OBČINA RADOVLJICA
ODBOR KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Številka: 0313-0002/2016
Datum: 22.3.2016
ZAPISNIK
10. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 22.3.2016 z začetkom ob 17.30. uri v veliki
sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica
Prisotni člani odbora: Franc Peternel – predsednik, Marija Kavčič Zupan, Dušan Beton,
Branko Maček, Gregor Remec, Jože Mlinarič, Branko Fajfar (od 17:40 ure), Sašo Finžgar,
Andrej Golčman,
Odsotni člani odbora: Bernarda Podlipnik, Damjan Tonejc, Rajko Mikolič
Ostali prisotni:, Ciril Globočnik – župan (od 17:50 ure), Matjaž Erjavec – direktor občinske
uprave, Rado Pintar – vodja Oddelka za infrastrukturo (od 18:00 ure), Marjeta Razingar –
vodja Sektorja za finance, Tanja Markelj – tajnica odbora
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 12. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava
3. točke d.r. )
3. Razno
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje OKS
Gregor Remec in Marija Kavčič Zupan sta predlagala, da pristojne osebe v občinski upravi podajo
odgovore na vprašanja, ki jih člani OKS postavijo na svojih sejah, običajno pod točko razno, s
čimer so soglašali tudi ostali člani Odbora.
Odbor je soglasno sprejel zapisnik 9. seje OKS.
Odbor je soglasno potrdil predlagani dnevni red.

K točki 2: Obravnava gradiva za 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
3. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2015 s poročilom o
prerazporeditvi sredstev po sklepu župana in poročili o delu
Marjeta Razingar je na kratko predstavila zaključni račun. Izpostavila je realizacijo sredstev
po krajevnih skupnostih in pojasnila, da se presežki krajevnih skupnosti prenesejo v proračun
in ne več na krajevne skupnosti.
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Stekla je razprava in kateri so člani izpostavili sledeče:
Jože Mlinarič, KS Lesce: Zakaj se lahko prenašajo sredstva iz preteklega leta v tekoče leto
na letališču Lesce, po krajevnih skupnostih pa prenos sredstev ni mogoč.
Povedal je, da se krajevna skupnost ne strinja, da se presežki uvrstijo v proračun. Če bo
občinski svet to potrdil, bo predsednik krajevne skupnosti takoj naslednji dan odstopil iz
položaja. Predlagal je, da se točka zavrne na občinskem svetu.
Direktor je pojasnil, da gre za to, kako se presežki ustvarjajo. V primeru letališča gre za tržno
dejavnost. Prav tako je izpostavil, da nobena krajevna skupnost ni predložila programa, kot je
bilo predlagano na delovnem sestanku konec leta 2015. Krajevne skupnosti morajo namreč
sredstva porabljati namensko, vsako leto bi morale pripraviti plan dela in z njim seznaniti
občinsko upravo.
Mlinariča je zanimalo, kako se bo reševalo nepredvidene dogodke, npr. naravne nesreče.
Direktor je pojasnil, da ima za take namene Občina oblikovan rezervni sklad.
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: izrazila je ogorčenje nad predlogom, da se lastni viri in
presežki vključijo v integralni proračun. Pojasnila je, da KS Begunje varčuje sredstva iz
najemnin grobov za obnovo pokopališkega zidu. Povedala je, da so predlagali, da se
investicija vključi v načrt razvojnih programov (NRP), a se to ni upoštevalo.
Zanimalo jo je, ali bodo krajevne skupnosti presežke dobile nazaj, v kolikor dostavijo
programe.
Andrej Golčman, KS Radovljica: Povedal je, da so krajevne skupnosti lastna sredstva
vedno varčevala za poslovanje v začetku leta. Izrazil je nezadovoljstvo glede sodelovanja oz.
neusklajenosti med Občino, Komunalo Radovljica in krajevno skupnostjo
Dušan Beton, KS Kamna Gorica: vprašal je, zakaj se sredstva oz. presežki lahko prenašajo
na letališču, po krajevnih skupnostih pa ne. Mnenja je, da se grobarine pridobijo na isti način.
Prav tako ga je zanimalo ali bo občina zagotovila sredstva, če se bo krajevna skupnost znašla
v težavah. Kot primer je navedel njihovo izkušnjo s podjetjem Alpdom (prejeti računi iz
lanskega leta v letošnjem letu)
Franc Peternel, KS Mošnje: Povedal je, da bo krajevna skupnost, v primeru, da bodo
presežki vključeni v proračun, prekinila pogodbo za kulturni dom, pokopališča naj se
prenesejo na cerkev. Predlagal je, da se ta sprememba v letu 2016 ne realizira.
Branko Fajfar, KS Ljubno: Meni, da bi morale biti krajevne skupnosti glede presežkov že
prej obveščene in da se za preteklo obdobje ne more sprejemati takih odločitev. Sprašuje se,
kako bodo v tem primeru poslovale krajevne skupnosti.
Gregor Remec, KS Lancovo: Povedal je, da je imela KS Lancovo na računu v mesecu
januarju bistveno manj sredstev kot pa jih izkazujejo presežki. Problem vidi v poslovanju
krajevne skupnosti v začetku leta.
Tako direktor občinske uprave kot župan sta apelirala na člane odbora, da pošljejo plan za
porabo presežkov v najkrajšem možnem času.
V zaključku je odbor sprejel sklep:
Sklep št. 1: Odbor KS predlaga, da se dne 22.3.2016 ob 10:30 uri sestanejo župan, direktor
občinske uprave, vodja Sektorja za finance in predsednik OKS ter pripravi amandma, katerega
vloži župan na seji občinskega sveta. Amandma se nanaša na spremembo 4. člena akta o
zaključnem računu proračuna Občine Radovljica za leto 2015.
Krajevne skupnosti pa pošljejo programe za porabo presežkov iz leta 2015 do srede, 23.3.2016
do 8:00 ure po e – pošti Tanji Markelj.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K točki 3: Razno
Predsednik Odbora je povedal, da večina krajevnih skupnosti še ni potrdila termina ogledov
kritičnih točk po krajevnih skupnostih (žive meje).
Dogovorjeno je, da se tabela ponovno pošlje po krajevnih skupnostih, katere potrdijo
predlagane termine v najkrajšem možnem času.
Seja je bila zaključena ob 18.55 uri.
Zapisala:
Tanja Markelj, tajnica odbora
Franc Peternel l.r.
Predsednik
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