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: 12.11.2019
ZAPISNIK
6. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila dne, 11.11.2019 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, Nejc Kliček, Boštjan Soklič, Dušan
Jelovčan, Jože Bešter, Nejc Šter, Simon Resman Žiga Sitar in Dušan Beton
Odsotni člani odbora: Tatjana Justin in Rajko Mikolič
Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan, Alenka Langus – direktorica občinske uprave, 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 Tanja Markelj – 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 5. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 8. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 9. točke
dnevnega reda)
3. Razno
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje OKS
Predsednik je zapisnik 5. redne seje dal na glasovanje.
Sklep št. 1: Odbor krajevnih skupnosti je sprejel zapisnik 5. redne seje. Sklep je bil sprejet
soglasno. (11 glasov ZA, 0 proti).
K točki 2: Obravnava gradiva za 8. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
9. Osnutek Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini
Radovljica
Vodja Referata za infrastrukturo Rado Pintar je predstavil točko. Povedal je, zakaj se pripravlja novi
Odlok, kako je bilo financiranje urejeno s starim odlokom in na katerih izhodiščih temelji novi odlok.
Pojasnil je tudi, da se razmerja (po odstotkih) še lahko spremenijo in da so pripravljene 3 simulacije, iz
katerih je razvidno, kako se višina sredstev po krajevnih skupnostih spreminja.
V nadaljevanju je stekla burna razprava, v kateri so sodelovali:
Boštjan Soklič, KS Ljubno: nesprejemljivo se mu zdi, da bi KS Ljubno za investicije namesto 30.000
EUR dobila 5.000 EUR
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Dušan Beton, KS Kamna Gorica: želel je izvedeti, koliko denarja je KS Kamna Gorica dobila po sedaj
veljavnem Odloku in koliko naj bi ga imela na razpolago po novem Odloku. Navedel je, da je njihova
krajevna skupnost v zadnjih treh letih vlagala tudi v obnovo javne razsvetljave, čeprav je to naloga
Občine. Podatek bo preverjen v finančni službi.
Izidor Arih, KS Brezje: nasprotuje Osnutku Odloka. Po njegovih besedah Občina na Brezjah ni vlagala
v komunalno infrastrukturo. Župan je temu nasprotoval. Pojasnil je, da je bilo za potrebe novega naselja v
izgradnjo infrastrukture vloženo 400.000 EUR. V nadaljevanju je g. Arih povedal, da je bila ob gradnji le
tega uničena cesta Brezje – Noše. V kolikor bi bil potrjen tak Osnutek, bi odstopil z mesta predsednika
krajevne skupnosti.
Jože Bešter, KS Otok: že sedaj so omejeni s sredstvi, po novem bi jih dobili še manj.
Žiga Sitar, KS Srednja Dobrava: Manjše krajevne skupnosti bi ob potrditvi tega Osnutka padle preveč.
Povedal je, da so krajevne skupnosti izvedle veliko del pri asfaltiranju cest po krajevnih skupnostih.
Simon Resman, KS Radovljica: KS Radovljica ima sklenjeno pogodbo za vzdrževanje otroških igrišč v
višini, ki presega sredstva iz Osnutka Odloka.
Gregor Remec, KS Lancovo: Zanimalo ga je, ali so v znesku 341.000 EUR, ki jih Občina namenja
krajevnim skupnostim zajeta tudi lastna sredstva. Podan je bil odgovor, da ne.
Marija Hrovat, KS Begunje: Njeno mnenje je, da bi bilo potrebno manjšim krajevnim skupnostim
nameniti več sredstev, torej na račun večjih KS, kot so Begunje, Lesce in Radovljica.
Izidor Arih, KS Brezje: ali je izravnava po KS različna ali ne?
Simon Resman, KS Radovljica: Predlagal je, da se za izhodišče upošteva 2. varianta.
Nejc Šter, KS Podnart: Predlagal je, da se vključi dodaten kriterij (npr. kaj je potrebno obnoviti). KS
Podnart bi ob upoštevanju kriterijev št. prebivalcev in velikost dobila precej več denarja, čemur ne
nasprotuje, vendar bi bilo do manjših krajevnih skupnostih pravičnejše, da se uvede še dodaten kriterij.
G. Pintar je v nadaljevanju predsednike krajevnih skupnosti pozval, da predlagajo nove kriterije, v kolikor
menijo, da bi bil Odlok zaradi tega boljši oz. pravičnejši za vse krajevne skupnosti.
Prav tako je predlagal, da bi bila sredstva, ki so namenjena krajevnim skupnostim za investicije del
integralnega proračuna. Vsaka krajevna skupnost bi imela tako svoj NRP, še vedno da bi odločala o tem,
katere investicije bo izvajala. V tem primeru ne bi bilo potrebno zbirati ponudb, ne bi se izdelovale
naročilnice, prav tako bi bili računi potrjeni s strani občinske uprave. Ta korak bi bil smisel tudi z vidika
priporočil nadzornega odbora, ki ugotavlja, da je dokumentacija na področju krajevnih skupnosti, vezana
na javna naročila, pomanjkljiva, napačna ali pa je sploh ni.
V zaključku je Odbor KS sprejel sledeči sklep:
Sklep št. 2: Odbor krajevnih skupnosti se je seznanil z Osnutkom Odloka o kriterijih in merilih za
financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica. Predlagajo, da se razmerje v Odloku
spremeni in sicer namesto 75:25 na 65:35. Tako pripravljena simulacija naj se vsem predsednikom
krajevnih skupnosti pošlje po elektronski pošti, najkasneje do 15.11.2019. Krajevne skupnosti
bodo svoje predloge poslale na občino najkasneje do 29.11.2019.
Sklep je bil sprejet soglasno. (11 glasov ZA, 0 proti).
K točki 3: Razno
Gregor Remec, KS Lancovo: Občina Radovljica je s strani svetnika Simona Resmana prejela pobudo,
da se na spletni strani Občine Radovljica redno objavlja zapisnike sej krajevnih skupnosti. Krajevni
skupnosti Radovljica in Lesce zapisnike sej svetov objavljata na svojih spletnih straneh, na občinskih
spletnih straneh pa krajevne skupnosti Begunje, Kamna Gorica, Kropa in Ljubno. Podan je bil predlog, da
vse krajevne skupnosti potrjene zapisnike sej svetov pošiljajo na elektronski naslov:
obcina.radovljica@radovljica.si
Gregor Remec, KS Lancovo: Zanimalo ga je, ali je možno urediti podpisovanje v finančni službi na
enostavnejši način. Trenutno podpisovanje je namreč zelo zamudno, porabljenega je ogromno papirja.
Zaenkrat drug način ni mogoč sta pojasnili direktorica občinske uprave in vodja financ.
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Izidor Arih, KS Brezje: Povedal je, da mu v kratkem poteče Sigenca. Zanimalo ga je, kakšen je
postopek, da se veljavnost potrdila podaljša. Odgovor je podala vodja finančne službe.
Dušan Jelovčan, KS Mošnje: Preveril je, ali je bila s strani osnovne šole podana pobuda za postavitev
hitrostne ovire. Župan je povedal, da pobuda še ni bila prejeta.
Jože Bešter, KS Otok: Predlagal je, da Občina odkupi zemljišče in uredi postajališče za avtobuse na
Zgornjem in Spodnjem Otoku.
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.
Zapisala:
Tanja Markelj, tajnica odbora
Gregor Remec l.r.
Predsednik
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