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ZAPISNIK
2. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 16. januarja 2019 z začetkom ob 16. uri v
veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Prisotni člani občinskega sveta: Izidor Arih, Monika Ažman, Teodora Beton, Mojca Faganel,
Branko Fajfar, Gorazd Fajfar, Sabina Felc, Vojka Jesenko, Maksimiljan Kalan, Danijel Kašca,
Nejc Kliček, Darko Marolt, Neža Mezeg, Tina Mrak, Nevenka Osterc, Breda Poličar, mag. Andrej
Potočnik, Mateja Potočnik Vilko Praprotnik, Miran Rems, Simon Resman, Barbara Sitar, Maruša
Šolar Čuden, Mark Toplak, Sandra Zadnikar.
Odsotnost je opravičil: Miroslav Pogačar.
Prisotni vabljeni: Alenka Langus, direktorica občinske uprave, Manca Tomažin, vodja Oddelka
za splošne zadeve, Manca Šetina Miklič, vodja Kabineta župana, Monika Sluga, višja svetovalka
za kadre in splošne zadeve, Tanja Geltar, Referat za gospodarjenje z nepremičninami, Iztok
Meglič, predsednik KS Otok.
Župan je odprl sejo in povedal, da se seja snema ter prenaša na spletnih straneh.
Ob začetku seje je navzočnost priglasilo 22 svetnic in svetnikov.
V razpravi o dnevnem redu je sodeloval:
Maksimiljan Kalan je predlagal, da se pri točki II.a glasuje o vsakem odboru posebej, ne o vseh
skupaj naenkrat.
Župan je povedal, da lahko ta predlog poda pri obravnavi te točke.
Občinski svet je sprejel naslednji
Dnevni red:
I. Potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta
II. Volitve in imenovanja
II.a Imenovanje članov stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica
II.b Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Radovljica
II.c Imenovanje članov Časopisnega sveta Deželnih novic Občine Radovljica
II.d Razrešitev in imenovanje novega predstavnika v Svet Osnovnega zdravstva
Gorenjske
II.e Mnenje Občine Radovljica v postopku imenovanja pomočnika direktorja CSD
Gorenjska, Enota Radovljica
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III. Pobude in vprašanja
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki I. Potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 1. redne seje občinskega sveta.
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)
K točki II.a Imenovanje članov stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica
Župan je pojasnil, da bo predsednik KMVI predstavil vsak odbor posebej, nato bo sledila razprava
in glasovanje o vsakem odboru. Svetnika Maksimiljana Kalana je pozval, da pojasni, kakšno
glasovanje predlaga pri tej točki.
Maksimiljan Kalan je predlagal, da se glasuje o vsakem odboru posebej in ne naenkrat o vseh
skupaj.
Župan je odgovoril, da je takšno glasovanje že predvideno.
Obrazložitve k vsem podtočkam je podal Miran Rems, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI).
1. Imenovanje Odbora za finance
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
1. Občinski svet Občine Radovljica imenuje ODBOR ZA FINANCE v naslednji sestavi:
- DANIJEL KAŠCA - predsednik
- NEVENKA OSTERC - članica
- TINA MRAK - članica
- ANITA VIDIC - članica
- PETER PODLESNIK - član
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
2. Imenovanje Odbora za gospodarstvo
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
2. Občinski svet Občine Radovljica imenuje ODBOR ZA GOSPODARSTVO v naslednji
sestavi:
- MARK TOPLAK - predsednik
- MIROSLAV POGAČAR - član
- MARUŠA ŠOLAR ČUDEN - članica
- JOŽE MLINARIČ - član
- ROBERT ŠIFRER - član
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
3. Imenovanje Odbora za šolstvo in otroško varstvo
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
3. Občinski svet Občine Radovljica imenuje ODBOR ZA ŠOLSTVO IN OTROŠKO
VARSTVO v naslednji sestavi:
- SABINA FELC - predsednica
- BREDA POLIČAR - članica
- BARBARA SITAR - članica
- SAŠA MARIJAN - članica
- DALIBOR ŠOLAR - član
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
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4. Imenovanje Odbora za zdravstvo in socialno varstvo
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
4. Občinski svet Občine Radovljica imenuje ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO
VARSTVO v naslednji sestavi:
- TEODORA BETON - predsednica
- MOJCA FAGANEL - članica
- MATEJA POTOČNIK - članica
- EVA POGAČAR - članica
- MILENA VREČKO TOLAR - članica
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
5. Imenovanje Odbora za kulturo
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
5. Občinski svet Občine Radovljica imenuje ODBOR ZA KULTURO v naslednji sestavi:
- NEŽA MEZEG - predsednica
- ANDREJ POTOČNIK - član
- SANDRA ZADNIKAR - članica
- VERENA ŠTEKAR VIDIC - članica
- BLAŽ TRČEK - član
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
6. Imenovanje Odbora za šport
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
6. Občinski svet Občine Radovljica imenuje ODBOR ZA ŠPORT v naslednji sestavi:
- DARKO MAROLT - predsednik
- VILKO PRAPROTNIK - član
- IZIDOR ARIH - član
- LUKA AŽMAN - član
- MIHA SVETINA - član
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
7. Imenovanje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja
V razpravi svetniških skupin je sodeloval:
Maksimiljan Kalan, Lista Marjana Šarca: predlaganih članov za odbor svetniška skupina ne bo
podprla, ker je bilo predlaganih kar nekaj kandidatov z boljšimi referencami, izkušnjami in
znanjem na področju prostora, vendar v odbor niso bili predlagani.
Občinski svet je sprejel sklep:
7. Občinski svet Občine Radovljica imenuje ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN
VARSTVO OKOLJA v naslednji sestavi:
- SIMON RESMAN - predsednik
- MIROSLAV POGAČAR - član
- BRANKO FAJFAR - član
- JERNEJ KOLMAN - član
- TOMISLAV KRŽIŠNIK - član
(23 ZA, 2 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
8. Imenovanje Odbora za kmetijstvo
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
8. Občinski svet Občine Radovljica imenuje ODBOR ZA KMETIJSTVO v naslednji
sestavi:
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- ANDREJ POTOČNIK - predsednik
- MAKSIMILJAN KALAN - član
- GORAZD FAJFAR - član
- MAJA KOLAR - članica
- TADEJA KUNČIČ - članica
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 24)
9. Imenovanje Statutarno pravne komisije
V razpravi svetniških skupin je sodeloval:
Mark Toplak, SDS: povedal je, da so člani KMVI pri večini odborov dosegli konsenz, pri članih
Statutarno pravne komisije pa ne. Iz zapisnika seje KMVI je razvidno, da je bil obravnavani
predlog sprejet z enim glasom ZA, ob čemer je član KMVI glasoval sam zase. V prejšnjem
mandatu je bil tak primer pri glasovanju za Nadzorni odbor Komunale Radovljica, za kar se je
izkazalo, da ni prav. Zato je predlagal, da se predlog zavrne in da se o kandidatih glasuje
poimensko.
V splošni razpravi so sodelovali:
- Simon Resman je vprašal, zakaj se ne bi smelo glasovati o sebi, saj je pri odborih, o
katerih so svetniki danes glasovali, gotovo kdo glasoval tudi zase. Zato ne razume, da v
KMVI ne bi smel kdo glasovati zase, in prosi za obrazložitev.
- Vojka Jesenko je povedala, da so se na seji KMVI štirje člani pri glasovanju vzdržali.
Sama se je glasovanja vzdržala, ker ni hotela glasovati o sebi. Podpira poimensko
glasovanje.
- Sandra Zadnikar je predlagala tajno glasovanje.
Predsednik KMVI je odgovoril, da je 2. seja v bistvu nadaljevanje 1. seje, na kateri se
konstituirajo občinski svet in njegovi odbori. Vsi svetniki so o sebi glasovali, ko so potrjevali
svoje mandate, tako je tudi zapisano v zakonu. Potrjevanje odborov je del konstituiranja
občinskega sveta. Pojasnil je, da je pri tem glasovanju stališče drugačno kot v primeru glasovanja
za predstavnike občine v zavodih.
Manca Tomažin je glede predlogov o glasovanju pojasnila, da bodo svetniki najprej glasovali
poimensko, ker je bil ta predlog podan prvi, in sicer o celotni listi. Povedala je, da poslovnik
določa, da predsedujoči člane občinskega sveta po abecednem vrstnem redu pozove h glasovanju,
član občinskega sveta pa glasuje tako, da glasno izjavi, da glasuje ZA, PROTI ali NE
GLASUJEM.
-

Darko Marolt – replika Manci Tomažin: povedal je, da tajno glasovanje preglasi
poimensko in da bi se moralo glasovati tajno.

Manca Tomažin se je opravičila za napako in pojasnila, da je tajno glasovanje res nad
poimenskim. Povedala je, da se bo na tajnem glasovanju glasovalo o listi kandidatov.
Župan je povedal, da glede na sestave odborov, o katerih so svetniki glasovali do sedaj, tudi pri
Statutarno pravni komisiji ni zadržka. Povedal je, da se je pri izbiri kandidatov za vse odbore
upoštevalo procentualno udeležbo zastopanja glede na rezultate volitev.
Izvedeno je bilo tajno glasovanje o sklepu:
9. Občinski svet Občine Radovljica imenuje STATUTARNO PRAVNO KOMISIJO v
naslednji sestavi:
- MIRAN REMS - predsednik
- MONIKA AŽMAN - članica
- DARKO MAROLT - član
- GORAZD FAJFAR - član
- NEJC KLIČEK – član
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Po odmoru za tajno glasovanje je navzočnost priglasilo 21 svetnic in svetnikov.
O tajnem glasovanju je poročal Miran Rems, predsednik KMVI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ŠTEVILO RAZDELJENIH GLASOVNIC
ŠTEVILO SPREJETIH GLASOVNIC
ŠTEVILO NEVELJAVNIH
ŠTEVILO VELJAVNIH
ŠTEVILO GLASOV ZA
ŠTEVILO GLASOV PROTI

25
25
0
25
13
12

Občinski svet je s tajnim glasovanjem sprejel predlagani sklep o imenovanju Statutarno pravne
komisije (13 ZA, 12 PROTI).
K točki II.b Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Radovljica
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica imenuje NADZORNI ODBOR v naslednji sestavi:
- BARBARA BOLTAR,
- BOGOMIR VNUČEC,
- DRAGO FINŽGAR,
- JANEZ REŠ,
- GAŠPER ALBININI,
- TOMAŽ FRELIH,
- KLEMEN ERMAN.
(23 ZA, 2 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki II.c Imenovanje članov Časopisnega sveta Deželnih novic Občine Radovljica
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa:
1. Občinski svet Občine Radovljica imenuje Časopisni svet Deželnih novic Občine
Radovljica v naslednji sestavi:
Barbara Sitar – predsednica,
Breda Poličar – članica,
Sabina Felc – članica,
Nejc Kliček – član,
Katja Knific – članica.
2. Imenovanim članom začne teči mandat z dnem imenovanja in traja do konstituantne seje
novega Časopisnega sveta.
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)
K točki II.d Razrešitev in imenovanje novega predstavnika v Svet Osnovnega zdravstva
Gorenjske
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
Miran Rems seje izločil iz glasovanja.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepe:
1. Občinski svet Občine Radovljica razreši Mirana Remsa z mesta predstavnika Občine
Radovljica v Svetu zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske zaradi njegovega odstopa.
2. Občinski svet Občine Radovljica za novo predstavnico Občine Radovljica v Svet zavoda
Osnovnega zdravstva Gorenjske imenuje Evo Pogačar.
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3. Imenovani predstavnici začne teči mandat z dnem imenovanja in traja do septembra
2022.
(22 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)
K točki II.e Mnenje Občine Radovljica v postopku imenovanja pomočnika direktorja CSD
Gorenjska, Enota Radovljica
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep:
Občinski svet Občine Radovljica daje pozitivno mnenje predlagani kandidatki za
pomočnico direktorja CSD Gorenjske na Enoti Radovljica Sandri Merdanović.
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)
K točki III. Pobude in vprašanja
Župan je prosil direktorico, da predstavi osnovna določila glede pobud in vprašanj, opredeljena v
3. poglavju poslovnika občinskega sveta.
Direktorica je povedala, da je za pobude in vprašanja na vsaki redni seji predvidena posebna točka
dnevnega reda. Vsak član občinskega sveta lahko na eni seji poda največ tri vprašanja in tri
pobude. Vprašanje ali pobudo lahko svetnik poda županu, direktorju občinske uprave ali
predsedniku delovnega telesa, in sicer ustno ali pisno. Na pisno vprašanje ali pobudo se odgovori
pisno na prvi naslednji seji, na ustno vprašanje ali pobudo pa se odgovori ustno na isti seji, razen
če tisti, na katerega je bilo vprašanje naslovljeno, obrazloži, da tega ne more storiti takoj, ali če
član občinskega sveta zahteva pisni odgovor.
Vojka Jesenko:
- vprašanje, ali je medobčinski inšpektorat že pripravil poročilo glede zaznanih kršitev volilne
zakonodaje in predpisov občine, število izdanih ter plačanih glob ter v kolikšnem znesku;
- vprašanje glede nujne sanacije Klinarjeve hiše v Kropi, katere aktivnosti so bile že izvedene,
katere so v teku ter koliko sredstev je bilo za sanacijo že namenjenih;
- pobuda, da župan odredi takojšnjo pripravo akcijskega načrta za zamenjavo delov
vodovodnega omrežja, ki še vsebuje azbestne cevi;
- pobuda, da se omogoči dostop do celotne že pridobljene in pripravljene dokumentacije z
vsemi odločitvami odgovornih oseb, sprejetimi v prejšnjih mandatih, za izgradnjo regijskega
reševalnega centra, z vzpostavitveno dokumentacijo projekta, ki vsebuje izdelano SWOT
analizo in terminski akcijski načrt izgradnje s stroškovno analizo izgradnje, ter s stanjem že
porabljenih in predvidenih zagotovljenih sredstev v osnutku proračuna za leti 2019 in 2020.
Maksimiljan Kalan:
- vprašanje, kdaj se bo začela obnova vodovodnega omrežja v KS Podnart v naseljih Ovsiše,
Poljšica in Rovte, ki bo zagotovila kakovostno in zadostno količino pitne vode za prebivalce
teh naselij;
- pobuda za zagotovitev finančnih sredstev za izgradnjo pločnika ter ureditev prehoda za
pešce na Posavcu;
- pobuda za dodatna sredstva v proračunskem obdobju 2019-2022 za nakup osebne zaščitne
opreme gasilcev v Gasilski zvezi Radovljica v višini 10.000 evrov.
Andrej Potočnik:
- pobudi za postavitev prometnih ogledal na cesti Globoko – Mišače in ustrezno osvetlitev
križišča v Gobovcah
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Teodora Beton:
- pozvala je svetnice in svetnike, da skupaj, tako kot lani, organizirajo prireditev za prostovoljce,
in sicer med 12. in 14. marcem v Linhartovi dvorani. Spomnila je na obljubo, da bo prireditev
vključena v finančno konstrukcijo občinskega proračuna, da bo prireditev lahko izpeljana.
Seja je bila zaključena ob 17.48 uri.
Zapisala:
Metka Gaber
Ciril Globočnik
ŽUPAN
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