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: 0313-0004/2016
Datum: 28.9.2016
ZAPISNIK
13. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 26.9.2016 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, Branko Fajfar, Bernarda Podlipnik, Andrej Golčman, Neža Mezeg, Dušan Beton,
Žiga Sitar in Boštjan Brelih
Odsotni člani odbora: Damjan Tonejc, Sašo Finžgar, Jože Mlinarič, Rajko Mikolič
Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan, Alenka Langus – direktorica občinske uprave, Rado
Pintar – vodja Oddelka za infrastrukturo, Marjeta Razingar – vodja Sektorja za finance, Matija
Žiberna, mag. org. – direktor Komunale Radovljica d.o.o.
Predsednik odbora je v obravnavo podal naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 15. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 5. in
11. točke dnevnega reda)
3. Poraba presežkov proračunskih uporabnikov
4. Novi zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (vloga krajevnih skupnosti pri
upravljanju pokopališč po novem zakonu)
5. Letno zimsko vzdrževanje krajevnih cest
6. Priprave na proračun 2017 – 2018
7. Novelacija Odloka o kriterijih za financiranje krajevnih skupnosti v občini
Radovljica
8. Razno
Predloga za dopolnitev dnevnega reda sta podali:
Bernarda Podlipnik: predlaga, da se na dnevni red uvrsti točka Delovanje Odbora krajevnih
skupnosti in zastopanje na sejah občinskega sveta
Marija Kavčič Zupan: predlaga, da se točka Obravnava gradiva za 15. sejo Občinskega sveta
Občine Radovljica dopolni s 4. točko dnevnega reda seje občinskega sveta
Odbor je soglasno potrdil predlagani dopolnitvi in sprejel naslednji dnevni red.
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 15. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 5. in
11. točke dnevnega reda)
3. Poraba presežkov proračunskih uporabnikov
4. Novi zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (vloga krajevnih skupnosti pri
upravljanju pokopališč po novem zakonu)
5. Letno zimsko vzdrževanje krajevnih cest
6. Priprave na proračun 2017 – 2018
7. Novelacija Odloka o kriterijih za financiranje krajevnih skupnosti v občini
Radovljica
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8. Obravnava gradiva za 15. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 4.
točke dnevnega reda)
9. Delovanje Odbora krajevnih skupnosti in zastopanje na sejah občinskega sveta
10. Razno
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje OKS
Odbor je sprejel zapisnik 12. seje OKS z glasovanjem 10-ZA in 1-PROTI. Predlog Branka
Fajfarja za dopolnitev zapisnika na temo amandmajev, vloženih k rebalansu proračuna za leto
2016, ni bil sprejet.
K točki 2: Obravnava gradiva za 15. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 5.
in 11. točke dnevnega reda)
Obrazložitev 11. točke dnevnega reda seje občinskega sveta Polletno poročilo o izvrševanju
proračuna Občine Radovljica za leto 2016 je podala vodja Sektorja za finance. Pojasnila je
podatke o realizaciji posameznih krajevnih skupnosti.
V razpravi so sodelovali:
Bernarda Podlipnik KS Brezje Povedala je, da je polletna realizacijo proračuna po
krajevnih skupnosti odraz težav, ki so bile spomladi z uveljavitvijo zakona o javnem
naročanju. Sledili bodo verjetno problemi z investicijami, saj bo za dokončanje le teh
zmanjkalo časa.
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: Povedala je, da je v Begunjah realizacija, ki se nadaljuje iz
leta 2015, v zaostanku, ker čakajo da izvajalec konča drug projekt. Vprašala je, kdaj bo končan
razpis za javno razsvetljavo.
Branko Fajfar, KS Ljubno: Vprašal je, kako je lahko krajevna skupnost podpisnik pogodbe za
investicijo, če nima denarja za financiranje.
Vodja Oddelka za infrastrukturo je odgovoril, da sta razpisa za javno razsvetljavo in kanalizacije
pripravljena za pregled in objavo. Za razpis za investicije v KS je bil na portalu JN objavljen sklep
o oddaji del. Petdnevni rok za pritožbe že teče. Če pritožb ne bo, se po tem roku podpisujejo
pogodbe z izvajalci in začne z izvedbo.
Direktorica občinske uprave je dodala, da so podpisniki pogodb predsedniki KS in da za
financiranje imajo sredstva za investicije, ki so jih dobili od občine.
Župan je povedal, da bo kanalizacija v Ljubnem zaključena tako kot ostale investicije KS.
Obravnava je bila prekinjena, ker na seji ni bilo poročevalca za 5. točko dnevnega reda seje
občinskega sveta Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Radovljica.
Sklep št. 1: Odbor KS se je seznanil s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna za leto 2016.
Sklep je bil sprejet soglasno. (8 glasov ZA, 0 proti)
K točki 3: Poraba presežkov proračunskih uporabnikov
Vodja Sektorja za finance je pojasnila, da so KS samostojne pravne osebe, vendar je presežek v
proračunu samo en. Na vprašanje, ki ga je občinska uprava poslala Ministrstvu za finance, še
nismo prejeli odgovora, zato bo k odgovoru ponovno pozvala.
Branko Fajfar, KS Ljubno: Predlagal je, da se ob pripravi proračuna oblikuje sklad za
pokopališko dejavnost, ki bi se uporabljal za prenos sredstev v naslednja proračunska obdobja in
bi bil ločen od porabe za proračun.
Direktorica občinske uprave je predlagala, da se počaka na odgovor Ministrstva za finance.
Sklep št. 2: Odbor KS se je seznanil s poročilom o porabi presežkov proračunskih porabnikov.
Preveri se možnost za ustanovitev sklada za pokopališča ali drug način, da se sredstva iz
naslova upravljanja s pokopališčem, ki niso bila porabljena v tekočem letu, lahko porabijo v
naslednjem proračunskem letu.
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Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 4: Novi zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (vloga krajevnih skupnosti pri
upravljanju pokopališč po novem zakonu)
Vodja Oddelka za infrastrukturo je povedal, da novi zakon določa , da občinska uprava določi
upravljavca pokopališča ter mu lahko podeli koncesijo in skrbi za razvoj, vzdrževanje in
planiranje razvoja pokopališč. Za ureditev najemnih razmerij ima enoletni prehodni rok, desetletni
prehodni rok pa za ureditev glede lastništva pokopališč.
Branko Fajfar, KS Ljubno: Opozoril je na nerešena lastniška razmerja pri pokopališčih in da
bodo najemnine občine za pokopališče verjetno višje, kot so najemnine za KS. Posledično bodo
dražje tudi storitve za uporabnike pokopališč.
Bernarda Podlipnik, KS Brezje: Predlagala je, da se preuči možnost za uvedbo enotnega
sistema evidenc na pokopališčih.
Andrej Golčman, KS Radovljica: Opozoril je, da je zakon protisloven, saj občina lahko odda
koncesijo ne glede na to, da ni lastnica pokopališča.
Sklep št. 3: Odbor KS se je seznanil z izhodišči novega Zakona o pogrebni in pokopališki
dejavnosti.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 5: Letno zimsko vzdrževanje krajevnih cest
Direktor Komunale Radovljica je podal poročilo o delu Komunale od prevzema letnega in
zimskega vzdrževanja krajevnih cest ter predstavil aktivnosti, ki so v teku. Za zimsko službo je bil
že opravljen sestanek z izvajalci zimske službe iz preteklosti in pravkar potekajo zadnje priprave
razpisa za zimsko službo, ki bo objavljen v oktobru.
Branko Fajfar, KS Ljubno: Ponovno je opozoril na spodrsljaj z javnimi delavci, ki so sicer v
pristojnosti Komunale in občine. Zato je poudaril: »Da tisto, kar ima v upravljanju Komunala naj
z javnimi delavci dela pod vodstvom Komunale, KS pa bo z javnimi delavci delala tisto kar je v
pristojnosti KS, v primeru da bo delo delavcev v KS narekovala občina Radovljica na delu, ki je v
pristojnosti Komunale, od mene ne morete pričakovati sodelovanja«. Opozoril je na nedorečenost
razmejitve vzdrževanja lokalnih in krajevnih cest. Predlagal je, da izbrani vzdrževalec javnih
površin (G.G.D. d.o.o. in Komunala d.o.o.) poskrbi za čiščenje infrastrukture meteornih voda, saj
je bilo prav v tem delu narejenega najmanj. Opozoril je na nedorečenost razmejitve vzdrževanja
lokalnih in krajevnih cest. Predlagal je, da Komunala poskrbi za čiščenje infrastrukture meteornih
voda, saj je bilo prav v tem delu narejenega najmanj.
Branko Maček, KS Kropa: Vprašal je kako se bo v Kropi urejalo površine in čiščenje
infrastrukture meteornih voda na parcelah, ki so v lasti cerkve in gospodarske družbe v stečaju.
Župan je povedal, da je Komunala Radovljica v treh KS doslej opravljala dela uspešno in
učinkovito, in ocenil, da bo po prehodnem obdobju tako tudi v ostalih KS. Pričakuje več
sodelovanja KS Ljubno.
Andrej Golčman, KS Radovljica: Potrdil je, da je po Radovljici delo Komunale do sedaj zelo
odzivno na pozive ob določenih dogodkih, vidi pa problem pri prenosu na podizvajalca GGD, ki
je zaradi velikosti manj odziven kot Komunala.
Dušan Beton, KS Kamna Gorica: Pohvalil je delo javnih delavcev, s katerimi poskrbi za
urejenost kraja. Delavci so v breme občine, kar je prednost za KS, potrebujejo pa nadzor, ki terja
nekaj časa. Komunala je do sedaj trikrat interventno reševala zadeve v Kamni Gorici, pohvalil je
kakovost izvedbe, čas odziva in rešitve. Po njegovem mnenju bo GGD poiskala lokalne
prebivalce za delo po posamezni skupnosti.
Bernarda Podlipnik, KS Brezje: je predlagala, da Komunala Radovljica za vse ostale KS
uredi izvajanje javne službe ( skupna raba ) na način, kot je to pri KS Radovljica, Begunje in
Lesce.
Predlagala je, da občina zagotovi možnost, da Komunala Radovljica izvede inventarizacijo
vseh krajevnih cest in skupnih površin ( npr .parkirišča in druge skupne površine v javni lasti,
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ki so v pristojnosti občine) ter zelenih površin in zagotovi ustrezno dodatno kadrovsko
okrepitev.
Gregor Remec, KS Lancovo: Pohvalil je delo javnih delavcev in odziv Komunale ob nedavnem
nalivu.
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: Povedala je, da pri prenosu ni bil narejen terminski plan in
zato nastopajo težave pri reševanju obilice težav.
Neža Mezeg, KS Otok: Dejala je, da je bila pri prevzemu zemljišč komunikacija skoraj nična; ko
je hotela opozoriti na eno od ponikovalnic, ni dobila sogovornika na Komunali. Zadovoljna pa je s
čiščenjem.
Franc Peternel, KS Mošnje: Povedal je, da so interventno zadevo s Komunalo rešili hitro in
strokovno.
Branko Fajfar, KS Ljubno: Predlagal je, da Komunala poskrbi za odstranitev vej, ki segajo v
cestno telo.
Sklep št. 4: Odbor KS se je seznanil s poročilom Komunale Radovljica v zvezi z letnim in
zimskim vzdrževanjem cest .
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 6: Priprave na proračun 2017 – 2018
Vodja Sektorja za finance je pojasnila, da bodo sredstev, namenjena za krajevne skupnosti,
delovanje in investicije, ostala v višini rebalansa za leto 2016. V osnutku proračuna so upoštevani
vsi predlogi KS, ki so bili posredovani, razen KS Srednja Dobrava, ki predlogov ni podala.
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: Povedala je, da je na gradu Kamen omejeno gibanje zaradi
nevarnosti poškodb. Glede na ocenjeno vrednost sanacije je vprašala, ali bo lahko izvedena vsaj v
tolikšni meri, da se gibanje vsaj delno omogoči in zaščiti obiskovalce.
Direktorica občinske uprave je odgovorila, da bo pobudo prevzel Oddelek za družbene dejavnosti,
kjer bodo poskrbeli, da se izdela popis za intervencijska dela.
Sklep št. 5: Odbor KS se je seznanil s postopkom priprave proračuna za leto 2017 in 2018.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 7: Novelacija Odloka o kriterijih za financiranje krajevnih skupnosti v občini
Radovljica
Vodja Oddelka za infrastrukturo je povedal, da je bila izdana naročilnica za novelacijo odloka in
izveden prvi sestanek z izvajalcem, ki predlaga poenotenje evidenc:
- Iz kategorizacije cest (vodi jo občinska uprava)
- Zelenih in javnih površine (vodi jih Komunala)
- Meteorne kanalizacije (v preteklosti zanemarjeno)
- Digitalizacija cest (posnetek vseh cest)
- Računalniška podpora-evidence (GIS, Kaliopa)
Sklep št. 6: Odbor KS se je seznanil s poročilom o pripravah za novelacijo Odloka o kriterijih za
financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 8: Obravnava gradiva za 15. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 4.
točke dnevnega reda)
Bernarda Podlipnik, KS Brezje: Po njenem mnenju je predlog Odloka o ureditvi statusa javnega
podjetja Komunala Radovljica le kozmetični popravek se ne strinja s tem, da bo imela
Komunala Radovljica po novem odloku izjemno razširjeno dejavnost ( npr obdelava lesa in
podobno). Predlagala je da se Komunalo Radovljica podpre v njeni osnovni dejavnosti, saj je v
tem uspešna in ji ni treba opravljati drugih gospodarskih panog. Opozorila je, da se 8. člen lahko
razume tudi tako, da bo po novem komunalni prispevek del prihodkov Komunale. Vprašala je,
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kdo je po novem odloku pristojen za imenovanje direktorja Komunale in kolikšna je bila cena
zunanjega izvajalca za spremembe statuta Komunale Radovljice.
Andrej Golčman, KS Radovljica: Strinja se, naj se podpira razvoj Komunale le pri njenih
osnovnih dejavnostih.
Nana Jauk, vodja Oddelka za splošne zadeve, je predstavila popravek 17. člena odloka.
Sklep št. 7: Odbor KS predlaga da občinski Svet ponovno preuči besedilo predloga Odloka o
ureditvi statusa javnega podjetja Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost,
d.o.o. in možnosti prevzema podjetja s prilivom novega kapitala. OdborKS dejavnost Komunale
Radovljica podpira v osnovnih dejavnostih.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Nadaljevanje obravnave točke 2: Obravnava gradiva za 15. sejo Občinskega sveta Občine
Radovljica (obravnava 5. točke dnevnega reda)
Vodja Oddelka za infrastrukturo je povedal, da se pripravlja reorganizacija občinske uprave,
njenega poslovanja in novo sistematizacijo.
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: Vprašala je, kaj se pridobi z reorganizacijo.
Odgovora ni prejla, ker je bila točka dnevnega reda obravnavana brez poročevalca.
Sklep št. 8: Odbor KS se je seznanil s točko 5. dnevnega reda seje OS.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 9: Delovanje Odbora krajevne skupnosti in zastopanje na sejah občinskega sveta
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje:
- predlaga, da se na sejah OKS nedvoumno poenotijo sklepi v zapisniku in jih predlagatelj
pisno odda zapisnikarju ter da je zapisnik izdelan pred naslednjo sejo in poslan najkasneje z
vabilom na naslednjo sejo,
- predlaga, da se sklepi in pobude boljše zastopajo na občinskem svetu; meni, da je predsednik
neodgovorno zastopal odbor, ker na seji občinskega sveta ni posredoval mnenja in stališč
odbora. Župan je na seji na rebalans proračuna za leto 2016 vložil amandma, ki je zajemal 15
od 21 stališč odbora, predsednik pa ni posredoval še ostalih predlogov.
Branko Fajfar, KS Ljubno:
- predlagal je, da se vloži vseh 21 amandmajev posamično z vsemi proračunskimi postavkami
in konti in ne v paketu; vsi amandmaji so bili poslani po e pošti Mariji Kavčič Zupan, ki jih je
poslala ostalim članom odbora, zato sprašuje, zakaj predsednik ni prenesel predlogov, ki jih
župan ni vključil v amandma. Predlaga da predsednik odstopi ali da se glasuje o njegovi
nezaupnici.
Franc Peternel, predsednik Odbora KS:
- strinja se, da je bilo res nekaj napak in da z amandmaji ni bil podrobno seznanjen, vendar
meni, da to ni zadosten razlog, da bi odstopil. Napovedal je, da bo to točka dnevnega reda na
naslednji seji odbora.
K točki 10: Razno
Predsednik odbora je obvestil, da bo v času seje občinskega sveta zaseden, in za nadomeščanje
pooblastil Marijo Kavčič Zupan.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisal:
Boštjan Brelih
Franc Peternel l.r.
Predsednik
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