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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: 20.3.2018 
 

Z A P I S N I K 

25. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 31. januarja 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, Nevenka Osterc, Vilko Praprotnik, Miroslav Pogačar, Gregor Remec, Miran 
Rems, Simon Resman, Maruša Šolar Čuden, Andreja Šmid, Blaž Trček, Anita Vidic.  
 
Opravičeno odsotni: Neža Mezeg, Mariana Karla Rebernik, Miloš Šter in Mark Toplak. 
 
Prisotni vabljeni: Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora, Alenka Langus, direktorica 
občinske uprave, Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, Tanja Pogačnik, vodja Oddelka 
za družbene dejavnosti, Manca Šetina Miklič, vodja Kabineta župana, Maja Stanojević, vodja 
Referata za finance in proračun, Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, Rado Pintar, 
vodja Referata za infrastrukturo, Monika Sluga, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Lidija 
Kaučevič Pohar, predsednica Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica, dr. Andreja Jan, Arhema 
d.o.o., Matjaž Pangerc, Arhema d.o.o., Evgenija Petak, Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji 
d.o.o., Saša Smolej, Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o., mag. Stevo Ščavničar, RAGOR - 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, 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 18 svetnic in svetnikov. 

Občinski svet je brez razprave sprejel naslednji  
DNEVNI RED 
I. Potrditev zapisnika 24. redne seje občinskega sveta 
II. Pobude in vprašanja 
III.  Volitve in imenovanja 

III.a Mnenje k razrešitvi zaradi odstopa direktorice Doma dr. Janka Benedika 
Radovljica 
III.b Pobuda za vložitev predloga za razrešitev člana Sveta zavoda Doma dr. Janka 
Benedika Radovljica 

IV. Predlog Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Zapuže 

V. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za Turistično 
nakupovalni center Lesce – 1. faza  

VI. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2018  

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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VII. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2018  
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18) 
 
K točki I. Potrditev zapisnika 24. redne seje občinskega sveta 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 23. redne seje občinskega sveta. 
(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18) 
 
K točki II. Pobude in vprašanja 
 
Simon Resman in Avgust Mencinger: 
- pobuda, da se na Linhartovem trgu v času Festivala čokolade ne postavlja več velikega 
prireditvenega šotora. 
Nevenka Osterc: 
- pobuda za postavitev ovir na koncu Dežmanove ulice nasproti pokopališča v Lescah in začetku 
Hraške ceste nasproti osnovne šole. 
Danijel Kašca: 
- pobuda za osvetlitev novega križišča na cesti Lesce – Radovljica, izvoz za Letališko cesto, ali 
drugačno označitev bankin, da bi bile bolj vidne. 
Miran Rems:  
- informacija in zahvala svetnicam ter svetnikom za donacije v dobrodelne namene v tekočem 

sklicu občinskega sveta. Zbranih je bilo 10.218,63 EUR sredstev, ki so bili razdeljeni med 
organizacije ter društva po izboru članov občinskega sveta. Po povratnih informacijah, in 
zahvali, predvsem s strani Rdečega križa, so bile donacije razdeljene v prave roke.  

 
K točki III.a Mnenje k razrešitvi zaradi odstopa direktorice Doma dr. Janka Benedika 
Radovljica 
 
Obrazložitev podal Miran Rems, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Župan je povedal, da so stanovalci Doma dr. Janka Benedika poslali peticijo v podporo direktorici 
Sonji Resman. 
 
V splošni razpravi je sodelovala: 
- Monika Ažman: zahvalila se je usklajenemu delovanju Sveta zavoda, predvsem predsednici; 

meni, da je vsak direktor zavoda odgovoren za kakovostno, varno in ugodno izvajanje delovnih 
nalog ter tudi kvaliteto bivanja stanovalcev. Za dobro urejenost institucionalnega varstva gredo 
zasluge predvsem medicinskemu osebju – izvajalcem osebne in zdravstvene nege. Dom dr. Janka 
Benedika je zelo kakovosten, vendar je, tudi po zaslugi vodje doma, odšlo preveč kakovostnega 
osebja. Meni, da je odstop direktorice treba podpreti v dobro vseh zaposlenih in stanovalcev. 
Njene aktivnosti kot predsednice Zbornice zdravstvene in babiške nege pa bodo usmerjene v 
opravljanje še drugega strokovnega nadzora.  

 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica se strinja z razrešitvijo Sonje Resman z mesta direktorice 
Doma dr. Janka Benedika Radovljica zaradi njenega odstopa.  
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21) 
 
K točki III.b Pobuda za vložitev predloga za razrešitev člana Sveta zavoda Doma dr. Janka 
Benedika Radovljica 
 
Obrazložitev podal Miran Rems, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Branko Fajfar: povedal je, da se pri točki III.b izloča iz glasovanja. 
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Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica ne sprejema pobude za vložitev predloga za razrešitev člana 
Sveta zavoda Doma dr. Janka Benedika Radovljica Branka Fajfarja.  
(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točki IV. Predlog Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Zapuže 
 
Obrazložitev sta podali Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, in dr. Andreja Jan, 
Arhema d.o.o.. 
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: odbor je soglasno 
sprejel predlagani sklep. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Zapuže. 
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20) 
 
K točki V. Predlog Odloka o Spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za Turistično 
nakupovalni center Lesce – 1. faza 
 
Obrazložitev sta podali Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, in Saša Smolej, Protim 
Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o.. 
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: odbor je soglasno 
sprejel predlagani sklep. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o Spremembah in dopolnitvah 
Zazidalnega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 1. faza.  
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20) 
 
K točki VI. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2018 
 
Obrazložitev je podala Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.  
 
Odbor za finance, namestnik predsednice Danijel Kašca: odbor je sprejel predlagani sklep. 
 
V splošni razpravi so sodelovali: 
- Miran Rems: predloga ne bo podprl, meni, da je neprimerno, da se politične stranke financirajo 

iz denarja, namenjenega lokalni samoupravi. Povedal je, da so stranke v letu 2017 porabile le 30 
%, liste pa 35 % razpoložljivih sredstev za delovanje svetniških skupin, dve stranki pa sredstev 
sploh nista uporabili. Meni, da je članstvo v stranki oz. listi osebna odločitev in ni stvar družbe. 

- Darko Marolt: strinja se s svetnikom Miranom Remsom, le enkrat je občinski svet izglasoval, 
da se stranke niso financirale iz sredstev lokalne skupnosti, ta sredstva bodo kjerkoli drugje bolje 
porabljena kot pa za financiranje političnih strank.  

- Jernej Kolman: povedal je, da je ob obravnavi te točke vsako leto treba pojasniti, da sredstva za 
delovanje svetniških skupin niso enako kot sredstva za delovanje politične stranke in sredstev ni 
mogoče prenašati iz svetniške skupine na politično stranko. Članstvo v stranki je prostovoljno 
tako kot v društvih, ki pa so financirana iz občinskega proračuna. Tudi stranka ima članstvo in 
potrebuje finančna sredstva za nemoteno delovanje, za organizacijo konferenc, srečanj ter 
pripravo udeležbe na volitvah. Ne predstavlja si delovanja demokracije brez sofinanciranja 
strank. Zakonsko je sofinanciranje predpisano, na podlagi sklepa bodo stranke prejela šestkrat 
manj kot je dovoljeno in predlaga, da se sklep potrdi.  
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- Nevenka Osterc: glede na to, da svetnik Miran Rems razpravlja le pri točki financiranja 
političnih strank, ji je žal, da se ni oglasil na prejšnji seji pri zadolževanju in nakupu parkirnih 
mest v sklopu knjižnice.  

- Miran Rems – replika: na prejšnji seji se je odločalo med dvema slabima možnostima; skoraj 
pol milijona za parkirna mesta se mu zdi škoda, a boljšega predloga ni bilo. Gre za primer, kjer je 
več lastnikov in bi s spremembo gradbenega dovoljenja delovali proti lastnim pravilom. Med 
slabima možnostima je izbral manj slabo, ki bo hkrati omogočila selitev knjižnice, in meni, da bi 
bilo 9.700 Eur, ki so namenjeni za financiranje političnih strank, bolje nameniti knjižnici.  

- Branko Fajfar: opaža, da svetniki razpravljajo samo o financiranju političnih strank, ostalo pa 
sprejemajo soglasno brez razprave. 

- Jernej Kolman: predlaga, da se o točki VI. glasuje tajno. 
 
Pred razdelitvijo glasovnic za tajno glasovanje je svojo prisotnost potrdilo 21 svetnic in svetnikov.  
 
Po prekinitvi je svojo prisotnost potrdilo 17 svetnic in svetnikov.  
 
O tajnem glasovanju je poročal Miran Rems, predsednik KMVI: 

ŠTEVILO RAZDELJENIH GLASOVNIC 22 
ŠTEVILO SPREJETIH GLASOVNIC 22 
ŠTEVILO NEVELJAVNIH GLASOVNIC 0 
ŠTEVILO VELJAVNIH GLASOVNIC 22 
ŠTEVILO GLASOV ZA 17 
ŠTEVILO GLASOV PROTI 5 

 
Občinski svet je s tajnim glasovanjem sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o načinu financiranja političnih strank v 
občini Radovljica za leto 2018. 
(17 ZA, 5 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
K točki VII. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2018  
 
Obrazložitev je podal Stevo Ščavničar, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 
 
Odbor za gospodarstvo: seje odbora ni bilo zaradi nesklepčnosti. 
 
V splošni razpravi je sodeloval: 
- Miran Rems: zanima ga obseg uspeha oz učinek projekta »Proč z invazivnimi rastlinami«.  

 
Stevo Ščavničar je odgovoril, da je namen projekta odstranitev invazivk, kar pa se je izkazalo za 
nemogoče s pomočjo lokalnih projektov. Potrebna bi bila vsedržavna akcija. Po zakonu so občani, 
državne institucije in podjetja dolžni odstranjevati invazivne rastline s svojih površin a se to v praksi 
ne izvaja. Največja težava so invazivne rastline na površinah DARS-a in Slovenskih železnic.  
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k programu dela Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske za leto 2018. 
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 16) 
 
Seja je bila zaključena ob 17.20 uri. 
 
Zapisala: 
Petra Budkovič  

 
Ciril Globočnik 

ŽUPAN 
 


