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: 0313-0001/2019
Datum: 28.1.2020
ZAPISNIK
7. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila dne 27.1.2020 z začetkom ob 18.00 uri v veliki sejni
dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Prisotni člani odbora: Gregor Remec, Marija Hrovat, Izidor Arih, Dušan Beton, Nejc Kliček, Tatjana
Justin, Boštjan Soklič, Dušan Jelovčan, Jože Bešter, Nejc Šter, Simon Resman, Žiga Sitar (namesto Rajko
Mikolič)
Odsotni člani odbora: Rajko Mikolič
Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan, Borut Bezjak – vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor
in investicije, Maja Stanojević – vodja Referata za finance in proračun, Rado Pintar – vodja Referata za
infrastrukturo in Urša Zakrajšek – tajnica odbora.
V začetku je predsednik OKS pozdravil navzoče in ugotovil sklepčnost. Predlagal je dnevni red kot je bil
naveden v vabilu za sklic seje. Sprejet je bil sledeči:
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 10. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 5. točke
dnevnega reda)
3. Razno
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje OKS
Predsednik je zapisnik 6. redne seje dal na glasovanje.
Sklep št. 1: Odbor krajevnih skupnosti je sprejel zapisnik 6. redne seje.
Sklep je bil sprejet - 11 glasov ZA, 1 glas VZDRŽAN.
K točki 2: Obravnava gradiva za 10. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
5. Osnutek Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica
Predsednik je predal besedo g. Radu Pintarju, Vodji Referata za infrastrukturo, ki je predstavil
spremembe odloka glede na osnutek odloka, ki je bil obravnavan na 6. redni seji OKS in za katerega je
bilo podano mnenje, da prihaja do večjega odstopanja med že zagotovljenimi proračunskimi sredstvi in
ocenjenimi zneski po novem odloku. Z novim osnutkom odloka se znesek proračunskih sredstev
namenjenih delovanju KS povečuje na 400.000 €, spremenijo se odstotki. V prvem osnutku odloka je bilo
predvideno, da se po 3.-7. členu deli 75% sredstev, 25% sredstev pa po 8. členu odloka. Sedaj je
predlagano, da se po 3.-7. členu deli 57% sredstev, 41% po 8. členu, 2% se nameni KS Radovljica kot
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upravnemu središču občine. 8. člen predstavlja izravnavo za KS, da se lahko obdržijo na nivoju
dosedanjih sredstev. Sredstva, ki bodo dodeljena KS po 8. členu, lahko KS razporeja sama (npr. za
delovanje, investicije, igrišča, kulturne domove). Pred vsakim sprejetjem proračuna/rebalansa bodo KS
same določile za kaj bodo porabljale sredstva. Po novem osnutku odloka imajo vse KS zagotovljenih
enako ali več sredstev kot do sedaj.
V nadaljevanju je stekla razprava, v kateri so sodelovali:
Tatjana Justin, KS Lesce: s kje se vzame dodatnih 46.000 €; v 8. členu niso upoštevana sredstva, ki so
locirana v KS npr. dohodki podjetij, turistična taksa; ne strinja se s tem, da se 2% za KS Radovljica
vzame od celotnega zneska; zakaj so izvzeti iz 8. člena.
G. Pintar je pojasnil, da se dodatna sredstva, ki se namenjajo KS zagotovijo z rebalasom proračuna za leto
2020. Upoštevano je bilo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Da bi lahko za vse KS
namenili primerljivo višino sredstev kot do sedaj, bi bilo potrebnih 450.000 €, že po osnovnem odloku so
se na ta način namenila sredstva za KS Radovljica (kot občinsko središče). Narejenih je bilo več kot 50
simulacij kriterijev, s predlagano rešitvijo imajo vse KS pozitiven indeks, se pravi enako ali več sredstev
kot do sedaj. Tabela z izračuni jim je bila posredovana, lahko predlagajo drugačno rešitev.
Dušan Beton, KS Kamna Gorica: zakaj se dela te preračune, če se potem kupčka komu kaj dati, postavi
naj se kriterije in se jih drži.
G. Pintar je pojasnil, da je bila prva verzija osnutka odloka pripravljana na ta način in da ni bila
sprejemljiva, ker so KS izgubile sredstva oz. niso dosegale višine dosedanjih sredstev.
Nejc Šter, KS Podnart: podpira kriterije, vzel bi 2% investicijam in jih dal kulturnim domovom; v 8.
členu je ogromno kriterijev, upošteva se samo eden, če bi upoštevali vse kriterije bi KS Podnart skočila
zelo visoko, Podnart bo veliko dobil od občine iz proračuna, če bi se dal en kriterij glede infrastrukture bi
KS, ki imajo slabšo infrastrukturo, dobile več.
Župan je pojasnil, da so se s sodelavci zelo angažirali, zagotovilo se bo dodatnih 46.000 €, v prihodnosti
se bo odlok lahko tudi spreminjal. Oblikovala se je rešitev, ki je dobra za vse, predlaga da se odlok
podpre, po enem letu pa se opravi evalvacija odloka.
Gregor Remec, KS Lancovo: dejanski realizirani stroški za delovanje presegajo predlagana sredstva po
osnutku odloka.
G. Pintar je pojasnil, da se bo to lahko pokrilo s sredstvi iz 8. člena.
Tatjana Justin, KS Lesce: iz kje lahko 3 KS, ki ne dobijo sredstev po 8. členu, prerazporedijo sredstva.
G. Pintar je pojasnil, da sredstva, ki so zagotovljena po 3.-7. členu, pokrivajo dosedanjo porabo. Možne
so prerazporeditve kot do sedaj med 3. – 7. členom.
Simon Resman, KS Radovljica: zanimalo ga ja kako ostale KS rešujejo problematiko otroških igrišč –
višina odhodkov presega zagotovljena sredstva.
G. Izidor Arih je pojasnil, da se poslužujejo prostovoljnega dela, denar pa se porabi za orodje.
V zaključku je Odbor KS sprejel sledeči sklep:
Sklep št. 2: Sprejme se osnutek Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v
občini Radovljica.
Sklep je bil sprejet - 11 glasov ZA, 1 glas PROTI.
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K točki 3: Razno
Nejc Šter, KS Podnart: ali drži da eko otoke vzdržuje in čisti komunala, zadnje čase se opaža, da so eko
otoki nasmeteni. Odgovor je podal župan in pojasnil, da komunala pri odvozu odpadkov eko otok
pospravi in uredi.
Izidor Arih, KS Brezje: tudi izpostavil problematiko eko otokov (npr. Črnivec), ljudje od drugod vozijo
svoje odpadke na eko otok in jih neustrezno odlagajo okoli zabojnikov.
Dušan Beton, KS Kamna Gorica: na občino se dajejo dopisi, na katere pa ni odgovorov, prosijo za
odgovore na dopise (npr. dopis glede tabel za otroška igrišča, za predstavitev projekta kanalizacije v KS,
avtomobili na občinski parceli pred Kamno Gorico).
Dušan Jelovčan, KS Mošnje: izpostavil problematiko pasjih iztrebkov oz. ne pospravljanja le-teh, ali se
da kaj urediti, redarji kaj preverjajo. Župan je podal odgovor, da so postavljeni smetnjaki in zagotovljene
vrečke.
Jože Bešter, KS Otok: pred leti dobili popis infrastrukture na območju KS, ki so ga potem dopolnili, ali
to še obstaja, v kolikor ti popisi niso popolni, bi lahko dobili z odlokom kaj več sredstev. Odgovor je
podal g. Pintar, ki je pojasnil da so bili pri pripravi odloka o kriterijih za KS povzeti podatki iz 4 ali 5
evidenc (javne površine, vodovod, kanalizacija, snemanje cest) in da je nivo kakovosti podatkov veliko
boljši kot pri veljavnem odloku.
Gregor Remec, KS Lancovo: tematske poti so v slabem stanju (npr. table na Pusti grad, parkirišče na
Kolnici, nevarne klopi, mize in mostov), predlagajo da se poti uredijo, da bodo služile svojemu namenu.
Dobili so dopis Gasilske zveze glede zalednih vod in ga zanima ali je v projektu fekalne kanalizacije
predvideno tudi odvodnjavanje meteornih vod. Odgovor je podal g. Pintar, ki je pojasnil, da se pri
projektiranju kanalizacije ugotavljata dve depresiji in da je ideja, da se v projektu fekalne kanalizacije
opredelita dva jaška, kamor bo možno prečrpavati meteorno vodo ob viških in jo potem preko prelivov
izpuščati v reko Savo.
Tatjana Justin, KS Lesce: v letu 2011 so bili tajniki KS prezaposleni na občino, želeli bi pridobiti
novega tajnika za vsaj 20 ur. Podan je bil odgovor, da se je potrebno dogovoriti z direktorico OU.
Nejc Šter, KS Podnart: na Rote njivice se je posedla cesta, predlaga da se do sanacije omeji promet na
3,5 t.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.
Zapisala:
Urša Zakrajšek, tajnica odbora
Gregor Remec l.r.
Predsednik
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