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: 0313-0003/2016
Datum: 21.6.2016
ZAPISNIK
12. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 20.6.2016 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, Branko Maček,
Gregor Remec, Jože Mlinarič (od 18:50 ure), Branko Fajfar, Sašo Finžgar, Bernarda
Podlipnik, Andrej Golčman, Rajko Mikolič in Neža Mezeg
Odsotni člani odbora: Damjan Tonejc, Dušan Beton
Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan (do 18:00 ure), Alenka Langus – v.d. direktorice
občinske uprave, Rado Pintar – vodja Oddelka za infrastrukturo, Marjeta Razingar – vodja
Sektorja za finance, Tanja Markelj – tajnica odbora
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 14. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava
3. in 7. točke)
3. Razno
Odbor je soglasno potrdil predlagani dnevni red.
Župan je pojasnil, da bo z dnevnega reda 14. seje Občinskega sveta Občine Radovljica
umaknjena 7. točka dnevnega reda.
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje OKS
Odbor je soglasno sprejel zapisnik 11. seje OKS.

K točki 2: Obravnava gradiva za 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
4. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2016 –
rebalans II – skrajšani postopek
V začetku je Marjeta Razingar na kratko pojasnila rebalans v delu, ki se nanaša na krajevne
skupnosti, in sicer katera sredstva ostajajo na postavkah krajevnih skupnosti in katera se
prenašajo na proračunske postavke občine.
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Predsednik Odbora je v nadaljevanju predal besedo Mariji Kavčič Zupan.
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: Povedala je, da se krajevne skupnosti ne strinjajo s
predlaganim rebalansom II/2016 in izročila predstavnikom občine ter članom odbora
dokument, ki je priloga tega zapisnika. Dokument je pripravila v sodelovanju z Bernardo
Podlipnik, Brankom Fajfarjem in Francem Peternelom, o sklepih, ki so navedeni na njem, pa
je OKS glasoval ob koncu točke.
Stekla je razprava, v kateri so svoja stališča oz. mnenja podali navzoči predsedniki oz. člani
Odbora KS:
- Bernarda Podlipnik, KS Brezje;
- Branko Maček, KS Kropa;
- Gregor Remec, KS Lancovo;
- Branko Fajfar, KS Ljubno;
- Franc Peternel, KS Mošnje;
- Neža Mezeg, KS Otok;
- Andrej Golčman, KS Radovljica;
- Sašo Finžgar, KS Podnart;
- Rajko Mikolič, KS Srednja Dobrava in
- Jože Mlinarič, KS Lesce.
Izraženi so bili pomisleki, ali bo s prenosom sredstev na Občino zagotovljen enakomeren
razvoj regij, pojavljala so se vprašanja zakaj se ti postopki izvajajo sredi leta, glede na to, da
so v veljavi še vedno pogodbe o financiranju letnih programov krajevnih skupnosti za leti
2015 in 2016. Razprava je tekla tudi o povišanju stroškov, o daljših rokih izvedbe in slabšem
nadzoru nad izvedbo del, v kolikor bodo sredstva prenesena na proračunske postavke občine.
Mnenja so, da bi kljub spremembi zakona o javnih naročilih lahko ostala sredstva na
postavkah krajevnih skupnosti in da bi še naprej sami izvajali investicije.
Župan je članom odbora pojasnil, da ni bojazni, da krajevne skupnosti ne bi dobile sredstev v
enakem obsegu kot dosedaj. Zaradi obveznosti na drugih odborih je župan zapustil sejo.
V nadaljevanju seje so člani odbora zavzeli stališče, da rebalansa II/2016 ne potrdijo.
Predlagali so, da se sredstva za investicije, vzdrževanje rak in vzdrževanje tematskih poti
vrnejo na postavke krajevnih skupnosti. Predlagali so, da se seja za 10 minut prekine. V tem
času naj se občinska uprava odloči, ali bo njihovim pobudam ugodila ali ne.
Po prekinitvi se je seji pridružil župan, ki je odboru predlagal nove rešitve. Rado Pintar je
podal njegove predloge:
1. Občinska uprava bo pripravila anekse k pogodbam o financiranju programov krajevnih
skupnosti, s katerimi bodo zagotovljena sredstva, ki pripadajo posamezni krajevni
skupnosti. Aneksi bodo podpisani še pred sejo občinskega sveta.
2. Župan bo na odlok rebalansa proračuna predlagal amandma, v katerem bo navedeno,
da so sredstva za investicije v KS namenska in se bodo v primeru, da v letošnjem
proračunu ne bodo porabljena, prenesla za namen izvajanja investicij v KS v proračun
za leto 2017.
Odbor ni sprejel županovega predloga, temveč so izglasovali sledeče sklepe:
Sklep št. 1: Odbor krajevnih skupnosti predlaga Občinskemu svetu, da ne sprejme
rebalansa II/2016.
Sklep je bil sprejet soglasno. (11 glasov ZA, O proti)
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Kljub zagotovilom župana, da bo točka 7. Odlok o razveljavitvi Odloka o kriterijih za
financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica, umaknjena z dnevnega reda 14. seje
Občinskega sveta Občine Radovljica je Odbor KS sprejel sklep:
Sklep št. 2: Odbor KS predlaga županu, da z dnevnega reda 14. seje umakne 7. točko
dnevnega reda Odlok o razveljavitvi Odloka o kriterijih za financiranje krajevnih skupnosti
Občine Radovljica (DN UO št. 64/06).
Predlagamo, da se pripravi novi Odlok in šele po sprejetju novega odloka, preneha
veljavnost sedanjega.
Sklep je bil sprejet soglasno. (11 glasov ZA, O proti)
K točki 3: Razno
Člani Odbora so izpostavili:
Branko Maček, KS Kropa: kdaj bo začela Komunala Radovljica izvajati letno zimsko
vzdrževanje; kako je z izdajo naročilnic za tekoče poslovanje.
Bernarda Podlipnik, KS Brezje: ali je Komunala Radovljica že izvedla javna naročila za izbor
izvajalcev
Jože Mlinarič, KS Lesce: kako priti do nadstrešnic za EKO otoke?
Odgovore na vsa vprašanja je podal Rado Pintar.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisala:
Tanja Markelj, tajnica odbora
Franc Peternel l.r.
Predsednik

Priloga: Obrazložitev sklepov članov OKS
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