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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: 14. 9. 2022 

 

Z A P I S N I K 

 

26. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 22. junija 2022 z začetkom ob 16. uri v 

veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19. 

 

Prisotni člani občinskega sveta: Izidor Arih, Mojca Faganel, Branko Fajfar, Gorazd Fajfar, 

Sabina Felc, Vojka Jesenko, Maksimiljan Kalan, Danijel Kašca, Nejc Kliček, Jernej Kolman, 

Darko Marolt, Neža Mezeg, Tina Mrak, Miroslav Pogačar, Breda Poličar, mag. Andrej Potočnik, 

Mateja Potočnik, Vilko Praprotnik, Simon Resman, Miran Rems, Barbara Sitar, Aljoša Škufca, 

Maruša Šolar Čuden, Sandra Zadnikar. 
 

Opravičeno odsotni: Monika Ažman, Teodora Beton. 
 

Prisotni vabljeni: Alenka Langus, direktorica občinske uprave, Manca Šetina Miklič, vodja 

Kabineta župana, Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, Borut Bezjak, vodja 

Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, Monika Sluga, višja svetovalka za 

kadrovske in splošne zadeve, Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 

Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, Karmen Korošec, višja svetovalka za 

družbene dejavnosti, Maja Stanojević, vodja Referata za finance in proračun, Eva Tomaževič, 

Referat za infrastrukturo, Mojca Ahčin, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Dominik 

Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z zemljišči, Maj Juvanec, Delavnica d.o.o., Vrhnika, 

Rozana Mužica, Inštitut za mladinsko politiko, Ivo Kejžar, Ipsum, okoljske investicije, d.o.o., 

Andreja Peternel, pomočnica Ravnateljice Vrtca Radovljica, in Maruša Praprotnik, pomočnica 

ravnateljice Vrtca Radovljica, Alen Gril, direktor Doma dr. Janka Benedika Radovljica, Tina 

Jerman, vodja pomoči na domu, Boris Mohorič, v. d. ravnatelja Osnovne šole Antona Tomaža 

Linharta Radovljica, Emilija Kavčič, ravnateljica Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce, Zdenka 

Varl, ravnateljica Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, Andreja Vouk, ravnateljica Osnovne šole 

Antona Janše Radovljica, Marko Možina, ravnatelj Glasbene šole Radovljica, Marjana Ahačič, 

Deželne novice. 
 

Ob začetku seje je navzočnost potrdilo 19 svetnic in svetnikov. 
 

Župan je pozdravil svetnice in svetnike ter povedal, da se seja snema. Svetniki so prejeli 

popravljen dnevni red, saj je prišlo do napake pri številčenju točke XII.  

 

V razpravi na dnevni red so sodelovali: 

- Gorazd Fajfar je predlagal umik točke XII. Premoženjsko pravne zadeve, saj so svetniki 

že na prejšnji seji o tem razpravljali, tokratni predlog pa je identičen prejšnjemu. Na 
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prejšnji seji je omenil, naj se svetnikom posreduje načrt nove prometne situacije, kako bo 

izgledala nova prometna ureditev na tem delu in kako bo poskrbljeno za pešce, če je to 

izdelano. Tega do danes niso prejeli, skrbi ga, da je bila na prejšnji seji ta točka 

umaknjena samo zato, da so bile ostale sprejete.  
Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, je pokazal in 

predstavil rešitev. Pešce se od lokalne ceste Posavec – Otoče do vrtca vodi preko prehoda za 

pešce in pločnika vse do vhoda v vrtec. Prehod za pešce bo v kratkem realiziran.  

- Gorazd Fajfar se je zahvalil za obrazložitev in dejal, da rešitev ni nastala včeraj, svetniki 

pa niso toliko vredni, da bi jo dobili prej, kot je bilo zahtevano. To se mu zdi izigravanje 

svetnikov. Vprašal je, ali je pod rešitvijo podpisan odgovorni vodja in žig. Opazil je, da ni 

poglobljenih robnikov, prav tako pločnik, ki na koncu ni zaključen, vodi naravnost mimo 

parkirišč. Še vedno je za umik točke in pričakuje konkreten načrt. Prav tako se mora najti 

trajna rešitev za ekološki otok.  
Župan je pojasnil, da je bil ekološki otok usklajen s komunalo in vodstvom krajevne skupnosti 

Ljubno in da je prikaz temeljit. Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in 

investicije, ima tudi žig.  

- Branko Fajfar je povedal, da je bilo prikazano pripravljeno od včeraj do danes, ko je sam 

podal pripombe na Odboru za urejanje prostora in varstvo okolja in pojasnil, da je na 

koncu pločnika vzvratno ali čelno vključevanje avtomobilov v promet na cesto, kar je v 

nasprotju s pravili. Kot primer je navedel parkirišče pri občini, kjer mora avto vzvratno 

speljati na cesto, s čimer ovira promet in ni dovoljeno. Dejal je, da se je reševalo problem 

pešpoti do vrtca, ne pa problematike od pločnika do Joštovega hrama in naprej do 

Posavca, in da gre za to, da občina pridobiva sredstva, za katera ve, za kaj jih rabi. Umik 

točke podpira, ker predstavljena rešitev ni prava rešitev za parkirišče.  
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije je glede zatečenih stanj na 

prometnicah povedal, da so tudi parkirišča zatečena, ob rekonstrukciji določene ceste pa mora 

projektant upoštevati vse tehnične karakteristike in predpise. Glede primera Gorenjske ceste je 

povedal, da je z rekonstrukcijo oz. s projektom PZI predvidena tudi ukinitev teh parkirišč. Odlok 

o občinskih cestah pri krajevnih cestah omogoča tudi tak način parkiranja, pri lokalnih cestah pa 

ne. Na lokalnih cestah je parkiranje lahko samo vzdolžno, na Posavcu pa gre za krajevno cesto. 

- Branko Fajfar - replika Borutu Bezjaku: zanima ga razlika med nevarnostjo za 

istočasen promet pešcev in parkiranje vozil na tem mestu, tudi če gre za krajevno cesto, in  

branja oglasne table na krajevni cesti. Direktorica občinske uprave je Maksimiljanu 

Kalanu v gradivu za sejo podala odgovor, da ni zagotovljena varnost, če bodo ljudje brali 

oglasno tablo v Ljubnem, zato se tam ne sme postaviti, saj ni ločen promet pešcev in 

avtomobilov. S tem je povedal, kako se skozi spravlja svoje interese. 
Župan je povedal, da svojih interesov nima, temveč so skupni. Meni, da gre za nagajanje gospoda 

Fajfarja. Že na prejšnji seji je obrazložil, komu se pomaga, da bo lahko uredil stanovanja na tem 

območju.  

- Gorazd Fajfar: zahteval je, da župan pove, za katerega gospoda Fajfarja gre. Dejal je, da 

vsi drugi nagajajo, župan pa dela vse tako, kot je prav. Če bi bil za govornico nekdo, ki bi 

župana hvalil, bi se župan nasmejal za fotografiranje, in bi bilo to objavljeno v Deželnih 

novicah, če kdo pove kaj nasprotnega, pa mora biti tiho in zapustiti govornico. Ne bo 

prenašal, da se posplošeno govori, kdo nagaja. Ker po tej cesti hodijo vrtčevski otroci, naj 

se ne išče izgovorov, da bo po rekonstrukciji drugače. Ko se bo zgodila nesreča, pa se bo 

govorilo, da so svetniki to potrdili. 
Župan je povedal, da bodo otroci po rešitvi zavarovani. Dejal je, da nagaja gospod Branko Fajfar. 

- Branko Fajfar – replika županu: zanima ga, na kakšen način nagaja, če se zavzema za 

varnost pešcev in udeležencev v prometu. Kot svetnik ima pravico vedno povedati svoje 

mnenje. Županu je dejal, da se je zlagal, da je na prejšnji seji povedal, za koga so 

parkirišča, saj je izjavil, da tega ne bo govoril. Prosil je, da se svetnikom pošlje 

magnetogram te izjave župana s prejšnje seje.  
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Glasovanje o predlogu Gorazda Fajfarja za umik točke XII. Premoženjsko pravni zadevi: 

10 ZA, 10 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 22 → predlog ni bil sprejet 
 

Občinski svet je sprejel naslednji  
Dnevni red: 

I. Potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta 

II. Pobude in vprašanja 

III. Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2022 

IV. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Begunje center 

– osrednje površine BE 18 in površine za ceste BE 15 

V. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za 

Gradnikovo (Regijski reševalni center Radovljica) in merilih za odmero komunalnega 

prispevka  

VI. Soglasje k Strategiji za mlade občine Radovljica za obdobje 2022 – 2027  

VII. Sklep o spremembi načrta razvojnih programov Občine Radovljica za obdobje 2022-2025 

VIII. Sklep o začetku izvedbe postopka participativnega proračuna za leti 2023 in 2024  

IX. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 

X. Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Radovljica 

za šolsko leto 2022/2023  

XI. Soglasja k sistemizacijam delovnih mest: 

XI.a Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta 

Radovljica za šolsko leto 2022/2023 

XI.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za šolsko 

leto 2022/2023 

XI.c Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica za 

šolsko leto 2022/2023 

XI.d Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica za 

šolsko leto 2022/2023 

XI.e Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto 

2022/2023 

XII. Premoženjsko pravni zadevi: 

XII.a Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

XII.b Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2022 – 

dopolnitev 2/2022 

(19 ZA, 5 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 22) 

 

K točki I. Potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta 
 

Svetniki so prejeli zapisnik obravnave točke VIII. Poročilo nadzornega odbora o izrednem 

nadzoru na Občini Radovljica, ki je bila zaprta za javnost. 

 

Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 25. redne seje občinskega sveta. 
(22 ZA, 1 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 22) 

 

K točki II. Pobude in vprašanja  

 

Aljoša Škufca: 

- pobuda za čimprejšnjo sanacijo poškodovanih predelov cestišča na Gradnikovi cesti. 
Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, je pojasnil, da je bil s 

predstavniki Komunale Radovljica opravljen ogled ter da bodo sanirane najbolj kritične točke po 

slepih ulicah do jeseni, kolikor bodo na voljo sredstva za vzdrževanje. 
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Vojka Jesenko:  
- ustna pobuda, naj se odgovor na njeno vprašanje glede Festivala čokolade dopolni s 

cenikom za razstavljalce skupaj s postavkami. 
Aljoša Škufca je povedal, da so člani Odbora za gospodarstvo izrazili željo, da se jim dostavi 

finančno poročilo o Festivalu čokolade - kakšni so bili prihodki, odhodki in dobiček oz. izguba. 

Predlagal je, da poročilo poleg članov Odbora za gospodarstvo prejmejo tudi vsi svetniki, lahko 

tudi po elektronski pošti. 

Andrej Potočnik: 

- vprašanje, zakaj je zastala in kdaj bo izvedena sanacija gradbiščnih cest projekta obnove 

železnice - odsekov, kot sta Otoče – Zaloše in Otoče –Mišače; 
- ustna pobuda za dodatne označbe v Otočah, saj kljub večkratnim obljubam niso bile 

obnovljene označbe za prepovedan promet s kamioni in vlačilci in za omejitev teže in 

višine, kamioni pa še vedno prihajajo v vas. 
Branko Fajfar je povedal, da je danes vsem svetnikom poslal dopis oz. komentar na odgovor, ki 

ga je dobil od predstavnice v Svetu Doma dr. Janka Benedika in je poln laži. Pod dopisom, 

priloženim odgovoru na njegovo pobudo, je podpisan direktor Alen Gril, ne ve pa, kdo je dopis 

napisal, saj so v njem laži. Sam je svetnikom poslal odstopni izjavi predstavnikov zaposlenih 

Jureta Latiča in Vedrane Popovič. Pojasnil je, da mu ni prenehalo delovno razmerje, zato je 

svetnikom še enkrat poslal njegovo odstopno izjavo. Predstavnica stanovalcev v svetu doma je 

bila samo ena, in sicer Francka Mulej, svetnica Breda Poličar pa lahko pojasni, ali je bila Kristina 

Kramar kdaj v trenutnem svetu doma. Pojasnil je, da je bila Kristina Kramar v prejšnjem mandatu 

članica Sveta DJB in ji je pretekel mandat, tako kot njemu. V dopisu Doma dr. Janka Benedika je 

tudi zapisano, da predstavniki ustanovitelja Nuša Kolman, Breda Poličar, Mirko Komac niso 

podali vzroka za odstop oz. so se sklicevali na osebne razloge. Po njegovih informacijah Breda 

Poličar ni več članica sveta doma, zato naj sama pove, ali je dala odstopno izjavo. Sam je 

svetnikom poslal odstopno izjavo gospe Nuše Kolman. Meni, da ni na nivoju, da občinski svet 

sprejme tak dopis. Tudi Simona Resmana je vprašal, ali je bila Kristina Kramar kdaj članica 

trenutnega sveta doma in če je dobil odstopne izjave. Ponovil je, da je svetnikom poslal 

elektronsko sporočilo Nuše Kolman in Jureta Latiča, v dopisu doma pa je zapisano drugače. 

Vprašal je, ali so svetniki vredni spoštovanja ali se nekdo norčuje iz njih. 
Župan je povedal, da bo na septembrsko sejo občinskega sveta povabil direktorja Doma dr. Janka 

Benedika, da bosta lahko razčistila stvari. 

Gorazd Fajfar:  

- ustna pobuda, da se do septembrske seje izdela elaborat obstoječih oglasnih tabel, se jih 

slika in napiše, katere so primerne in katere ne. Pri neprimernih tablah naj se napiše 

potrebne ukrepe, da bodo občani obveščeni. Glede na odgovor občinske uprave na 

njegovo ustno pobudo veliko oglasnih desk v občini ni primernih, zato ga skrbi za varnost 

občank in občanov;  
- ustno vprašanje glede izvedbe plavalnega tečaja za predšolske otroke. Ravnateljici Vrtca 

Radovljica je poslal dopis z vprašanji o neizvedbi tečaja plavanja. Povedal je, da je bilo 

staršem februarja rečeno, da je spomladi predvidena izpeljava vseh aktivnosti, tudi tečaja 

plavanja, konec marca pa jim je bilo sporočeno, da le tega ne bo zaradi covida in gradnje 

bazena, otroci pa naj bi dobili nekaj vstopnic za bazen v poletnem času. Vzroka za 

neizvedbo tečaja se mu zdita nesprejemljiva, saj bazen nemoteno deluje že od marca, 

covidne omejitve pa so odpravljene. Ravnateljico je prosil za čimprejšnje odgovore na 

njegova vprašanja, vendar jih po 14-ih dneh ni prejel, zato jo je za odgovore prosil še 

enkrat s prošnjo, da se z zadevo seznani vse starše. Ravnateljica tega ni storila, ampak je 

samo ponovno prosila občino za odgovor. Od občine je dobil delne odgovore na 

vprašanja, da plavalnega tečaja ne bo, vzroka pa ponovno covid in gradnja bazena. Na 

svetu staršev vrtca so pri tej problematiki starši povedali, da so v vrtcu in šoli učenje 

plavanja izvedli. Prav tako je predstavnik vrtca Begunje povedal, da se v Radovljici izvaja 

tečaj plavanja za otroke iz vrtca Žirovnica, za vrtec Mojstrana, naknadno pa je izvedel, da 

se tečaj izvaja tudi za vrtec Tržič. Dejal je, da se za obratovanje bazena vsako leto daje 
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približno 150.000 EUR, približno 10 milijonov EUR se bo dalo za gradnjo sodobnega 

bazena, za otroke iz radovljiške občine pa ni prostora in možnosti, da bi se naučili plavati, 

medtem ko se ostale vrtce vabi na radovljiški bazen. Vprašal je, ali se to svetnikom zdi 

primerno, v kolikor so navedbe resnične, saj se jih ne da nikjer preveriti. Zahtevali so 

odgovor občine, vendar ga v dobrih 14-ih dneh niso dobili. Prosil je, da se zadeve 

preverijo in poda konkretno poročilo, kaj se je v tem primeru zgodilo, zakaj imajo vrtci iz 

drugih občin prednost pred radovljiškimi in zakaj otroci iz naše občine do tega niso 

upravičeni. 
Župan je odgovoril s pojasnilom, ki ga je pripravilo vodstvo Plavalnega kluba Radovljica, ki 

izvaja program plavalnih tečajev skozi vse leto. Od septembra do junija izvajajo plavalne tečaje za 

osnovne šole in vrtce v občini Radovljica, od junija do avgusta pa plavalne tečaje v otroškem 

zunanjem bazenu. V dopisu so pojasnili, da se deseturni poletni plavalni tečaji izvajajo v 

zunanjem otroškem bazenu, kjer polna cena, ker ni vključena v redno šolsko ali predšolsko 

dejavnost, znaša 55 EUR. Glede tečajev osnovnih šol in vrtcev v radovljiški občini so pojasnili, 

da so bili v zadnjih treh letih zaradi ukrepov Vlade RS v zvezi z epidemijo covida-19 primorani v 

krčenje izvedbe tečajev, saj niso smeli izvajati njihove osnovne dejavnosti – opismenjevanja 

plavanja otrok. V primeru normalne sezone brez covid ukrepov so izvajali tečaje od septembra do 

decembra: deseturne plavalne tečaje za 2. in 3. razrede za osnovne šole iz občine Radovljica, za 

katere financiranje Občine Radovljica, Ministrstva za šolstvo in šport ter Športne zveze 

Radovljica skupaj znese 35 EUR na otroka, razliko do polne cene pa pokriva plavalni klub, od 

marca do maja pa peturne plavalne tečaje za prve razrede osnovnih šol in vrtce iz Občine 

Radovljica, za katere financiranje Športne zveze Radovljica znese 4,50 EUR na otroka, razliko do 

polne cene tečaja pa krije plavalni klub. Ker mu je bila očitana zakonodaja, ki nalaga občini, šoli, 

da izvede dva tečaja v obsegu 20 ur, je pojasnil, da občina oz. osnovne šole za druge in tretje 

razrede plavalne tečaje izvede, Plavalni klub Radovljica in športna zveza pa dodatno izvedeta še 

tečaje za predšolske otroke in prvošolce. Gre za dvakrat nadstandardni sistem, ki ga v Sloveniji 

izvaja le radovljiška občina, neizvedbe plavalnega tečaja pa ni bilo v času izrednih razmer covida 

in gradnje bazena. Od 1. 9. bodo vsi otroci, predšolski, prvi, drugi in tretji razredi, deležni tečajev 

plavanja. Tečajev drugih občin enkrat letno ne izvaja Plavalni klub Radovljica, ampak so jih 

organizirale same. 
Gorazd Fajfar je povedal, da ne zastavljal teh vprašanj, če bi starši od konca februarja že dobili 

konkretne odgovore. Tako svet staršev kot svet vrtca jih do tega dne niso dobili Dejal je, da 

županu ni nič očital, ampak ga je samo zanimalo, če navedbe držijo, saj jih ni mogel nikjer 

preveriti. Res so otroci dobili dve karti za bazen namesto tečaja, vendar se vstopnici namesto 

tečaja staršem zdijo nesorazmerne. Povedal je, da je bilo staršem rečeno, da otroka lahko vpišejo v 

plačljivi poletni plavalni tečaj, vendar si tega vsi starši ne morejo privoščiti. 
Župan je povedal, da zato to možnost otroci dobijo štirikrat brezplačno. 

Gorazd Fajfar se je strinjal z županom, vendar bi lahko že v začetku šolskega leta staršem 

povedali, da tečaja plavanja ne bo mogoče izvesti in bi bila namesto tega planirana kakšna druga 

stvar.  
Župan je pojasnil, da je šlo v tem primeru za izredne razmere. 

Gorazd Fajfar je dejal, da se bo bazen gradil tudi prihodnje leto in bo šlo mogoče spet za izredne 

razmere. Povedal je, da je problem v osnovi, in sicer da se na vprašanje ne odgovori v doglednem 

roku.  
Župan je pojasnil še, da tečaj plavanja ni bil delno izveden zato, ker ena populacija predstavlja 

približno 200 otrok in ne bi bilo pravično, da bi bil tečaj izveden za 120 otrok, za 80 pa ne, zato se 

mu zdi odločitev pravilna. S Plavalnim klubom Radovljica se bo dogovoril, da se bodo sestali z 

vrtcem in šolami še pred začetkom šolskega leta in skupaj naredili celoten program.  

Simon Resman: 

- ustna pobuda, da učenci, ki so bili vseh devet let osnovne šole odlični, dobijo sezonsko 

karto za bazen, ker meni, da si to zaslužijo.  
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Mateja Potočnik: 

- ustna pobuda, če bodo sezonske karte prejeli odličnjaki, naj se jih da še vsem socialno 

ogroženim otrokom v občini, da ne bo prišlo do diskriminacije;  
- vprašanje, kje je na voljo več podatkov o projektu JeloviZA in kakšen je odnos občine do 

tega projekta. 
Neža Mezeg meni, da je za osnovnošolce in njihovo kopanje na bazenu dobro poskrbljeno, sploh 

če se vključijo v kakršen koli program, ki ga organizira KamRa, ki je dostopna tudi za socialno 

ogrožene otroke. Prav tako je velika tudi dostopnost bazena v Kropi za prebivalce na drugi strani 

Save, kjer imajo brezplačno vstopnino iz naslova različnih projektov tako v Radovljici kot v 

Kropi. V to spadajo tudi udeleženci PUM-a, ki so primarno iz socialno ogroženih družin. Po 

njenem mnenju stvari že delujejo in da odličnjaki ne bodo imeli časa hoditi na bazen. 
Darko Marolt: 

- vprašanje, ali ima redarstvo možnost ukrepanja oz. kaznovanja neodgovornega obnašanja 

na otroškem igrišču v športnem parku Radovljica, s pozivom za obnovo igrala, ki ni v 

uporabi in je »označeno« s trakovi. 
Mojca Faganel: 

- vprašanji, ali je občina že prejela odgovor DRSI glede ureditve prehoda za pešce v 

naselju Dobro Polje in zakaj je na avtobusni postaji v tem naselju nadstrešek samo na eni 

strani s predlogom, da se uredi tudi na drugi strani; 
- vprašanje, ali bo občina za krajane organizirala posvetovanje in predstavitev projekta 

gradnje komunalne infrastrukture Kamna Gorica; 
- pobuda za ureditev pločnika na obeh straneh glavne ceste ob naselju Spodnja Lipnica. 

 

K točki III. Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2022 

 

Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja (KMVI). Opozoril je na napako na tretji strani, kjer je en predlog ostal še od lanskega 

leta, zato ni aktualen.  

 

V splošni razpravi je sodelovala: 

- Mojca Faganel: iz obrazložitve je prebrala, da je bila Božena Kolman Finžgar predlagana 

za veliko plaketo, Jelena Horvat pa za plaketo Antona Tomaža Linharta, KMVI pa je obe 

predlagal za plaketo Občine Radovljica. Vprašala je, ali je bila sprememba usklajena s 

predlagatelji.  
- Miran Rems, predsednik KMVI: pojasnil je, da se podeljuje ena velika plaketa in tri 

plakete. Povedal je, da so člani KMVI pred dilemo, če je podanih predlogov preveč. Vsi 

kandidati za priznanja so o priznanju obveščeni in tudi podajo soglasje. 
 

Župan je povedal, da je bil prisoten na seji KMVI in da so bili predlogi potrjeni soglasno. Sam bo 

podelil še medalje in pečate.  

Miran Rems, predsednik KMVI, je pojasnil, da je z odlokom določeno, da občinski svet podeljuje 

veliko plaketo, plakete občine in plakete Antona Tomaža Linharta. Medalje in pečate pa podeljuje 

župan  

 

Občinski svet je sprejel sklepe: 
1. Veliko plaketo Občine Radovljica prejme:  

- EVA POGAČAR, za aktivno članstvo v gorski reševalni službi, civilni zaščiti in 

Rdečem križu. 

2. Plakete Občine Radovljica prejmejo:  

- BOŽENA KOLMAN FINŽGAR, za uspešno vodenje knjižnice in razvoj bralne 

pismenosti in bralne kulture, 
- JELENA HORVAT, za uspešno vodenje in razvoj Osnovne šole Antona Janše 

Radovljica,  
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- IRIS BREGANSKI, za izjemen uspeh na olimpijadi gluhih in prispevek k 

prepoznavnosti invalidnosti v občini in širše.  
3. Plakete Antona Tomaža Linharta prejmejo: 

- MITJA KAPUS, za dosežke na področju raziskovanja zgodovine, izjemno 

monografijo o Kamni Gorici in ohranjanje kulturne dediščine,  

- TOMAŽ CILENŠEK, za odlično poučevanje harmonike, razvoj glasbenih talentov in 

promocijo Avsenikove glasbe, 

- GREGOR AVSENIK, za 40 let uspešnega glasbenega ustvarjanja. 
(23 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 22) 

 

K točki IV. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 

Begunje center – osrednje površine BE 18 in površine za ceste BE 15 
 

Obrazložitev sta podala Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, in Maj Juvanec, 

Delavnica d.o.o., Vrhnika. 

 

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, namestnik predsednika Miroslav Pogačar: 

povedal je, da so bili na seji prisotni samo trije člani. Po predstavitvi se je razvila debata in na 

koncu niso mogli glasovati, ker je član odbora Branko Fajfar zapustil dvorano. Dejal je, da jim je 

pred odhodom prebral zapisnik 17. seje KS Begunje, kjer se ne omenja, da bi bil odlok potrjen s 

strani občanov oz. KS Begunje. Veseli ga, da so svetniki prejeli izjavo KS Begunje. Branko Fajfar 

je rekel, da verjame samo tistemu, kar je napisano, zato je prejeto izjavo prebral: »Na sklicani 26. 

seji občinskega sveta je na dnevnem redu tudi OPPN center Begunj. Svet KS Begunje je 31. 

avgusta 2021 na svoji 15. redni seji sprejel sklep, da se strinja z zadnjo verzijo sprememb v 

predlogu OPPN Begunje center. Dani sta bili tudi dve pripombi, ki sicer nista predmet tega 

predloga, pa vendar je predvsem cestna povezava bistvenega pomena za razbremenitev prometa v 

vasi in naj se jo ponovno vrne v prostorske načrte. Kljub temu svet KS meni, da je po več letih 

sprejetje predloga OPPN Begunje center ključno za nadaljnji razvoj Begunj in s tem povezanimi 

projekti. V participativnem proračunu je bila izglasovana gradnja večnamenske dvorane in s tem 

rekonstrukcija objekta KS in PGD Begunje, ki je zajeta tudi v predlogu OPPN. Želimo, da 

občinski svet upošteva sprejet sklep sveta KS Begunje ter omogoči nadaljevanje prostorskih 

postopkov.« Prebral je tudi sklepa: »Člani se večinsko (8 glasov za) strinjajo z zadnjimi 

spremembami v predlogu OPPN Begunje center iz avgusta 2021, s tem da se upoštevajo pripombe 

s 15. redne seje sveta KS. Pripombe so sledeče: 1. v OPPN naj se vrne koridor za povezovalno 

cesto center Begunje – Poddobrava in 2. prouči naj se možnost razširitve meje OPPN-ja čez potok 

Blatnica, na zemljišče v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje (sadovnjak).« Povedal je, da 

bo odlok podprl. 
 

V razpravi svetniških skupin so sodelovali: 

- Andrej Potočnik (SDS): glede na to, da se stvar vleče že zelo dolgo, jih veseli, da se je 

premaknilo naprej. Dejal je, da se je pojavilo ogromno odprtih vprašanj, zato so nekoliko 

v dvomih, če je ta predlog optimalna rešitev. Povedal je, da je bila povezovalna cesta od 

novega krožišča proti osnovni šoli v preteklosti že načrtovana, v letu 2017 pa črtana. V 

času, ko se išče obvoznice v vseh mogočih in nemogočih okoliščinah, tukaj glavna 

tranzitna povezava s Tržičem ostaja v predlogu in gre še vedno skozi središče naselja. 

Tudi krajevna skupnost je že predlagala, da je obravnavano območje manjše, da ni 

razširjeno vsaj na del, če ne že na celo področje bolnišnice. Rešitev parkirišč okoli 

trgovine se jim ne zdi optimalna, saj gre za kmetijska zemljišča, ne vedo pa, ali so zanje 

zagotovljena nadomestna zemljišča. Čudi jih, da po vseh letih, pripombah, predlogih, ki 

jih veliko ni bilo upoštevanih, povezovalna cesta danes še ni predvidena. Po drugi strani 

pa jih spodbuja dopis, ki so ga svetniki prejeli od krajevne skupnosti, v katerem se 

strinjajo s takim razvojem. Spomnil je, da njihova svetniška skupina že ves mandat polaga 
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veliko teže na mnenja krajevnih skupnosti. Pogrešajo zagotovilo o gradnji povezovalne 

ceste proti osnovni šoli. 
Župan je pojasnil, da je povezovalna cesta izven obravnavanega OPPN-ja in da jo je možno uvrstiti v 

naslednje spremembe prostorskega reda, saj so pete spremembe že v zaključni fazi. Nastavek, ki 

je narejen proti mogoče bodoči povezovalni cesti, je narejen tudi zaradi novogradnje Elana, kjer 

se predvideva nova stavba s parkirišči.  
- Vojka Jesenko (LMŠ): problem vidi v tem, da so postopki na občinski in državni ravni 

zelo dolgotrajni in da se zamenjata skoraj dve generaciji, preden pride do kakšne ceste, 

novega naselja ali ureditve kakšnega območja. Vprašala je, zakaj v gradivu ni dveh 

pripomb, ki ju je podal svet KS. Ker je bila leta 2018 javna obravnava, na kateri so ljudje 

podali pripombe, ki niso bile vse upoštevane, jo zanima, ali je občina od takrat za 

neupoštevane pripombe prejela kakšne dodatne pripombe, saj je župan pripombe podpisal 

avgusta 2021.  
Župan je dejal, da se pri tako kočljivem območju, kot so Begunje, verjetno ne bi moglo doseči 

100% soglasja, vendar je bilo zelo večinski.  

Vodja Referata za okolje in prostor je pojasnila, da je sprejemanje prostorskih aktov natančno 

definirano v Zakonu o urejanju prostora, ki se je s 1. 6. tretjič spremenil. Po tem postopku so bile 

na podlagi javne razgrnitve, opravljeni javni obravnavi prejete pripombe, do katerih se nato 

sprejme stališča. Stališča so se večkrat usklajevala na sestankih s krajevno skupnostjo, kjer so jih 

skupaj potrdili, da so ustrezna tako za KS kot občino. Nato je bil pripravljen predlog, ki je bil 

poslan v mnenje vsem nosilcem urejanja prostora, ki morajo z njim soglašati. Nosilci urejanja 

prostora lahko črtajo kakšno stvar, ki je za KS in občino dobra, vendar se jih ne more sprejeti. 

Nekaj stvari je bilo umaknjenih oz. prilagojenih zaradi Ministrstva za kulturo. Upoštevajo se 

lahko samo pripombe, podane v času javne razgrnitve, na kar se vedno opozarja. Pripombe za 

območje OPPN Begunje so bile navzkrižne, saj so nekateri želeli obvoznico ob Blatnici, drugi pa 

proti šoli. Občina je pred časom imela tehnične rešitve za pot proti šoli. Glede razširitve OPPN-ja 

pri Blatnici meni, da to, kar so želeli - umestitev pešpoti, ni problem meje OPPN-ja, vendar stvar 

izvedbe, saj v območju voda direktorat za vode postavlja zelo natančne in rigorozne pogoje, zato 

se ob vode umešča samo zelo omejene stvari, predvsem javno infrastrukturo. Z OPPN-jem je 

definiran tudi del bolnišnice nad nogometnim igriščem, vendar je v lasti države in se do sprejetja 

tega OPPN večjih posegov ne more načrtovati. Glede trgovine meni, da je z OPPN dobro rešena 

za kraj, saj jo je možno povečati, izboljšati. Pobudo KS za spremembo oz. umestitev povezovalne 

ceste proti osnovni šoli se že vodi kot spremembo v prostorskem redu.  

- Simon Resman (N.Si): pri obravnavi takega gradiva kot predsednik Odbora za urejanje 

prostora in varstvo okolja vedno pokliče krajevno skupnost. Že pred prejemom pošte 

krajevne skupnosti je govoril s predsednico, ki je potrdila, da je svet KS to gradivo 

obravnaval in da ga podpira. Predvsem pa je predsednica izrazila željo po četrtem 

priključku, ki je tudi umeščen v rondoju, se pravi potencialno povezavo proti šoli. Govoril 

je tudi s predsednikom gasilske zveze, saj je ta OPPN tudi pogoj za obnovo gasilskega 

doma. Tudi predsednik gasilske zveze je ta predlog podprl, z željo, da ga sprejme tudi 

občinski svet. Glede na povedano njihova svetniška skupina predlog podpira.  
 

V splošni razpravi so sodelovali: 

- Branko Fajfar: dejal je, da je podpredsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo 

okolja Miroslav Pogačar prekoračili svoja pooblastila. Svoja osebna stališča lahko podaja 

v splošni razpravi. Pismo predsednice KS Begunje ni bilo predmet razprave na včerajšnji 

seji odbora, zato o tem ne bi smel govoriti, govori pa lahko o tem, kar je na seji bilo. 

Podpredsedniku je dejal, da zelo površno bere, saj je predsednica KS napisala tudi, da 

želijo, da občinski svet upošteva sprejeti sklep krajevne skupnosti ter omogoči 

nadaljevanje prostorskih postopkov. V sklepu sveta KS s 15. redne seje pa je napisano, da 

se člani večinsko, z 8 glasovi za strinjajo z zadnjimi spremembami v predlogu OPPN 

Begunje center 2021, s tem da se upoštevajo pripombe s te seje: v OPPN naj se vrne 

koridor za povezavo ceste Begunje – Poddobrava, kar je do osnovne šole, in preuči naj se 
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možnost širitve meje OPPN-ja čez potok Blatnico. Župan je povedal, da je četrti 

priključek v rondoju namenjen Elanu, kjer bo najprej narejena povezava, vprašanje pa je, 

kdaj bo narejena povezava do osnovne šole. Ker je v sporočilu predsednice zapisano, da 

svet KS želi, da občinski svet upošteva njihov sklep, meni, da bi morala biti povezovalna 

cesta uvrščena v ta akt.  
Vodja Referata za okolje in prostor je pojasnila, da sta obravnavano območje OPPN in predlagan 

odlok določena v veljavnem prostorskem redu občine. Leta 2012, ko je bil sprejet prostorski red, 

je bila v delu umeščena tudi povezovalna cesta proti šoli, v sprejetih tretjih spremembah pa 

izključena. Zato se na tej seji lahko sprejme samo OPPN v območju, kot je bil pripravljen po 

postopku, in skladen z območjem, ki je določen v prostorskem redu.  
Maj Juvanec, Delavnica d.o.o., je pojasnil, da je krožišče tehnično pripravljeno tako, da ta cesta 

lahko funkcionira proti šoli in se jo tehnično da navezati. 

- Aljoša Škufca: meni, da bi pripombe KS Begunje morali upoštevati na tem mestu, zato je 

predlagal dodaten sklep, s katerim bi se občina zavezala, da v naslednjih spremembah 

občinskega reda to povezovalno cesto spet umesti v obravnavo. Meni, da s tem ne bi 

negirali tega OPPN-ja, krajevni skupnosti pa bi jasno pokazali, da njihova stališča oz. 

pripombe občinski svet upošteva in bodo, če in ko bo možno, realizirane. 
Župan je povedal, da ga dodaten sklep ne moti, vendar je Staša Čelik Janša pojasnila, da je 

pobuda že zabeležena in uvrščena v naslednje spremembe.  

- Aljoša Škufca – replika županu: povedal je, da se je, kar ni bilo zapisano v nekem 

dokumentu, ki je neposreden ali navezovalen na konkretno temo, že prevečkrat pozabilo. 

Zato je ponovno predlagal dodaten sklep v tem dokumentu, ki je vezan na konkretno 

obravnavo. V tretjih spremembah je ta povezovalna cesta izginila, zato se ne sme dovoliti, 

da se nanjo pozabi.  
Župan je svetniku predlagal, da napiše dodaten sklep. 

- Miran Rems – replika: pojasnil je, da je občinski svet lahko predlagatelj in daje pobude, 

prostorski red pa bo sprejemal naslednji sklic, ki bo pobudo lahko potrdil ali pa tudi ne. 

Tudi če občinski svet na tej seji sprejme dodaten sklep, nima nobene teže, ker gre 

prostorski red skozi predpisano proceduro, dokument pa bo sprejemal prihodnji občinski 

svet.  
Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, je pojasnila, da je sklep lahko predlog in ne 

obveza. 

- Simon Resman – replika: meni, da povezavi do šole nihče ne nasprotuje, niti na KS niti 

na občinskem svetu, težava pa je, da bodo potem nasprotovali nekateri na območju, kjer 

bo trasa speljana. Tam vmes so tri hiše, vendar je to vsebinski problem. Govorimo o 

OPPN-ju, v katerem je povezava predvidena, kar želi KS, KS pa želi tudi sprejem tega 

OPPN-ja.  
- Branko Fajfar – replika Simonu Resmanu: podal je primer Železniške ulice v Lescah, 

kjer so bili prebivalci proti, pa se danes cesta dela. Zadevo je treba sprejeti, občina pa bo 

to v doglednem času speljala, se dogovorila z vsakim lastnikom posebej, pa bo cesta 

narejena. Spomnil je, da se je občina tudi z njim, kot lastnikom zemljišč okoli kopališča, 

dogovorila, sicer je bilo drago, ampak je šlo skozi. Če ima občina interes, se z lastniki 

zemljišč pogaja in uspe.  
- Maksimiljan Kalan: pogreša, da pri sprejemanju prostorskih dokumentov nikjer ni 

zapisano, da se je sestal kakšen odbor krajevne skupnosti in predstavil svoje stališče. 

Simonu Resmanu je dejal, naj najprej pokliče predsednika PGD Begunje, nato šele 

gasilsko zvezo. Strinjal se je s predlogom Aljoše Škufca, da se napiše dodaten sklep.  
- Aljoša Škufca je prebral svoj predlog sklepa, ki se doda kot prvi sklep: »1. Občinski svet 

predlaga županu, da v naslednje spremembe, šeste, Prostorskega reda Občine Radovljica 

zopet umesti koridor za povezovalno cesto center Begunje (novo krožišče) in Poddobrava 

(osnovna šola).«. 
Župan je predlagal, da se zapiše »naslednje spremembe«.  

Direktorica je predlagala, da se za besedo »umesti« dodata besedi »pobudo za«. 
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Župan je pojasnil, da gre za pobudo KS Begunje. 

- Aljoša Škufca je ponovno prebral predlog sklepa: »1. Občinski svet predlaga županu, da v 

naslednje spremembe Prostorskega reda Občine Radovljica zopet umesti pobudo za 

koridor za povezovalno cesto center Begunje (novo krožišče) do Poddobrava (osnovna 

šola). 
 

Občinski svet je sprejel sklepe: 
1. Občinski svet Občine Radovljica predlaga županu, da v naslednje spremembe 

Prostorskega reda Občine Radovljica zopet umesti pobudo za koridor za povezovalno 

cesto center Begunje (novo krožišče) do Poddobrava (osnovna šola). 

(19 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 19) 

2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog za nadaljevanje postopka sprejema 

Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Begunje center – 

osrednje površine BE 18 in površine za ceste BE 15. 

(20 ZA, 1 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 18) 

3. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o Občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje Begunje center – osrednje površine BE 18 in površine za 

ceste BE 15. 

(20 ZA, 1 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 18) 

 

K točki V. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za 

Gradnikovo (Regijski reševalni center Radovljica) in merilih za odmero komunalnega 

prispevka 
 

Obrazložitev je podal Ivo Kejžar, Ipsum, okoljske investicije, d.o.o. 

 

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, namestnik predsednika Miroslav Pogačar: 

člani odbora so z dvema glasovoma za in enim vzdržanim potrdili osnutek odloka. 
 

V razpravi svetniških skupin je sodelovala: 

Vojka Jesenko (LMŠ): dejala je, da se govori o programih gasilske zveze in civilne zaščite, 

dejansko pa se tja umešča PGD Radovljica. V odloku sta napisana dva izraza: v tretjem odstavku 

11. člena je zapisano, da komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku, v četrtem 

odstavku pa, da je investitor dolžan plačati komunalni prispevek v roku 45 dni po dokončnosti 

odmerne odločbe. Iz tega razbere, da bo investitor nekdo, za katerega se še ne ve, zavezanec pa bo 

glede na to, da gre za javne objekte, občina. Vprašala je, ali se bo izrazoslovje poenotilo. PGD je 

po zakonodaji oproščeno plačila komunalnega prispevka, zato jo zanima, ali je investitor še kdo 

drug. Kot pozna programe gasilske zveze, so to programi usposabljanja, nabave vozil, naloge 

gasilskega društva, ki se ga tja umešča, pa so čisto druga razširjena zgodba programa gasilske 

zveze, zato meni, da bi moralo biti to v odloku zapisano drugače. Dejala je, da je zavezanec za 

komunalni prispevek občina in bo morala 731.000 EUR najti v proračunu in čim prej plačati, da 

se zadeva ne bo vlekla, kot se je pri Begunjah. 
 

Občinski svet je sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 

osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni center 

Radovljica) in merilih za odmero komunalnega prispevka. 
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb s strani 

matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.  

(23 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 19) 
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K točki VI. Soglasje k Strategiji za mlade občine Radovljica za obdobje 2022 – 2027 
 

Obrazložitev je podala Rozana Mužica, Inštitut za mladinsko politiko.  

 

Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica Sabina Felc: člani so se seznanili z 

zaključnim poročilom o realizaciji in predlagajo občinskemu svetu, da poda soglasje k Strategiji 

za mlade občine Radovljica za obdobje 2022 – 2027. 
 

V razpravi svetniških skupin sta sodelovali: 

- Vojka Jesenko (LMŠ): dejala je, da se je na potrebo po tej strategiji opozarjalo že nekaj 

časa, zato jo v njihovi svetniški skupini pozdravljajo. Glede tega, da je bilo na izvedeni 

delavnici le enajst udeležencev, pa so v dilemi. Razume, da so se pripravljalci pogovarjali 

z mladinskimi organizacijami glede na to, da se govori o mladih, ki so stari od 15 do 29 

let. Toliko sta stara tudi njena otroka, vendar nista bila obveščena o dokumentu, čeprav sta 

oba člana študentske organizacije. Zato meni, da komunikacija z mladimi »šepa«. 

Vprašala je, ali je bila za to strategijo opravljena podobna anketa kot za razvojni program 

in če je bila objavljena na internetu. Meni, da strategija ni slaba, vendar jo je treba bolj 

prilagoditi razmeram v naši občini - problemi stanovanj, odhod izobraženega kadra … so 

v vsaki občini. Vprašala je, če je možno anketo ponovno opraviti.  
Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti, je pojasnila, da so bili pri pripravi 

strategije vloženi veliki napori v to, da bi pritegnili in aktivirali čim več ljudi. Obveščalo se jih je 

po vseh kanalih, vseh listah, sodelovali so z vsemi javnimi zavodi. Takšne težave se pojavljajo 

tudi po drugih občinah. V občini obstaja mladinski svet, vendar se ne odziva na noben poziv 

občine, pa bi moral biti nosilec mladinske politike v občini. Odzovejo se samo s prijavami na 

razpis, enako je z drugimi mladinskimi organizacijami v občini. K pripravi strategije je pristopilo 

samo Društvo Več. Mladinski center KamRa odlično dela in je dobro zaživel, potrebe so vedno 

večje, kadra in prostorov pa premalo. Občinska uprava je pripravljena prisluhniti vsaki pobudi in 

vključiti vsakega, ki to želi.  

- Mojca Faganel (SD): povedala je, da interes mladih za politiko, vodenje države in 

lokalnih skupnosti ni problem samo v Radovljici ampak na sploh. Da se pride do mladih, 

je odvisno tudi od samih izvajalcev političnih odločitev. Takšne dokumente je včasih zelo 

naporno in dolgotrajno spraviti do mladih, vendar je v to vredno in smiselno vlagati. 

Meni, da je dokument odlično pripravljen in bi bil lahko za zgled tudi ostalim lokalnim 

skupnostim. Hkrati pa napisano ne sme ostati samo na papirju. Predlagala je, da je enkrat 

letno na občinskem svetu točka o mladih, pri kateri bi se pogovarjali konkretno o 

izpolnjenih ciljih, zapisanih v strategiji.  
Romana Šlibar Pačnik je pojasnila, da so vsi ukrepi, ki so predvideni in realizirani, podrobno 

predstavljeni v vsakoletnem letnem programu mladinskih dejavnosti, ki je del proračuna. Prav 

tako so vsi izvedeni ukrepi predstavljeni v zaključnem računu proračuna. 

 

V splošni razpravi so sodelovali: 

- Aljoša Škufca: povedal je, da je treba take dokumente lansirati na socialnih omrežjih, ki 

so mladim blizu, kot sta Facebook in Twitter. Če se samo na pol leta objavi eno zadevo na 

Facebooku, to mladim ne bo serviralo informacij. 
- Maruša Šolar Čuden: dokument se ji zdi izredno dobro pripravljen in berljiv. Pri branju 

se je spraševala, kako bi se približali mladim, da bi poznali, kaj vse organizacije in 

programi ponujajo. Pomislila je, da bi se jim osebno približali na osnovnih in srednjih 

šolah z delavnicami, ki bi mlade pritegnile. Zadeva se ji zdi težka, saj so mladi res 

neaktivni in nezainteresirani.  
Rozana Mužica je povedala, da so v strategiji predvideni tudi ukrepi, ki se odzivajo na 

pomanjkljivosti, ki so bile izpostavljene - kako spodbuditi mlade, da izvedejo konkretne ukrepe na 

bazi prostovoljstva. Z ukrepom Mladi za Radovljico se mlade za sodelovanje v prostovoljskih 

projektih spodbuja z nagradami. Strategija bo živa, če bodo mladi brali. Namen strategije je tudi, 
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da mladi pridobijo informacije, kaj vse občina in druge organizacije izvajajo, zato da lahko te 

ukrepe koristijo. Z mladinskimi organizacijami je bilo dogovorjeno, da bodo pospešeno 

vključevali mlade v svoje aktivnosti in se bo tudi na ta način skušalo krepiti prostovoljstvo. Hkrati 

pa se bodo poleg formalnih rednih srečanj, ki jih že imajo, srečevali tudi neformalno z namenom, 

da bi reševali tovrstne izzive sproti.  

Župan je menil, da imajo mladostniki v radovljiški občini toliko različnih priložnosti, da jih ne 

zanima, da bi se udeleževali teh delavnic. Če bi bila društva dobro organizirana, bi poskrbela, da 

njihovi člani dobijo obvestilo. S sodelavci bo skušal upoštevati priporočila, da bi mlade bolj 

zainteresirali- 

- Vojka Jesenko: strinjala se je z županom, da imajo mladi izredno veliko priložnosti, 

vendar pa obstaja določen odstotek takšnih, ki so zavezani prostovoljstvu, dobrodelnosti 

in se razdajajo. Njena hči sodeluje v nekaj programih in jo to zanima, žalostno je, dani 

prišla do informacije, da obstaja strategija za mlade. Mogoče ni pravega pristopa, 

predlagala je, da študentski servisi izobesijo letake in da se jih zadolži, naj informacije 

pošljejo svojim članom. Za animacijo mladih bi bil lahko na Tik toku 30 sekundni klip, v 

lokalih kakšen plakat … 
 

Občinski svet je sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica se seznanja z zaključnim poročilom o realizaciji 

Strategije za mlade občine Radovljica za obdobje 2016 – 2021. 

2. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k Strategiji za mlade občine Radovljica za 

obdobje 2022 – 2027. 

(22 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 19) 

 

K točki VII. Sklep o spremembi načrta razvojnih programov Občine Radovljica za obdobje 

2022 - 2025 
 

Obrazložitev je podal Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije. 

 

Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so bili mnenja, da je ta sklep treba 

podpreti, zato so soglasno sprejeli spremembo načrta razvojnih programov. 
 

Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o spremembi načrta razvojnih programov 

Občine Radovljica za obdobje 2022-2025. 
(23 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 22) 

 

K točki VIII. Sklep o začetku postopka participativnega proračuna za leti 2023 in 2024 

 

Župan je pred obrazložitvijo povedal, da je bil na predlog sklepa vložen amandma predlagateljev 

Gorazda Fajfarja, Maruše Šolar Čuden, Glas mladih Radovljica, in Branka Fajfarja, Lista 

krajevnih skupnosti. 
 

Obrazložitev je podala Maja Stanojević, vodja Referata za finance in proračun. 

 

Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: povedal je, da je glede na sprejeti pravilnik sklep 

treba sprejeti, če se želi nadaljevati s participativnim proračunom, zato so ga člani odbora 

soglasno potrdili. 
 

Gorazd Fajfar, prvopodpisani pod amandmajem, je predstavil vloženi amandma. Predlagajo, da se 

spremeni 2. člen, tako da se glasi: »Višina sredstev za izvedbo participativnega proračuna Občine 

Radovljica za leto 2023 znaša 200.000 EUR in za leto 2024 200.000 EUR., in spremembo 4. 

člena, tako da se glasi: »Vsakemu iz območij iz 3. člena tega sklepa se letno dodeli 40.000 EUR.«. 
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Pojasnil je, da se s tem sredstva za izvedbo participativnega proračuna za leti 2023 in 2024 

povečujejo s 150.000 na 200.000 EUR, in da je bilo do sedaj za posamezno območje namenjenih 

30.000 EUR, po tem predlogu pa 40.000 EUR. Dvig predlagajo zato, ker so se v zadnjem letu 

dvignile cene storitev in blaga in se bo z zvišanjem sredstev v prihodnjih dveh letih lahko 

zagotovilo isti nivo in obseg participativnega proračuna kot v letih 2021 in 2022. 

 

V splošni razpravi so sodelovali: 

- Simon Resman predlog podpira zaradi dobrega odziva in predlogov ter župana prosi, da 

najde dodatna sredstva, saj niso toliko povečana, da se jih ne bi našlo.  
- Darko Marolt podpira predlog. Strinja se z argumenti predhodnikov, da so se zvišale 

cene storitev, predvsem gradbeništva, in da je bil interes občanov res velik. 
- Vojka Jesenko se strinja, da je treba predlog podpreti. S participativnim proračunom se 

rešuje tudi infrastrukturne težavice in izzive v občini, kot je postavitev digitalnega 

prometnega znaka, pa tudi športne programe. Pokazalo se je, da participativni proračun 

pomeni, da občani vidijo, kje lahko sodelujejo. Predloge so podajali tudi mladi predloge in 

če se na ta način doseže njihovo večjo aktivnost, jih je treba podpreti.  
- Breda Poličar podpira amandma in je tudi sama pomislila, da je participativni proračun in 

zbiranje idej način, kako se lahko uspešno aktivira mlade. Če bo sredstev več, bo verjetno 

motivacija za to še večja. 
- Neža Mezeg po eni strani amandma podpira, po drugi pa ne. Strinja se, da bi bilo dobro, 

da bi se participativnemu proračunu namenilo več denarja, predvsem zaradi višanja cen. V 

okviru prejšnjega participativnega proračuna je bilo zgrajenih ogromno objektov, ki jih je 

treba tudi vzdrževati, cena vzdrževanja pa se je tudi dvignila. Zanima jo, ali se bo 

namenilo več denarja tudi vzdrževanju teh objektov ali bo še več stroškov padlo na občino 

in na osnovni proračun in ne na participativni proračun. 
- Danijel Kašca: kot predsednik komisije za participativni proračun je pohvalil občinsko 

upravo, projekti lepo izgledajo, v ozadju pa je bilo ogromno dela. Pojavljajo se težave, ker 

je izredno veliko tematskih poti. Predlagal je, da se v znesek vključi tudi del vzdrževanja. 
- Maksimiljan Kalan podpira amandma, ne strinja pa se, da bi stroške vzdrževanja 

vključevali v del proračuna za participativne projekte. Predlagal je, da o tem odloča 

prihodnji sklic občinskega sveta. Predlagal je tudi, da so v prihodnje predstavitve 

participativnega proračuna v vsaki krajevni skupnosti. Krajani Ljubnega, Brezij in 

Podnarta so namreč morali na predstavitev v Podnart. Problem vidi tudi pri glasovanju 

starejših in tistih, ki niso vešči računalnikov. Predlagal je, da glasovanje poteka tudi po 

vseh krajevnih skupnostih, ne samo digitalizirano, saj se bo tako doseglo še večji odziv.  
Župan je povedal, da je vsakemu starejšemu omogočeno glasovanje na občini in na krajevni 

skupnosti in da je bila v naši občini udeležba na glasovanju rekordna, kar 30%, drugod po državi 

pa med 11 in 15%.. 

- Maksimiljan Kalan je dejal, da se mu vseeno zdi smiselno, da bi se predstavitve izvedle 

v vseh dvanajstih krajevnih skupnostih. 
Župan je povedal, da so bile predstavitve opravljene po območjih in da drugače ne more biti. 

- Maksimiljan Kalan je ponovil, naj bodo predstavitve v vsaki krajevni skupnosti. 
- Vojka Jesenko – replika: povedala je, da je v odgovoru na vprašanje, vezano na Festival 

čokolade zapisano, da so v letošnjem letu naredili dobrih 2.000 EUR plusa, kar pomeni, 

da je ostalo 25.000 EUR občinskega denarja. Ker je Danijel Kašca predlagal, da bi 

vzdrževanje tematskih poti dali v participativni proračun, predlaga, da bi za to namenili 

teh 25.000 EUR, saj gre tudi za turizem.  
- Sabina Felc je povedala, da ji je projekt participativnega proračuna zelo všeč, vendar je 

bolj kot tematske poti in postavljanje tabel potrebna obnova OŠ Antona Tomaža Linharta, 

saj življenje tam postaja nevarno - prišlo je do požara, sredi ure je priletela prizma z oken 

... 
Župan je predlagal, da to pove ravnatelju in bo to urejeno v okviru rednega vzdrževanja. 
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- Danijel Kašca upa, da bo amandma sprejet, glasoval bo za. Predlagal je, da bi pred 

sprejetjem proračuna v naslednjem obdobju Statutarno pravna komisija spremenila 7. člen 

pravilnika, kjer so ovrednoteni projekti med 2.000 EUR in 15.000 EUR, da bi se jih 

ovrednotilo do 20.000 EUR, da ne pride do prevelike drobitve. 
Župan je povedal, da nima zadržkov glede amandmaja, ki je bil dobro predstavljen.  

 

Amandma predlagateljev Gorazda Fajfarja, Maruše Šolar Čuden, Glas mladih Radovljica, in 

Branka Fajfarja, Lista krajevnih skupnosti: 

»1. Spremeni se 2. člen, ki se po novem glasi: »Višina sredstev za izvedbo participativnega 

proračuna Občine Radovljica za leto 2023 znaša 200.000,00 EUR in za leto 2024 200.000,00 

EUR.« 

2. Spremeni se 4. člen, ki se po novem glasi: »Vsakemu iz območij iz 3. člena tega sklepa se letno 

dodeli 40.000 EUR.«« 

Občinski svet Občine Radovljica je sprejel predlagan amandma. 
(24 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 23) 

 

Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o začetku izvedbe postopka 

participativnega proračuna za leti 2023 in 2024 s sprejetim amandmajem. 

(24 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 22) 

 

K točki IX. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
 

Obrazložitev je podal Alen Gril, direktor Doma dr. Janka Benedika Radovljica.  
 

Odbor za zdravstvo in socialno varstvo, namestnica predsednice Mojca Faganel: povedala je, 

da je odbor obravnaval predlog sklepa, pri čemer so v razpravi sodelovale vse članice odbora. 

Mateja Potočnik je na seji odbora podala pobudo za sofinanciranje razvoza kosil v okviru 

socialnega servisa v okoliših, ki so bolj oddaljena od sedeža izvajalca, ker je cena bistveno višja. 

Župan je zagotovil, da se bodo o tem pogovorili in poiskali možnosti, kako to izvesti. Sprejeli so 

naslednja sklepa: »1. Odbor za zdravstvo in socialno varstvo sprejema sklep o soglasju k ceni 

socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. 2. Občinska uprava naj pridobi informacijo o 

izvajanju storitve socialnega servisa in število uporabnikov socialnega servisa iz oddaljenih krajev 

občine.« 
 

Župan je povedal, da so te storitve kljub podražitvi še vedno cenejše kot v primerljivih občinah, 

vprašanje pa je, koliko časa bo to držalo glede na to, da se vse draži. 

 

V splošni razpravi so sodelovali: 

- Branko Fajfar je povedal, da nima težav s sprejetjem predlaganih cen, bolj ga zanima, 

kako ima dom kontrolo nad izvajanjem posameznih storitev. Nekateri uporabniki so ga 

opozorili, da se kvaliteta teh storitev razlikuje od kvalitete izpred par let, kar je opazil tudi 

sam pri svoji mami. Povedal je, da je pred leti, ko je prišla negovalka, s seboj prinesla 

torbico s sredstvi, preparati itd., zdaj pa pride samo s telefonom, toliko da se registrira, 

potem pa naredi, kar naredi. Zato ga zanima, kako vršijo nadzor nad opravljeno storitvijo. 

Ne gre samo za to, da občina plačuje, ampak da tudi zahteva nivo opravljene storitve. 
 

Župan je dal na glasovanje predlog, da besedo dobi Tina Jerman, vodja pomoči na domu: 

23 ZA, 1 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 23 → beseda je bila izglasovana 
 

Tina Jerman, vodja pomoči na domu, je pojasnila, da imajo vse oskrbovalke na terenu torbo, pri 

negi uporabljajo rokavice, imajo razkužilo ter zaradi covida tudi maske, v primeru izvajanja rdeče 

cone še ostalo opremo. Povedala je, da se nadzor izvaja. Od kar je sama vodja, niso dobili nobene 
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pritožbe nad izvajanjem storitev, tudi pri njegovi mami stvari potekajo v redu. Ne ve, zakaj je 

treba to izpostavljati na občinskem svetu in tega ni povedal že prej. Do nje ni prišla nobena 

informacija, da bi bilo kar koli v zvezi z nego njegove mame problem. 

 

- Branko Fajfar – replika Tini Jerman: kot svetnik ima pravico, da izpostavi problem, ki 

ga opaža na terenu, Tina Jerman pa ima pravico odgovoriti; zdaj je to izpostavil zato, ker 

je trenutno tu. Povedal je, da je generalno vprašal, kako imajo to storitev pod nadzorom. 

Zagotovil je, da negovalke pridejo samo s telefonom, da se registrirajo, in da nimajo 

nobene torbice. Vprašal je, če mora slikati, in dejal, da ni edini, ki to opaža.  
- Simon Resman: kot predsednik sveta doma je povedal, da so člani dokumentacijo 

preštudirali ter ceno podprli in potrdili. Poudaril je, da so socialne oskrbovalke zelo pridne 

za tisto, kar dobijo, saj zaslužijo 1.043 EUR bruto, kar pomeni 23. plačilni razred. Večina 

oskrbovalk je v osnovnem plačilnem razredu in za tisto, kar so plačane, zelo dobro 

opravljajo svoje delo. 
- Vojka Jesenko je dejala, da bomo storitve pomoči na domu prej ali slej koristili vsi. 

Nedvomno je, da je potrebna kakovostna storitev ter da bo treba doplačati, ker so se 

dvignile cene energentov. Želela je izpostaviti to kot Simon Resman glede plač 

oskrbovank. Ne samo da so nizke, ampak so mizerne. Apelirala je na vodstvo doma, naj z 

oskrbovalkami dela v rokavicah, ker jih že tako izgubljajo oz. gredo drugam, kjer 

zaslužijo več. Zato si zaslužijo vsako nagrado, vsako pohvalo oz. vse, kar se jim lahko 

nudi. Dejstvo pa je, da mora biti kakovost storitev na nivoju, in če jim lahko dom kot javni 

zavod ponudi opremo za to, da bodo lahko imele kreme, ki so za doplačilo v lekarni, pa 

pridejo negovat, namazat, povit …, da so te stvari zajete v oskrbnini na domu, bi bilo zelo 

dobrodošlo.  
 

Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

pomoč družini na domu. 
(23 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 23) 

 

Župan je direktorju Doma dr. Janka Benedika napovedal, da ga bo s sodelavci povabil na 

septembrsko sejo občinskega sveta, kjer bodo lahko bolj natančno obrazložili, kako poteka delo, 

kakšni so odnosi in tako naprej. 

 

K točki X. Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu 

Radovljica za šolsko leto 2022/2023 
 

Obrazložitev je podala Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti. 

 

Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica Sabina Felc: člani odbora podpirajo 

predlagane sklepe in predlagajo, da jih potrdi tudi občinski svet. 
 

V splošni razpravi so sodelovali: 

- Miran Rems je vprašal, koliko oddelkov se še potrebuje, da se bo pokrilo vse potrebe in 

da ne bo treba imeti namesto 144 po normativu 167 otrok v istih prostorih. 
Maruša Praprotnik, pomočnica ravnateljice Vrtca Radovljica, je pojasnila, da imajo z današnjim 

dnem 17 prostih mest, prav tako na čakalni vrsti ni otrok, ki bi ta prosta mesta zasedali. Zato 

trenutno ne potrebujejo odpiranja novega oddelka in bodo šolsko leto začeli s 43 oddelki. Ko pa 

bodo vpisani otroci dopolnili starostno mejo, pa bodo predlagali odprtje še enega oddelka. 

- Miran Rems je vprašal, če se potem to sprejema »na zalogo«. 
Maruša Praprotnik, pomočnica ravnateljice Vrtca Radovljica, je odgovorila, da ne in da imajo 43 

oddelkov. Kar nekaj otrok bo tekom leta izpolnilo starostno mejo, predvidoma v oktobru in 

novembru. Za oddelek za najmlajše potrebujejo 14 otrok.  
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- Neža Mezeg: meni, da je končno vprašanje, koliko otrok 1. septembra ne bo moglo iti v 

vrtec, ampak bodo čakali na to, da jih bo dovolj, da se bo odprl oddelek. 
- Miran Rems: kot primer je navedel, da jih je v prostoru 40, sprejema se pa normativ za 

60. vprašal je, zakaj ne bi bilo po normativu tako, da bi jih bilo v prostoru samo 40.  
Župan je vprašal, ali bo toliko otrok manj dobilo vrtec, namesto 752 jih bo 699. 

Maruša Praprotnik, pomočnica ravnateljice Vrtca Radovljica, je odgovorila, da določene skupine 

po normativu nimajo plus 2 oz. fleksibilnega normativa. 

- Miran Rems je vprašal, ali imajo premalo prostora ali preveč otrok ali vsega dovolj. 
Andreja Peternel, pomočnica ravnateljice Vrtca Radovljica, je povedala, da je iz tabele razvidno, 

da je otrok, ki so čez normativ 53. Prvi problem je, da nimajo dovolj prostora. Drugi problem je, 

da ko bo število otrok manjše, se bo povečala cena vrtca. Cena se poveča, ker se deli na število 

otrok, manj kot je otrok, na manj staršev se deli skupen znesek. 

- Gorazd Fajfar: dejal je, da je sedaj 43 oddelkov, v katerih je tudi število otrok, kjer je 

normativ povečan. Kot je razvidno iz tabele, je otrok čez normativ 53, in sicer v prvem 

starostnem obdobju jih je 27 in normativ za prvi starostno obdobje je 9 do 12 otrok. To 

pomeni, da gre za prvo starostno obdobje, ob osnovnem normativu, brez povečanja, za 

dva dodatna oddelka. Za drugo starostno obdobje je nad normativom 21 otrok, kar pomeni 

en oddelek. To pomeni, da trije oddelki zmanjkajo, če ne bi imeli povečanega normativa. 
- Miran Rems – replika: dejal je, da če bi bil manager vrtca, bi bil zadovoljen, da ima 

prazne prostore, ker bi jih lahko dodatno prodal, ne pa da se zapolnijo zato, da ne bodo 

imeli problema, če bo preveč prostora. 
- Gorazd Fajfar – replika podžupanu: spomnil je na sprejemanje prvega proračuna tega 

mandata in načrtovanje novega vrtca. Takrat je podžupan oz. občinska uprava dala 

odgovor, da je zadostno število prostih mest v vrtcu, zadostno število prostora in da 

nataliteta upada. Po štirih letih pa se sprašujejo, kako vsako leto povečati normativ, da se 

lahko sprejme vse otroke. Treba je tudi vedeti, da je v radovljiški občini vključenost otrok 

v vrtec relativno velika glede na državno povprečje. Trenutno je drugi otrok brezplačen in 

se zato vpis povečuje, če ne bi bil brezplačen, bi bilo otrok veliko manj. Večina vrtcev je 

že nekako saniranih, zadnji primer je Kamna Gorica. Meni, da bi bilo bolje imeti en nov 

skupen vrtec, kar bi pomenilo manj stroškov ogrevanja in podobno, je pa začetna 

investicija toliko dražja. 
Župan je pojasnil, da je danes podpisal sklep o začetku postopka za izvajalca za izvedbo prizidka 

vrtca v Radovljici - 5 enot in razvojno ambulanto. Z deli se bo začelo leta 2023. 

 

Občinski svet je sprejel sklepe: 
1. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlogu, da se v Vrtcu Radovljica za 

šolsko leto 2022/2023 oblikuje 43 oddelkov, v katere se vključi največ 752 otrok. 
2. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Vrtcu Radovljica k predlagani sistemizaciji 

delovnih mest za šolsko leto 2022/2023. 

3. Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana, da med šolskim letom 2022/2023 

lahko glede na potrebe odpre dodatne oddelke vrtca ter poda soglasje: 

- k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest Vrtca 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. 

4. Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana, da med šolskim letom 2022/2023 

lahko glede na nove usmeritve otrok s posebnimi potrebami poda soglasje: 

- k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest Vrtca 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. 

(21 ZA, 1 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 22) 
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K točki XI.a Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta 

Radovljica za šolsko leto 2022/2023 

 

Obrazložitev je za vse podtočke točke XI podala Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene 

dejavnosti. 
 

Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica Sabina Felc: člani odbora podpirajo 

predlagane sklepe in predlagajo sprejem tudi občinskemu svetu. 
 

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 2022/2023, ki se financirajo 

iz sredstev občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi: 

  
Delovno mesto 

Delež 

zaposlitve 
Financiranje 

1. 

 

učitelj razrednega pouka – PŠ Ljubno – 

delna kombinacija 2. in 3. razred 0,63 Občina Radovljica 

2. 

 

učitelj razrednega pouka – PŠ Ljubno – 

delna kombinacija 4. in 5. razred 0,68 Občina Radovljica 

3. hišnik IV 0,20 Občina Radovljica 

4. učitelj športa 0,55 Občina Radovljica 

5. kuhar IV 3,10 tržna dejavnost - kuhinja 

6. administrator V 0,25 tržna dejavnost - kuhinja 

7. knjigovodja V 0,25 tržna dejavnost - kuhinja 

(22 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 22) 

 
K točki XI.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za 

šolsko leto 2022/2023 

 

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 2022/2023, 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. učitelj športa 0,30 Občina Radovljica 

2. kuhar IV 1,30 tržna dejavnost - kuhinja 

3. kuharski pomočnik III 2,25 tržna dejavnost - kuhinja 

4. knjigovodja V 0,50 tržna dejavnost - kuhinja 

(22 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 21) 

 

K točki XI.c Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica  
 

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 2022/2023, ki se financirajo iz sredstev 

občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi: 
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Delovno mesto 

Delež 

zaposlitve 
Financiranje 

1. učitelj (jutranje varstvo PŠ Ovsiše) 0,286 Občina Radovljica 

2. 

učitelj razrednega pouka – PŠ Ovsiše – 

delna kombinacija 1. in 2. razred 0,4545 Občina Radovljica 

3. učitelj športa 0,15 Občina Radovljica 

4. gospodinjec II 0,10 Občina Radovljica 

5. hišnik IV 0,25 Občina Radovljica 

6. kuhar IV 1,25 tržna dejavnost - kuhinja 

7. računovodja VI 0,10 tržna dejavnost - kuhinja 

8. tajnik VIZ VI 0,10 tržna dejavnost - kuhinja 

(21 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 19) 

 

K točki XI.d Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica 

za šolsko leto 2022/2023 

 

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 2022/2023, ki se financirajo iz sredstev 

občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi: 

  Delovno mesto Delež zaposlitve Financiranje 

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

2. 
logoped/specialni in rehabilitacijski 

pedagog 
0,50 Občina Radovljica (0,3452) 

3. fizioterapevt  0,50 Občina Radovljica (0,3452) 

4. 

specialni in rehabilitacijski pedagog 

za izvajanje dodatne strokovne 

pomoči v vrtcu 

glede na izdane 

odločbe 

Občina Radovljica (po 

trenutnih podatkih 1,5454) 

5. čistilka II 0,14 tržna dejavnost 

(21 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 21) 

 

K točki XI.e Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto 

2022/2023 

 

Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnega mesta 

Glasbene šole Radovljica za šolsko leto 2022/2023, ki se financira iz sredstev tržne 

dejavnosti, kot sledi: 

  
Delovno mesto 

Delež 

zaposlitve 
Financiranje 

1. učitelj plesa 0,30 tržna dejavnost 

(21 ZA, 1 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 20) 

 

K točki XII.a Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
 

Obrazložitev za obe podtočki točke XII. je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za 

gospodarjenje z nepremičninami. 

 

Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so oba sklepa soglasno sprejeli.  
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V razpravi zainteresiranih delovnih teles je sodeloval: 

Miroslav Pogačar, namestnik predsednika Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja: 

na svoji seji to točko obravnavali na pobudo člana odbora Branka Fajfarja. Na seji so bili prisotni 

trije člani, en je bil za, en proti in en vzdržan, zato sklep, ki se nanaša na zemljišče v Ljubnem, ni 

bil podprt. 
 

V splošni razpravi so sodelovali: 

- Danijel Kašca: tako kot na seji Odbora za finance je tudi svetnikom prebral mnenje 

Andreja Potočnika, in sicer: »glede na to, da se s tem ustvarja še en nov problem eko 

otoka, se je strinjal z mnenjem predhodnika, da se ta parcela izloči in glasuje o njej 

posebej.« Župan je zatem povedal, da bo pri obeh točkah ta parcela izvzeta iz glasovanja, 

do naslednje seje pa bo pripravljen predlog, ki bo zadostil pomislekom. Na seji Odbora za 

finance je župan pojasnil, da so po posvetovanju s komunalo in svetom KS Ljubno 

odpravljeni vsi pomisleki glede prodaje omenjene parcele. Glede na to, da je bila tudi prej, 

pri sprejemanju OPPPN za Begunje, debata, naj se upošteva mnenje krajevne skupnosti, 

ne ve, zakaj tukaj sklepa ne bi sprejeli, če se KS Ljubno strinja. 
- Branko Fajfar: Danijela Kašco je vprašal, ali je videl pisni sklep KS Ljubno, saj ga sam 

ni. Predlagal je, da se parkirišča naredi nasproti, čez cesto, kjer je parcela 286/2 v velikosti 

108,3 m2 in je v občinski lasti in neizkoriščena. Dejal je, da tam ni prometa, je tudi 

krajevna cesta. Meni, da je površina zadostna za 6 parkirišč. S tem bi bila rešena vsa peš 

frekvenca od Joštovega hrama naprej do Posavca in do vrtca.  
Župan je pojasnil, da je občina dobila vlogo bodočega investitorja prav za to parcelo in da bo za 

varnost poskrbljeno. Po tej ureditvi bodo šli lahko čez prehod za pešce in bodo tako prišli varno 

do vrtca, zdaj pa hodijo po cesti.   

- Branko Fajfar – replika: dejal je, da je bilo na tem delu zemljišče asfaltirano zaradi 

parkiranja avtobusa, če pride v Joštov hram, za kar obstajajo tudi dokumenti. Investitor bo 

tu samo še vrisal črte, pa bo imel parkirišče rešeno. Investitor pa ni pripravljen investirati 

v izgradnjo parkirišča, tako kot je predlagal, na drugi strani. Zato župan govori, da se gre 

nasproti investitorju, da ne bo imel stroška z izgradnjo parkirišča.  
Župan je povedal, da gre nasproti investitorju s tem, da bo investitor obnovil tri slaba stanovanja 

in s tem obogatil prostor na Posavcu. 

 

- Gorazd Fajfar – obrazložitev glasu: meni, da gre za izigravanje svetnikov in sistema. V 

času med sejama svetniki niso prejeli odgovorov na vprašanja in pripombe, niti ne načrta, 

kako se bo reševalo eko otok. Svetnike je prosil, naj glasujejo proti. Zadeve naj se 

naredijo transparentno in strokovno, ne pa da se ad hoc čez noč pripravljajo podlage. 

Dejal je, da zaradi reševanja individualnih problemov nastajajo krajevni problemi. Če 

svetniki podpirajo tak način dela občinske uprave in župana, naj glasujejo za, če pa 

hočejo, da se naredi vse transparentno in da bo za vse prav, pa naj glasujejo proti. 
 

Občinski svet je sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišči iz tabele: 

Katastrska občina ID znak 
Katastrska površina 
(GURS) v m2 Lastništvo 

Ljubno 2160 287/1 - del 80 Javno dobro v lasti Občine Radovljica 

Begunje 2151 1874/2 3 Občina Radovljica 

ki sta v lasti in upravljanju Občine Radovljica, ne služita več kot javno dobro. 
2. Za zgoraj navedeni zemljišči občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero 

se ti zemljišči izvzame iz javnega dobra.  
(13 ZA, 9 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 15) 
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K točki XII.b Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 

2022 – dopolnitev 2/2022 
 

Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema dopolnitev 2/2022 Letnega načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2022. 
(13 ZA, 7 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 17) 

 

Seja je bila zaključena ob 19.50. 
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Metka Gaber 
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               ŽUPAN 

 

 


