljico, za občane, 

njegove prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti, kaj s samim projektom pridobi občina in 
občani.  

- Monika Ažman: podpira predstavljeni projekt. Meni, da Gorenjska res potrebuje novo 
bolnišnico, ker trenutna ne ustreza niti najmanjšim današnjim potrebam. Geografska umestitev 
je na mestu, oddaljena od strogih centrov in še vedno dostopna. Upa, da bo kot občinska 
svetnica s svojimi izkušnjami lahko prostovoljno sodelovala in pomagala pri projektu. 

 
Župan je odgovoril, da je občina možnost gradnje bolnišnice predlagala med regijske projekte za 
obdobje 2013-2020. V letošnjem letu so na seje Sveta gorenjske regije v jeseniški bolnišnici, ki so se 
je udeležili tudi predstavniki ministrstva za zdravje, ugotovili, da je nujno začeti s postopki za 
umestitev gorenjske bolnišnice, pri tem upoštevati lego glede na oddaljenost, navezavo na avtocesto, 
bližino letališča. Dokument preveritve je uvrščen na dnevni red seje občinskega sveta, da bo 
posredovan ministrstvu. 10 ha zemljišč je ustrezna površina, ki jo potrebuje ministrstvo za regijsko 
bolnišnico, prostorski red omogoča njeno umestitev, stroka pa ocenjuje, da gre za najboljšo lokacijo 
na Gorenjskem. 
 
- Mark Toplak: predlaga, da se ministrstvo obvesti tudi glede prometne situacije v času 

turistične sezone in prometnih konic, ko je praktično onemogočen dostop do Jesenic.  
 
Občinski svet je sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s Prostorsko programsko preveritvijo za 
umestitev Gorenjske regijske bolnišnice na območju RA 95 v Radovljici. 
2. Župan naj Prostorsko programsko preveritev za umestitev Gorenjske regijske bolnišnice na 
območju RA 95 v Radovljici posreduje Ministrstvu za zdravje s predlogom, da preverjeno 
lokacijo upošteva pri načrtovanju mreže regijskih bolnišnic in njihovi umestitvi. 
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20) 
 
K točki IX. Pobude in vprašanja 
 
Gorazd Fajfar: 
- vprašanje o meritvah radona v vseh vrtcih v radovljiški občini. 

Blaž Trček: 
- vprašanja, povezana s prenovljenim sistemom za odpiranje dvižnih količkov za vstop na 

Linhartov trg. 
Tea Beton: 
- pobuda z zahtevo, da se uredi stanje na odseku Ljubljanske ceste v Radovljici, in vprašanjem, 

zakaj prenova ni izvedena in kako bo občina zagotovila prehodnost tega območja. 
Jernej Kolman: 
- pobuda, da župan in območno združenje Rdečega križa Radovljica preučita možnost za drugo 

bolj primerno lokacijo za centralno skladišče. 
Monika Ažman: 
- pobuda za namestitev klopi, košev za smeti, javne razsvetljave in pločnika na Bevkovi ulici v 

Radovljici. 
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Vili Praprotnik: 
- pobuda, da se poišče trajno rešitev za preprečitev divjega odlaganja odpadkov na »Zlatih 

stenah« ob cesti Posavec – Podnart. 
 
Seja je bila zaključena ob 18. uri. 
 
Zapisala:  
Petra Budkovič 
 
 Ciril Globočnik 

ŽUPAN 
 


