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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: 3.8.2018 
 

Z A P I S N I K 

28. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 20. junija 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, Neža Mezeg, Nevenka Osterc, Vilko Praprotnik, Miroslav Pogačar, Mariana 
Karla Rebernik, Gregor Remec, Miran Rems, Simon Resman, Maruša Šolar Čuden, Blaž Trček, Mark 
Toplak, Anita Vidic.  
 
Prisotni vabljeni: Alenka Langus, direktorica občinske uprave, Manca Tomažin, vodja Oddelka za 
splošne zadeve, Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, Tomaž 
Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo, Tanja Pogačnik, 
vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, Rado 
Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z 
nepremičninami, Manca Šetina Miklič, vodja Kabineta župana, Monika Sluga, višja svetovalka za 
kadrovske in splošne zadeve, Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Nataša 
Mikelj, direktorica Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, Marja Čad, ravnateljica 
Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, Marko Možina, ravnatelj Glasbene šole Radovljica, Zlata 
Rejc, ravnateljica Osnovne šola Antona Tomaža Linharta Radovljica, Emilija Kavčič, ravnateljica 
Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce., Jelena Horvat, ravnateljica Osnovne šole Antona Janše 
Radovljica, in novinarki Monika Sušanj, Radio Triglav, ter Klementina S. Mežek, GTV. 
 
Opravičeno odsotna: Miloš Šter, Andreja Šmid. 
 
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 povedal, da so svetniki pred sejo prejeli: 
- dnevni red, ki je pri točki XVI. Premoženjsko pravne zadeve na predlog Statutarno pravne komisije 
dopolnjen z navedbo podtočk a., b. in c.,  
- popravljen sklep k točki III.b Podelitev priznanj občine Radovljica za leto 2018, ker je namestnik 
predsednika KMVI Branko Fajfar opozoril, da v sklepu ni upoštevan vrstni red predlaganih 
prejemnikov plaket s seje KMVI, in  
- k točki IV. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 - rebalans I 
dopolnjen načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem.  
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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V razpravi o dnevnem redu so sodelovali: 
- Branko Fajfar:  

- meni, da pri predlaganem dnevnem redu ni upoštevana zakonodaja, niti poslovnik občinskega 
sveta niti Statut Občine Radovljice. Na neskladje opozarja že od nastopa funkcije svetnika, kar 
sovpada z nastopom funkcije zakonitega zastopnika župana. Komisije in službe, ki so strokovno 
zadolžene za pripravo dokumentacije, morajo pri tem upoštevati veljavno zakonodajo. Na 
zadnjih sejah je na to opozoril pri sprejemanju spremembe proračuna v decembru 2017 pri 
programu vzdrževanja cest in pri točki s poročilom predstavnika v Svetu zavoda Doma dr. Janka 
Benedika Radovljica s prejšnje seje, za katerega ni bilo pravne osnove. Župan je dolžan vsako 
nezakonito odločitev občinskega sveta zadržati skladno s statutom in veljavno zakonodajo, kljub 
temu, da so jo svetniki sprejeli, in ne prelagati odgovornosti na občinski svet. Meni, da je 
predlagani dnevni red primer nabiranja političnih točk župana v predvolilnem času; 
- točki V. Predlog Odloka o občinskih cestah in VI. Predlog Odloka o turistični taksi v občini 
Radovljica v določenih delih nista strokovno pripravljeni in po njegovem mnenju nista za 
uvrstitev na dnevni red;  
- ne strinja se z nazivom točke IV. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za 
leto 2018 - rebalans I; rebalans naj bi bil namenjen spremembi določenih odhodkov ter 
prihodkov in ne spremembi celotnega proračuna. Glede na zapisnik Statutarno pravne komisije 
naj občinski svet zavzame stališče, ali so izpolnjeni vsi pogoji za obravnavo;  
- nasprotuje obravnavi točk VII. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Muzeji radovljiške občine, VIII. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, IX. Odlok o dopolnitvi Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica, X. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v občini Radovljica in XI. Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za 
spremembo namenske rabe prostora v občini Radovljica po skrajšanem postopku, ker ni 
utemeljen v skladu z določbami 98. člena poslovnika. Med navedenimi točkami so celo povsem 
novi odloki, ki ne morejo biti obravnavani enofazno. Pri točkah VII., VIII. in IX. se vsebina 
nanaša na gradivo, ki svetnikom ni bilo predstavljeno.  

- Danijel Kašca, replika Branku Fajfarju: povedal je, da je ne glede na to, ali se spremeni ena 
ali več točk v proračunu, potreben rebalans. Glede na to, da je bila iz proračuna črtana velika 
postavka, je potreben tudi večji rebalans proračuna. 

- Branko Fajfar, replika Danijelu Kašci: sam ni govoril, ali je rebalans potreben ali ne, temveč o 
ustreznosti naziva točke - razpravljal je, ali gre za rebalans ali nov proračun.  

 
Občinski svet je sprejel naslednji  
DNEVNI RED 
I. Potrditev zapisnika 27. redne seje občinskega sveta 
II. Pobude in vprašanja 
III. Volitve in imenovanja  
III.a Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce 
III.b Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2018 
IV. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 - rebalans I - 
skrajšani postopek  
V. Predlog Odloka o občinskih cestah 
VI. Predlog Odloka o turistični taksi v občini Radovljica 
VII. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzeji 
radovljiške občine – skrajšani postopek  
VIII. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega 
zavoda Radovljica – skrajšani postopek  
IX. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica – 
skrajšani postopek  
X. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Radovljica - skrajšani postopek  
XI. Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora  
v občini Radovljica – skrajšani postopek  
XII. Osnutek Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Radovljica  
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XIII. Vzgojnovarstveni zavod Radovljica  
a) Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v Vzgojnovarstvenem 
zavodu Radovljica za šolsko leto 2018/2019  
b) Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda 
Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev 
XIV. Soglasje k sistemizacijam delovnih mest v osnovnih šolah in glasbeni šoli za šolsko leto 
2018/2019  
XIV.a  Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta 
Radovljica za šolsko leto 2018/2019 
XIV.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za šolsko leto 
2018/2019 
XIV.c Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica za šolsko 
leto 2018/2019  
XIV.d Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica za šolsko 
leto 2018/2019 
XIV.e Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto 2018/2019 
XV. Poročila nadzornega odbora 
XVI. Premoženjsko pravne zadeve (Odbor za finance) 
XVI.a Sklep o razglasitvi dela stavbe za grajeno javno dobro 
XVI.b Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
XVI.c Sporazumna določitev pripadajočega zemljišča večstanovanjskemu objektu 
(20 ZA, 2 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21) 
 
K točki I. Potrditev zapisnika 27. redne seje občinskega sveta 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 27. redne seje občinskega sveta. 
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
K točki II. Pobude in vprašanja  

Mark Toplak:  
- pobuda, da župan podeli pečat Občine Radovljica Begunjskim fantom in dekletom, ki so pod 
vodstvom Denisa Ambrožiča v sodelovanju s Turističnim društvom Begunje oživeli in izvedli 
vlečenje ploha, izjemen etnološki dogodek, primeren za vpis v register kulturne dediščine Republike 
Slovenije. 
 
Župan je odgovoril, da bo predlagano priznanje podelil. 
 
Branko Fajfar:  
- vprašanje o nepovratnih sredstvih, ki jih je občina v preteklem obdobju pridobila za projekte 
čiščenja odpadnih voda. 
Neža Mezeg:  
- pobuda za obravnavo predloga stanovalcev za omejitve hitrosti v naselju Dolina v Lescah. 
Gorazd Fajfar: 
- povedal je, da se letno vzdrževanje občinskih cest na vseh cestah v občini ne izvaja enakovredno, 
urejeno je le v Radovljici, kjer se kosi, so zelenice urejene in črte pobarvane. Drugod ni pokošeno, 
ovinki so zelo nepregledni. Pred mesecem dni je po večjem neurju odneslo dele bankin ob cestišču, ki 
še do danes niso urejene, na cestah je plevel, odtoki še niso očiščeni, udarne jame pa samo deloma 
sanirane. To velja za občinske in krajevne ceste. 
 
Župan je odgovoril, da je to problematiko že obravnaval na sestanku z vzdrževalci cest in da bo 
sanirana.  
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K točki III.a Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole F. S. Finžgarja 
Lesce 

Obrazložitev je podal Branko Fajfar, namestnik predsednika KMVI. 
 
V splošni razpravi je sodeloval: 
- Mark Toplak: na seji KMVI je predlagani sklep podprl, kasneje pa je dobil informacije, da na 

Svetu staršev predlagane ravnateljice ni podprl nihče izmed članov in da z odnosom ravnateljice 
do Podružnične šole Begunje v podružnični šoli niso zadovoljni. Sam se bo pri glasovanju 
vzdržal.  

 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica daje pozitivno mnenje predlaganim kandidatkam za 
ravnateljico OŠ F. S. Finžgarja Lesce Emiliji Kavčič, Vesni Rakef, Nataši Junež, prednost pa 
daje Emiliji Kavčič.    
(17 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
K točki III.b Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2018 
 
Obrazložitev je podal Branko Fajfar, namestnik predsednika KMVI. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
1. Veliko plaketo Občine Radovljica prejme:  
- JANEZ PRETNAR, za dolgoletno delovanje v Planinskem društvu Radovljica. 
2. Plakete Občine Radovljica prejmejo:  
- DOMEN ŠKOFIC, za izjemne dosežke v športnem plezanju,  
- TOMAŽ ROTAR, za vzpon na Mount Everest,  
- DOMEN MARINČIČ, za kakovostno umetniško vodenje in prispevek k izjemnosti Festivala 
Radovljica v slovenskem in mednarodnem prostoru. 
3. Plaketo Antona Tomaža Linharta prejmejo: 
- FRANCI ČERNE, za dolgoletno uspešno kulturno udejstvovanje,  
- LINHARTOV ODER, za 40-letno ustvarjalno sooblikovanje in bogatenje kulturne podobe 
občine Radovljica na področju gledališča in umetniške besede,  
- MATJAŽ ARNOL, za spodbujanje in umetniško usmerjanje varovancev CUDV Radovljica. 
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23) 
 
K točki IV. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 - rebalans 
I - skrajšani postopek 
 
Župan je povedal, da je v gradivu stran 12 pomotoma uvrščena za stranjo 89.  
 
Poročal je o vloženih amandmajih. Sam je vložil dva amandmaja:  
- amandma št. 1, ki se nanaša na popuste pri plačilu razlike med ceno programov in plačila staršev, ter 
- amandma št. 2., ki bo omogočil kandidaturo na razpis za nepovratna sredstva za nakup reševalnega 
vozila za ZD Radovljica. 
 
Branko Fajfar je vložil tri amandmaje na rebalans I proračuna za leto 2018: 
- amandma št. 3, s katerim se zmanjša proračunska postavka 46213 Kopališče Radovljica – tekoči 
transfer za znesek 84.107,44 EUR in se sredstva v celoti prerazporedijo na proračunsko postavko 
Program sanacije lokalnih cest 2017-2021 NRP 045188,  
- amandma št. 4, s katerim se zmanjša proračunska postavka 46213 Kopališče Radovljica – 
investicijsko vzdrževanje in obnova NRP 081034 za znesek 26.892,56 EUR in se sredstva v celoti 
prerazporedijo na proračunsko postavko 44 689 Program sanacije lokalnih cest 2017-2021 NRP 
045188, ter 
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- amandma št. 5, s katerim se zmanjša proračunska postavka 46213 Kopališče Radovljica – 
investicijsko vzdrževanje in obnova NRP 081034 za leti 2019, 2020, 2021 za znesek 3.149.908,00 
EUR in se sredstva prerazporedijo na proračunsko postavko 44689 Investicijo vzdrževanje in gradnja 
cest, ki se poveča za znesek 3.149.908,50 EUR na 045002, 047077, 045078, 045160, 045166, 
045167, 045168, 045171, 045181, 045182, 045186, 045187, 045189, 045216, 082009, 082054, na 
vsakega 196.869,28 EUR.  
 
Obrazložitev rebalansa sta podala župan in Alenka Langus, direktorica občinske uprave. 
 
Odbor za finance, predsednica Mariana Karla Rebernik: odbor podpira predlagani sklep.  
 
V razpravi svetniških skupin je sodeloval: 
- Mark Toplak, SDS: svetniška skupina ni podprla sprejema predloga proračuna na seji decembra 

lani zaradi nestrinjanja z nakupom predragih parkirnih mest v garažni hiši, s katerimi se še vedno 
ne gospodari. Predlagani proračun premalo sredstev namenja za infrastruktur in jih znižuje, 
tekoče porabe pa se ne omejuje. Rebalans proračuna je nerazvojno naravnan. Povečuje se tudi 
predvideni dobiček iz komunale - pred dvema letoma so nasprotovali predlaganemu povišanju 
cen komunalnih storitev, ki je bilo vseeno sprejeto, komunalno podjetje je poslovalo z dobičkom 
iz neprofitne dejavnosti, del dobička se je sicer vrnil v proračun vendar je bil pred tem obdavčen. 
Svetniška skupina nasprotuje predlaganemu rebalansu proračuna.  

 
V splošni razpravi so sodelovali: 
- Branko Fajfar:  

- zaradi neuspešne prodaje območja Gramoznice Graben ter Rancingerjeve vile je toliko večji 
izpad dohodka pri rebalansu. Zanima ga, kdo je odgovoren za nerealizacijo projekta lesno 
predelovalnega centra, meni, da gre za osebno odgovornost župana; 
- predlaga tajno glasovanje o treh amandmajih, ki jih je vložil; 
- meni, da gre pri plavalnem klubu za nezakonito financiranje športa, in ponovno predlaga, da se 
to uredi sistemsko. Plavalni klub Radovljica ima z občino sklenjeno pogodbo o upravljanju, v 
kateri je navedeno, da klub krije vse stroške obratovanja in določene namene investicijskega 
vzdrževanja. Po predlaganem rebalansu pa se to krije iz proračuna; 
- na seji Odbora krajevnih skupnosti je bilo povedano, da se urejanje sistema odpadnih voda v 
občini zamika in je planirano za leto 2030, investicije, ki so načrtovane v NRP od leta 2017, še 
niso realizirane; sprašuje, zakaj se ni kandidiralo za sredstva iz evropskih skladov;  
- predlaga, da se ustanovi zavod za šport, a meni, da za to ni interesa. Za bazen je v NRP v 
naslednjih letih predvidenih okoli 7,5 milijona evrov, sprašuje se kakšna bo končna cena, za 
urejanje cest in kanalizacije pa denarja ni. 

 
Župan je odgovoril, da je bilo poročilo o lesno predelovalnem centru predloženo v obravnavo Odboru 
za finance. Glede predloga za ustanovitev zavoda za šport je odgovoril, da je v pripravi nov dokument 
v skladu z novo zakonodajo. Povedal je, da je občina pridobila nepovratna sredstva za vrtce, šole in 
infrastrukturo. Poudaril je, da je radovljiški bazen zgrajen za 19.000 občanov in ne za Plavalni klub 
Radovljica, gradnja novega kopališča pa bo financirana s strani treh ministrstev in Občine Radovljica.  
 
- Branko Fajfar: sam opozarja na neurejeno stanje infrastrukture v občini, glede pridobivanja 

nepovratnih sredstev je vložil svetniško vprašanje. Občina je zamudila razpise za pridobivanje 
evropskih sredstev za urejanje odpadnih voda, ureja se le v Begunjah, Kropi ter Kamni Gorici.  

 
Direktorica občinske uprave je povedala, da je občina prejela zadnja nepovratna evropska sredstva za 
obnovo lokalne cestne infrastrukture za rekonstrukcijo Ceste svobode, novih EU ne načrtuje. Občina 
Radovljica je oddala prijave na vse razpise, kjer je glede na pogoje ustrezala, tudi za izgradnjo 
komunalne infrastrukture. Projekti v Kropi niso ustrezali pogojem kohezijskega sklada, a je občina 
uspela pridobiti sredstva regionalnega sklada.  
 

- Branko Fajfar: prosi za točne zneske prejetih sredstev za projekte v Kropi. 
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Župan je odgovoril, da je bilo okoli 6,5 milijona evrov vloženih v infrastrukturo in čistilno napravo v 
Kropi, od tega je bilo 3,2 milijona nepovratnih sredstev. Direktorica občinske uprave je pojasnila, da 
so bila pridobljena nepovratna sredstva za čistilno napravo, primarno in sekundarno kanalizacijo 
Kropa iz evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 3 milijonov evrov.  
 
- Simon Resman: meni, da je prav, da razpravljavec navede zakon in člen zakona, za katerega 

meni, da je bil kršen v gradivu. Sam ne podpira predlaganih amandmajev št. 4 in 5, ki jih je 
vložil svetnik Branko Fajfar in se nanašata na kopališče Radovljica, ter meni, da je namen le 
diskreditacija trenutnega župana. Predlaga, da se pred začetkom gradnje opravi temeljita razprava 
in pridobi podporo občinskega sveta. Meni, da je ustanovitev zavoda za šport nesmiselna in da na 
voljo ni dovolj finančnih sredstev za letno funkcioniranje.  

- Anita Vidic: potrdila je, da so bila res pridobljena sredstva za infrastrukturo v Kropi, vendar v 
prejšnjem mandatu.  

 
Župan je pojasnil, da se šele letos zaključujejo dela na trgu pred cerkvijo in pokopališčem.  
 
- Branko Fajfar: meni, da je bilo pridobljenih premalo sredstev, ni govoril o tem, da sploh niso 

bila pridobljena. Simonu Resmanu je odgovoril, da tudi že prejšnji zakon ni dovoljeval sedanjega 
financiranja športne dejavnosti.  

- Gorazd Fajfar: meni, da točka IV. ne bi smela biti na dnevnem redu današnje seje, zato ne bo 
sodeloval pri razpravi in glasovanju. Po 109. členu poslovnika ni bila zagotovljena razprava na 
sejah delovnih teles občinskega sveta, kar je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, katere 
primarna naloga je preverjanje pravilnosti postopkov. Meni, da je prišlo do »kravje kupčije« le 
zato, da se predlagani odlok sprejme.  

- Branko Fajfar, proceduralna pripomba: meni, da je župan kršil poslovnik občinskega sveta, 
ker ni dal na glasovanje njegovega predloga za umik točk z dnevnega reda.  

 
Župan je povedal, da Branko Fajfar ni predlagal umika točk z dnevnega reda.  
 
- Monika Ažman: pohvalila je pozitivne aktivnosti, ki se dogajajo v občini. Meni, da je bila s 

strani Gorazda Fajfarja osebno diskreditirana glede vodenja Statutarno pravne komisije, in 
poudarja, da zadnjih nekaj sej komisije teče razprava o proceduri in ne vsebini. Ne želi, da bi 
občinski svet gledal na vodenje pozitivnih stvari za občane skozi proceduralne zaplete.  

- Tea Beton: povedala je, da se, po presoji, Odbor za zdravstvo in socialno varstvo res ni sestal, 
ker predlog rebalansa bistveno ne poslabša stanja, sklic odbora bi bil nepotrebno trošenje denarja 
ter časa. Vsi člani so bili o odločitvi o ne-sklicu odbora obveščeni, a nanjo ni bilo odziva.  

- Miroslav Pogačar: tudi Odbor za kmetijstvo se ni sestal na seji, vendar je bilo prav tako poslano 
obvestilo članom odbora z obrazložitvijo sprememb na področju kmetijstva v predlaganem 
rebalansu proračuna. S strani članov odbora ni prejel nobene pripombe ali vprašanje glede 
poslanega obvestila. 

- Branko Fajfar, replika: meni, da bi oba odbora lahko imela korespondenčno sejo. Naloga 
Statutarno pravne komisije je, da ugotovi, ali so pogoji poslovnika izpolnjeni. Ponovil je, da je 
vložil amandmaje zaradi pogodbe med plavalnim klubom in občino ter zaradi slabega stanja na 
cestno komunalni infrastrukturi.  
 

Župan je pozval svetnika Branka Fajfarja k morebitni dodatni obrazložitvi amandmajev. 
 
- Branko Fajfar: kot je že pojasnil v razpravi, je amandmaje vložil zaradi pogodbe s plavalnim 

klubom ter slabega stanja cestne komunalne infrastrukture. 
- Anita Vidic, proceduralna pripomba: opozorila je, da je svetnik Branko Fajfar predlagal tajno 

glasovanje.  
 
Po prekinitvi za pregled vloženih amandmajev in priprave za tajno glasovanje je bilo navzočih 18 
svetnikov.  
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Župan je povedal, da sta amandma št. 1 in 2 nujno potrebna, amandmajev št. 3, 4 in 5 pa ne podpira. 
Povedal je, da je pri vloženem amandmaju št. 5 svetnika Branka Fajfarja prišlo do manjše napake pri 
navedbi številke NRP in prosil za pojasnilo.  
 
- Branko Fajfar: odgovoril je, da je prišlo do pomote v amandmaju št. 5 pri navedbi NRP in je 

prava številka NRP 045077. 
 
Občinski svet je sprejel amandma št. 1 predlagatelja župana: 
Zmanjšata se naslednji proračunski postavki: 
PP Naziv PP konto zmanjšanje za 
49116 Vzgojnovarstveni zavod Radovljica 411921 50.000,00  
49117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine 411921 5.000,00  

Skupaj zmanjšanje v EUR  55.000,00 
Sredstva se prerazporedijo na 
proračunsko postavko št.: 49118       
naziv: Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 
(17 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
Občinski svet je sprejel amandma št. 2 predlagatelja župana: 
Prihodkovna stran proračuna se poveča za 28.020,80 EUR z viri za financiranje nakupa urgentnega 
vozila za ZD Radovljica, in sicer: 

- konto 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna se poveča za 16.000,00 EUR,  
- konto 7141 Drugi nedavčni prihodki se poveča za 12.020,80 EUR. 

Na odhodkovni strani se vključi nova postavka št. 40717 Zdravstveni dom Radovljica - oprema in nov 
NRP št. 072006 ZD Radovljica - nakup urgentnega vozila v skupni vrednosti 28.020,80 EUR, in sicer. 

- konto 420101 Nakup prevoznih sredstev / vir PV 01 – Transfer iz državnega proračuna se 
poveča za 16.000,00 EUR, 

- konto 420101 Nakup prevoznih sredstev / vir OV 03 - Domači partnerji se poveča za 
12.020,80 EUR. 

(17 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
Sledilo je tajno glasovanje o amandmajih predlagatelja Branka Fajfarja: 

- amandma št. 3:  
Proračunska postavka 46213 naziv Kopališče Radovljica – tekoči transfer se zmanjša za znesek 
84.107,44 EUR. Sredstva prerazporedijo na proračunsko postavko naziv Program sanacije lokalnih 
cest 2017-2021 NRP 045188, ki se poveča za 84.107,44 EUR. 

- amandma št. 4:  
Proračunska postavka 46213 naziv Kopališče Radovljica – investicijsko vzdrževanje in obnova NRP 
081034 se zmanjša za znesek 26.892,56 EUR. Sredstva prerazporedijo na proračunsko postavko 
44689 naziv Program sanacije lokalnih cest 2017-2021 NRP 04518, ki se poveča za 26.892,56 EUR. 

- amandma št. 5:  
Proračunska postavka 46213 naziv Kopališče Radovljica, NRP 081034 za leti 2019, 2020, 2021 
zmanjša za znesek 3.149.908,00 EUR. Sredstva prerazporedijo na proračunsko postavko 44689 
Investicijo vzdrževanje in gradnja cest, ki se poveča za znesek 3.149.908,50 EUR na NRP 045002, 
047077, 045077, 045160, 045166, 045167, 045168, 045171, 045181, 045182, 045186, 045187, 
045189, 045216, 082009, 082054 na vsakega 196.869,28 EUR. 
 
Po prekinitvi za tajno glasovanje je bilo navzočih 18 svetnikov.  
 
O tajnem glasovanju je poročal Miran Rems, predsednik KMVI: 
 
Glasovanje o amandmaju št. 3: 
ŠTEVILO RAZDELJENIH GLASOVNIC 22 
ŠTEVILO SPREJETIH GLASOVNIC 22 
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ŠTEVILO NEVELJAVNIH GLASOVNIC 1 
ŠTEVILO VELJAVNIH GLASOVNIC 21 
ŠTEVILO GLASOV ZA 6 
ŠTEVILO GLASOV PROTI 15 
Občinski svet s tajnim glasovanjem ni sprejel amandmaja št. 3 predlagatelja Branka Fajfarja. 
(6 ZA, 15 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
Glasovanje o amandmaju št. 4: 
ŠTEVILO RAZDELJENIH GLASOVNIC 22 
ŠTEVILO SPREJETIH GLASOVNIC 22 
ŠTEVILO NEVELJAVNIH GLASOVNIC 1 
ŠTEVILO VELJAVNIH GLASOVNIC 21 
ŠTEVILO GLASOV ZA 6 
ŠTEVILO GLASOV PROTI 15 
Občinski svet s tajnim glasovanjem ni sprejel amandmaja št. 4 predlagatelja Branka Fajfarja. 
(6 ZA, 15 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
Glasovanje o amandmaju št. 5: 
ŠTEVILO RAZDELJENIH GLASOVNIC 22 
ŠTEVILO SPREJETIH GLASOVNIC 22 
ŠTEVILO NEVELJAVNIH GLASOVNIC 4 
ŠTEVILO VELJAVNIH GLASOVNIC 18 
ŠTEVILO GLASOV ZA 3 
ŠTEVILO GLASOV PROTI 15 
Občinski svet s tajni, glasovanjem ni sprejel amandmaja št. 5 predlagatelja Branka Fajfarja. 
(6 ZA, 15 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
Občinski svet je sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Radovljica za leto 2018 - rebalans I s prilogami: Načrt razvojnih programov za obdobje 
od 2018 do 2021, Program športa Občine Radovljica za leto 2018, Stanovanjski program občine 
Radovljica za leto 2018, Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica 
za leto 2018, Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2018, 
Letni program ohranjanja in krepitve zdravja starejših Občine Radovljica za leto 2018 in Letni 
plan vzdrževanja cest Občine Radovljica za leto 2018. 
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Radovljica za leto 2018 - sprememba I s sprejetimi amandmaji in s prilogami: Načrt 
razvojnih programov za obdobje od 2018 do 2021, Program športa Občine Radovljica za leto 
2018, Stanovanjski program občine Radovljica za leto 2018, Letni načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2018, Letni načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem Občine Radovljica za leto 2018, Letni program ohranjanja in krepitve zdravja 
starejših Občine Radovljica za leto 2018 in Letni plan vzdrževanja cest Občine Radovljica za 
leto 2018. 
(16 ZA, 5 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točki V. Predlog Odloka o občinskih cestah 
 
Župan je glede na razpravo na seji Odbora za urejanje prostora in varstva okolja, vložil amandma, ki 
so ga svetniki prejeli pred sejo. Z amandmajem predlaga, da se v odloku v poglavju IX. Prehodne in 
končne določbe za 50. členom doda nov, 51. člen (uskladitev predpisov), ki se glasi: »Do uskladitve 
predpisanih širin varovalnih pasov občinskih cest v prostorskem načrtu občine s tem odlokom se 
uporabljajo določila tega odloka neposredno in se 51. člen (začetek veljavnosti odloka) ustrezno 
preštevilči, da postane 52. člen odloka«. Na seji odbora so namreč opozorili, da bodo po sprejemu 
tega odloka varovalni pasovi občinskih cest, ki jih določa veljavni prostorski načrt občine, neskladni z 
varovalnimi pasovi po tem odloku. 
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Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo.  
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: odbor soglasno 
podpira predlagani sklep.  
 
V splošni razpravi je sodeloval: 
Branko Fajfar:  
- v odloku pod vzdrževanjem občinskih cest ni opredeljeno, kaj je vsebina vzdrževanja cest, zato 

niso določeni preverljivi kriteriji, ali so dela izvedena. Treba je opredeliti, kaj pomeni 
vzdrževanje cest, določiti kazalnike ter kontrole nad njimi.  

- v odloku je določen 50 centimetrski odmik od cestnega telesa, zato sprašuje, kaj to pomeni za 
obstoječe stanje, predvsem v vaških okoljih in na ulicah, kot so Ulica Staneta Žagarja, 
Gradnikova cesta, Cankarjeva ulica, in kaj to pomeni v povezavi z določenimi funkcionalnimi 
zemljišči pri točki XV.c današnje seje z drugimi, ki so dolžni dobiti funkcionalna zemljišča v 
skladu z veljavno zakonodajo;  

- predlaganega odloka o cestah in sklepa o določitvi funkcionalnih zemljišč ne bo podprl, ker ni 
izdelan strokovni elaborat ter ni spoštovana veljavna zakonodaja;  

- meni, da je večanje varovalnih pasov na 5 in 8 metrov nepotrebno in predlaga, da se ohranijo, kot 
so določeni v veljavnem odloku.  

 
Rado Pintar je povedal, da je bilo na vprašanje glede varovalnih pasov že odgovorjeno.  
 
Občinski svet je sprejel amandma predlagatelja župana: 
V odloku se v poglavju IX. Prehodne in končne določbe za 50. členom doda nov, 51. člen (uskladitev 
predpisov), ki se glasi:  
»Do uskladitve predpisanih širin varovalnih pasov občinskih cest v prostorskem načrtu občine s tem 
odlokom se uporabljajo določila tega odloka neposredno.« 
in se 51. člen (začetek veljavnosti odloka) ustrezno preštevilči, da postane 52. člen odloka.« 
(16 ZA, 3 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18) 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o občinskih cestah s sprejetim 
amandmajem.  
(16 ZA, 3 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18) 
 
K točki VI. Predlog Odloka o turistični taksi v občini Radovljica 
 
Obrazložitev je podala Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti. 
 
Odbor za gospodarstvo, predsednik Mark Toplak: odbor je soglasno podprl predlagani odlok.  
 
V splošni razpravi je sodeloval: 
- Branko Fajfar:  

- meni, da je obrazložitev izkazanih namenskih sredstev nedopustna ter da mora biti v odloku o 
proračunu jasno navedeno, da so to strogo namenska sredstva in se porabljajo za točno določen 
namen, ki je razviden iz proračuna; 
- iz obrazložitve ni razvidno, zakaj naj kampi ne bi bili izvzeti iz obračuna turistične takse. V 3. 
členu je navedeno, da se turistična taksa ne zaračunava posebej, kar pomeni, da je zajeta v ceno, 
zato je pri kampih pomembno, kolikšna je višina takse pri ceni nočitve, obstoječi odlok pa je 
določal 50 % olajšavo za kampe; 
- to, da občina nima vzpostavljenega sistema evidentiranja in nadzora na področju počitniških 
kapacitet, ne more biti razlog za oprostitev plačila turistične takse.  

 
Župan je pojasnil, da je bil v sklopu projekta Julijske Alpe sprejet sklep, da se višina turistične takse 
poenoti in vsa prejeta sredstva se vrnejo v turizem.  
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Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o turistični taksi v občini 
Radovljica.  
(18 ZA, 2 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21) 
 
K točki VII. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzeji 
radovljiške občine – skrajšani postopek 
 
Obrazložitev je podala Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve. 
 
Odbor za kulturo, namestnica Neža Mezeg: odbor se strinja s predlaganim sklepom. 
 
V splošni razpravi so sodelovali: 
- Branko Fajfar: ne strinja se s predlaganim skrajšanim postopkom sprejema odloka. Meni, da za 

to niso izpolnjeni zakonski pogoji saj se obrazložitev sklicuje na revizijska poročila s področja 
pregleda glasbene šole, ki pa občinskemu svetu niso predložena, pri točki IX pa sploh niso 
navedena. Dokumenti, ki bi utemeljevali skrajšan postopek, niso priloženi. 

- Gorazd Fajfar: zanima ga, kaj zajema pogoj razpisa, da kandidat aktivno obvlada vsaj en 
svetovni jezik.  

 
Manca Tomažin je pojasnila, da predlagana sprememba pomeni manj zahtevno spremembo in 
dopolnitev odloka ter uskladitev določb s sedaj veljavnim zakonom.  
 
Miran Rems je odgovoril, da je po navodilih, ki veljajo za razpise, pogoju glede znanja enega 
svetovnega jezika zadoščeno s pozitivno oceno iz tujih jezikov, ki so na maturi.  
 
- Anita Vidic: zanima jo, kako je v tem primeru pri usmerjenem izobraževanju, kjer se matura ni 

opravljala.  
 
Miran Rems je povedal, da mora pridobiti drugačno dokazilo. 
 
- Branko Fajfar: ponovil je, da ni predloženo revizijsko poročilo in je gradivo pomanjkljivo. 

Predlaga, da se v odlok zapiše, kateri so tuji jeziki, ki so zahtevani kot pogoj v razpisu.  
 
Manca Tomažin je odgovorila, da se pri tej točki ne sklicujemo na revizijo, temveč predlagamo 
spremembe zaradi uskladitve študijskih programov in uskladitve z zakonom o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo.  
 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzeji radovljiške občine. 
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzeji radovljiške občine. 
(17 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20) 
 
K točki VIII. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica – skrajšani postopek 
 
Obrazložitev je podala Karmen Korošec, svetovalka v Oddelku za družbene dejavnosti. 
 
Odbor za šolstvo in otroško varstvo, namestnik predsednice Simon Resman: odbor soglasno 
podpira predlagani odlok in skrajšani postopek. 
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V splošni razpravi sta sodelovala: 
- Branko Fajfar: meni, da ni podlage za enofazni postopek, ker odloku niso priloženi dokumenti, 

ki so navedeni kot potrebni za skrajšani postopek. 
- Gorazd Fajfar: zanima ga, ali je z zakonom določeno, da je lahko imenovani član izvoljen 

največ dvakrat, in ali to velja tudi za vse šole.  
 
Karmen Korošec je odgovorila, da je imenovanje zakonsko določeno.  
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica. 
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica. 
(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20) 
 
K točki IX. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda glasbena šola Radovljica – 
skrajšani postopek 
 
Obrazložitev je podala Karmen Korošec, svetovalka v Oddelku za družbene dejavnosti. 
 
Odbor za šolstvo in otroško varstvo, namestnik predsednice Simon Resman: odbor soglasno 
podpira predlagani odlok in skrajšani postopek. 
 
V splošni razpravi je sodeloval: 
- Gorazd Fajfar: vprašal je, ali je tudi tu določeno, da je lahko imenovani član izvoljen največ 

dvakrat. 
 
Karmen Korošec je obrazložila, da je bila takšna sprememba sprejeta že na 20. seji občinskega sveta 
31.5.2017. 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Glasbena šola Radovljica. 
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Glasbena šola Radovljica. 
(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17) 
 
K točki X. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Radovljica – skrajšani 
postopek 
 
Obrazložitev je podala Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor. 
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: odbor soglasno 
podpira predlagani sklep. 
 
V splošni razpravi sta sodelovala: 
- Branko Fajfar:  

- predlagani sprejem odloka po skrajšanem postopku ne zadosti pogojem 98. člena poslovnika, 
ker ne gre za manj zahtevno spremembo ali dopolnitev odloka, temveč za nov odlok, ki bistveno 
posega v finančni položaj občanov; 
- odlok ni strokovno utemeljen in s tem, da strošek postopkov lokacijske preverbe določa v 
pavšalnem znesku 2.000 evrov za podano posamezno pobudo investitorja, ne zadosti osnovnim 
pogojem. Zakon določa, da se sprejme sklep glede na dejanske stroške, ki jih posamezni 
investitor ima, zato je ta določba pravno nesprejemljiva;  
- manjkajo prehodne določbe, kaj je z že obstoječimi vlogami;  
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- ni predložen del zakona, ki opredeljuje višino zakonsko določene takse. Navedel je primer 
Mestne občine Ljubljana, kjer je bil sprejet odlok z določeno višino cene od – do.  

 
Staša Čelik Janša je obrazložila, da gre za podlago v novem zakonu o urejanju prostora, ki omogoča 
inštitut lokacijske preveritve in se uporablja za tri zakonsko določene posege. Prvi v občini 
Radovljica verjetno ne bo možen, ker ni posamične poselitve, ampak je prostorski red, drugi za 
doseganje gradbenega namena prostorske izvedbenega akta dopušča individualna odstopanja in tretji 
za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, ter omogoča začasno 
rabo prostora. 
 
- Branko Fajfar, replika: zanima ga, na podlagi česa se lahko odlok sprejme po skrajšanem 

postopku po 98. členu.  
- Mark Toplak: predlaga, da se odlok ne sprejema po skrajšanem postopku.  

 
Župan je povedal, da bo upošteval predlog, da se odlok sprejme kot osnutek. 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v občini Radovljica. Pri pripravi predloga naj se upošteva oziroma preuči pripombe 
iz razprave.  
(19 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21) 
 
K točki XI. Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe 
prostora v občini Radovljica – skrajšani postopek 
 
Obrazložitev je podala Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor. 
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: odbor soglasno 
podpira predlagani sklep. 
 
Župan je predlagal, da se odlok sprejme kot osnutek. 
 
V splošni razpravi sta sodelovala: 
- Branko Fajfar:  

- tudi pri tem odloku gre za neskladje z zakonom in predlaga, da se sprejme po dvofaznem 
postopku; 
- v 109. členu v tretji točki zakona je določena višina takse za posamezno pobudo in čemu so 
namenjeni prihodki od prejete takse. Predlaga, da se odlok uskladi s tem členom in ne določa 
višine cene na podlagi pavšala. 

- Gorazd Fajfar: zanima ga, kaj je enovito zaokroženo območje.  
 
Staša Čelik Janša je pojasnila, da so enovito zaokroženo območje parcele ene poleg druge, ki lahko 
segajo tudi na več ureditvenih prostorskih enot. 
 
- Branko Fajfar: v odloku manjkajo določbe, kako ravnati z vlogami, ki so že vložene, a še niso 

bile obravnavane.  
 
Staša Čelik Janša je povedala, da odlok velja od njegove uveljavitve.  
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o določitvi takse za obravnavanje 
pobud za spremembo namenske rabe prostora v občini Radovljica. Pri pripravi predloga naj se 
upošteva oziroma preuči pripombe iz razprave. 
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21) 
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K točki XII. Osnutek Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Radovljica 
 
Obrazložitev je podala Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor. 
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Tomislav Kržišnik: odbor soglasno 
podpira predlagani sklep. 
 
V splošni razpravi so sodelovali: 
- Gorazd Fajfar: vprašal je, ali grafični del občinskega prostorskega načrta že obstaja ali bo 

sprejet v sklopu odloka ali naknadno.  
 
Staša Čelik Janša je pojasnila, da je prostorski red občine Radovljica prostorski načrt občine in je že 
jasno določen.  
 
- Branko Fajfar: zanima ga, ali bo imela Občina Radovljica po tem odloku absolutno predkupno 

pravico pri nakupu nepremičnine in ali se širi predkupna pravica na stavbno, zazidljivo območje.  
 
Staša Čelik Janša je povedala, da je 2. člen prejšnjega odloka priložen, se ne spreminja in je identičen 
predlaganemu.  
 
Glasovanje o predlogu župana, da svet na tej seji sprejme osnutek in predlog odloka. 
(19 ZA, 3 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20) 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o določitvi območja predkupne 
pravice Občine Radovljica. 
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o določitvi območja predkupne 
pravice Občine Radovljica. 
(18 ZA, 2 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21) 
 
K točki XIII.a Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v 
Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za šolsko leto 2018/2019 
 
Župan je predlagal skupno predstavitev za točki XIII.a Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter 
sistemizaciji delovnih mest v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica za šolsko leto 2018/2019 in 
XIII.b Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda 
Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev. 
 
Obrazložitev je podala Karmen Korošec, svetovalka v Oddelku za družbene dejavnosti. 
 
Odbor za šolstvo in otroško varstvo, namestnik Simon Resman: odbor podpira sklepa pri obeh 
podtočkah. 
 
V splošni razpravi so sodelovali: 
- Monika Ažman: zanima jo, ali gre povišanje cene na usklajevanje, vezano na povečanje 

vrednosti plačnih razredov v javni upravi. 
 
Karmen Korošec je odgovorila, da je delno povišanje cene vrtca posledica uvrstitve zaposlenih v višje 
plačne razrede, večji del pa je predvsem posledica višjega regresa, napredovanj, višjega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja in povišanega števila odpravnin.  
 
- Branko Fajfar: ker gre za povišanje cen in hkrati zmanjšanje prispevka staršev za plačilo vrtca, 

meni, da je to posledica predvolilne kampanje. Želi, da bi se zapisale točne višine cen ob 
sprejetju predloga.  
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Karmen Korošec je pojasnila, da starši na podlagi obravnavane spremembe sklepa ne prejmejo 
nobenih dodatnih ugodnosti, plačujejo razliko v ceni vrtca na podlagi odločbe, ki jo izda Center za 
socialno delo, razliko do polne cene vrtca pa krije občina. Spremembe sklepa o določitvi cen 
programov ne posegajo v dodatna znižanja, ki so bila sprejeta že v letu 2017. 
 
- Branko Fajfar, replika: povedal je, da je v obrazložitvi zapisano, da bo treba s 

prerazporeditvijo zagotoviti sredstva. 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
1. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlogu, da se v Vzgojnovarstvenem zavodu 
Radovljica za šolsko leto 2018/2019 oblikuje 42 oddelkov, v katere se vključi največ 747 otrok. 
2. Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana, da med šolskim letom 2018/2019 lahko 
glede na potrebe odpre dodatne oddelke vrtca ter poda soglasje: 
- k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica ter 
- k dodatnim zaposlitvam strokovnih delavcev (vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice) za 
določen čas, 
vezanih na novo odprte oddelke v skladu z veljavno zakonodajo ter o tem obvesti občinski svet 
na prvi naslednji seji. 
3. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Vzgojnovarstvenemu zavodu Radovljica k 
predlagani sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2018/2019. 
4. Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana, da med šolskim letom 2018/2019 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 spremljevalca otroka s posebnimi potrebami za določen čas 
v skladu z veljavno zakonodajo ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji. 
(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 16) 
 
K točki XIII.b Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega 
zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen 
programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev 
za programe vrtcev. 
(17 ZA, 2 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 16) 
 
K točki XIV.a Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta 
Radovljica za šolsko leto 2018/2019 
 
Obrazložitev k točkamXIV.a, b, c, d in e je podala Karmen Korošec, svetovalka v Oddelku za 
družbene dejavnosti. 
 
Odbor za šolstvo in otroško varstvo, namestnik Simon Resman: odbor podpira vse predlagane 
sklepe.  
 
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 2018/2019, ki se financirajo iz sredstev 
občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi: 

  
Delovno mesto Delež 

zaposlitve Financiranje 

1. 
učitelj razrednega pouka – PŠ Ljubno – 
4. in 5. raz. 0,69 Občina Radovljica 

2. kuhar IV 3,00 tržna dejavnost-kuhinja 
3. administrator V 0,25 tržna dejavnost-kuhinja 
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4. knjigovodja V 0,25 tržna dejavnost-kuhinja 
(18 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17) 
 
K točki XIV.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za 
šolsko leto 2018/2019  
 
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 2018/2019, ki se financirajo iz sredstev občinskega 
proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi: 

  
Delovno mesto Delež zaposlitve Financiranje 

1. hišnik IV 0,50 Občina Radovljica 
2. kuhar IV 1,75 tržna dejavnost-kuhinja 
3. kuharski pomočnik III 1,75 tržna dejavnost-kuhinja 
4. knjigovodja V 0,40 tržna dejavnost-kuhinja 

(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točki XIV.c Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica za 
šolsko leto 2018/2019 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest Osnovne 
šole Staneta Žagarja Lipnica za šolsko leto 2018/2019, ki se financirajo iz sredstev občinskega 
proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi: 

  
Delovno mesto Delež 

zaposlitve Financiranje 

1. 
 

učitelj razrednega pouka – PŠ Ovsiše –  
2. in 3. raz. 0,59 Občina Radovljica 

2. 
 

učitelj razrednega pouka – PŠ Ovsiše –  
4. in 5. raz. 0,63 Občina Radovljica 

3. hišnik IV 0,25 Občina Radovljica 
4. kuhar IV 1,15 tržna dejavnost-kuhinja 
5. računovodja VI 0,10 tržna dejavnost-kuhinja 
6. tajnik VIZ VI 0,10 tržna dejavnost-kuhinja 

(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18) 
 
K točki XIV.d Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica za 
šolsko leto 2018/2019 
 
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 2018/2019, ki se financirajo iz sredstev občinskega 
proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi: 

  Delovno mesto Delež zaposlitve Financiranje 

1. voznik 1,4375 Občina Radovljica (0,2661) 

2. logoped / specialni in 
rehabilitacijski pedagog 0,5000 Občina Radovljica (0,2253) 

3. fizioterapevt  0,5000 Občina Radovljica (0,2424) 
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4. 
specialni in rehabilitacijski pedagog 
za izvajanje dodatne strokovne 
pomoči v vrtcu 

glede na izdane 
odločbe 

Občina Radovljica (po 
trenutnih podatkih 1,2727) 

5. čistilka II 0,1450 tržna dejavnost 
(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 14) 
 
K točki XIV.e Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto 
2018-19 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest 
Glasbene šole Radovljica za šolsko leto 2018/2019, ki se financirajo iz sredstev tržne dejavnosti, 
kot sledi: 

  
Delovno mesto Delež 

zaposlitve Financiranje 

1. učitelj plesa 0,40 tržna dejavnost 
2. učitelj violine 0,50 tržna dejavnost 
3. učitelj kitare 0,50 tržna dejavnost 
4. učitelj klavirske harmonike 0,50 tržna dejavnost 
5. učitelj diatonične harmonike 0,10 tržna dejavnost 

(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točki XV. Poročila nadzornega odbora 
 
Obrazložitev je podal Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora.  
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročili o opravljenih nadzorih: 
1. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Lancovo za leta 2015, 2016 in 2017, 
2. Poročilo o opravljenem nadzoru v OZG, OE Zdravstveni dom Radovljica za leto 2017, 
3. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Ljubno za leto 2017. 
(18 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18) 
 
K točki XVI.a Sklep o razglasitvi dela stavbe za grajeno javno dobro 
 
Župan je predlagal skupno predstavitev za točki XVI.a Sklep o razglasitvi dela stavbe za grajeno 
javno dobro in XVI.b Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra. 
 
Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
Odbor za finance, predsednica Mariana Karla Rebernik: odbor se strinja s predlaganima 
sklepoma pod točkama XVI.a in b.  
 
V splošni razpravi so sodelovali: 

- Miroslav Pogačar: povedal je, da je pot v Studenčicah, ki je obravnavana pri točki XVI.b, še 
v uporabi, predlaga, da se pridobi mnenje krajevne skupnosti ali krajanov.  

 
Dominik Skumavec je pojasnil, da je bilo na terenskem ogledu določeno, da se del poti, brežina, 
izvzame iz javnega dobra, južna pot, ki je v uporabi, pa ostaja del javnega dobra.  
 

- Anita Vidic: predlaga, da ta del predloga točke XVI.b obravnava tudi KS Lesce in da se sklep 
razdeli.  

 
Župan meni, da glede na dobro predstavitev in obrazložitev ni potrebno dodatno mnenje KS Lesce.  



I/17 

 
- Miroslav Pogačar: povedal je, da mora biti pot široka vsaj 3 - 4 metre, da je možen prevoz 

kmetijske mehanizacije. Ostaja pa težava zelo ozkega vstopa na to pot. 
 
Župan je povedal, da bo ta parcela izvzeta iz sklepa pod točko XVI.b. 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Nepremičnina, po izvedeniškem poročilu Mag. Jožeta Dolanca, št. DJ_81_2017, del stavbe z ID 
oznako 2156-724-20, v postopku »ZVEtL« številka N3/17 Okrajnega sodišča Radovljica, ki 
predstavlja prehod skozi stavbo Kranjska cesta 11-13 v Radovljici, se z odločbo, ki jo izda 
občinska uprava po uradni dolžnosti, razglasi in v zemljiški knjigi, po izvedbi vpisa etažne 
lastnine, zaznamuje za grajeno javno dobro lokalnega pomena – pasaža ter se odločba objavi v 
Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica - Uradne objave. 
(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18) 
 
K točki XVI.b Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišče s seznama: 
KO Parcela Kvadratura [m2] Lastništvo 
LANCOVO del 1630/3 200 OBČINA RADOVLJICA 
ki je v lasti in upravljanju Občine Radovljica, ne služi več kot grajeno javno dobro. 
2. Za zgoraj navedeno zemljišče občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero se 
to zemljišče izvzame iz javnega dobra.  
(18 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17) 
 
K točki XVI.c Sporazumna določitev pripadajočega zemljišča večstanovanjskemu objektu 
 
Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
Odbor za finance, predsednica Mariana Karla Rebernik: odbor se strinja s predlaganim sklepom. 
 
V splošni razpravi je sodeloval: 

- Branko Fajfar: zanima ga, ali gre za zemljišče okoli večstanovanjskih objektov, torej blokov. 
 
Župan je povedal, da bloki spadajo med večstanovanjske stavbe. 
 
Občinski svet je sprejel sklepe: 
1. Občinski svet Občine Radovljica dovoli, da se s sporazumom o določitvi pripadajočega 
zemljišča med etažnimi lastniki vseh delov stavbe 2156-328 in zemljiškoknjižnim lastnikom 
zemljišča Občino Radovljica, zemljišče s parc. št. 200/10, k.o. 2156-Radovljica, v izmeri 384 m2, 
določi kot splošni skupni del stavbe 2156-328 z naslovom Ulica Staneta Žagarja 39, Radovljica. 
2. Občinski svet Občine Radovljica dovoli, da se s sporazumom o določitvi pripadajočega 
zemljišča med etažnimi lastniki vseh delov stavbe 2156-338 in zemljiškoknjižnim lastnikom 
zemljišča Občino Radovljica, zemljišče s parc. št. 200/28, k.o. 2156-Radovljica, v izmeri 371 m2, 
določi kot splošni skupni del stavbe 2156-338 z naslovom Ulica Staneta Žagarja 29, Radovljica. 
3. Občinski svet Občine Radovljica dovoli, da se s sporazumom o določitvi pripadajočega 
zemljišča med etažnimi lastniki vseh delov stavbe 2156-339 in zemljiškoknjižnim lastnikom 
zemljišča Občino Radovljica zemljišče s parc. št. 194/9 k.o. 2156-Radovljica, v izmeri 262 m2, 
določi kot splošni skupni del stavbe 2156-339 z naslovom Ulica Staneta Žagarja 27, Radovljica. 
4. Občinski svet Občine Radovljica dovoli, da se s sporazumom o določitvi pripadajočega 
zemljišča med etažnimi lastniki vseh delov dveh stavb 2155-602 in 2155-604 in 
zemljiškoknjižnim lastnikom zemljišča Občino Radovljica, zemljišče del parc. št. 481/1 k.o. 
2155-Hraše, v izmeri 880 m2, določi kot skupni del stavb 2155-602 z naslovom Finžgarjeva ulica 
24, Lesce in 2155-604 z naslovom Finžgarjeva ulica 26, Lesce. 2 m širok zahodni del parc. 481/1 
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k.o. Hraše ob Finžgarjevi ulici, v izmeri približno 40 m2, se pred sklenitvijo sporazuma o 
določitvi pripadajočega zemljišča, odmeri kot koridor za ureditev pločnika ob javni cesti. 
5. Občinski svet Občine Radovljica dovoli, da se s sporazumom o določitvi pripadajočega 
zemljišča med etažnimi lastniki vseh delov stavbe 2155-606 in zemljiškoknjižnim lastnikom 
zemljišč Občino Radovljica, zemljišča s parc. št. 480/68, 480/70, 480/84 in 480/85 k.o. 2155-
Hraše, v skupni izmeri 430 m2, določi kot splošni skupni del stavbe 2155-606 z naslovom 
Finžgarjeva ulica 20, Lesce. 
6. Občinski svet Občine Radovljica dovoli, da se s sporazumom o določitvi pripadajočega 
zemljišča med etažnimi lastniki vseh delov stavbe 2155-607 in zemljiškoknjižnim lastnikom 
zemljišča Občino Radovljica, zemljišča s parc. št. 480/72, 480/76 in 480/82 k.o. 2155-Hraše, v 
skupni izmeri 412 m2, določi kot splošni skupni del stavbe 2155-607 z naslovom Finžgarjeva 
ulica 18, Lesce. 
7. Stroške v zvezi z ureditvijo lastninskih pravic v zemljiški knjigi nosijo pridobitelji na 
splošnih skupnih delih stavb. 
(17 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 14) 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20. uri. 
 
 
Zapisala: 
Petra Budkovič  

Ciril Globočnik 
ŽUPAN 

 
 


