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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: 0313-0005/2016 

Datum: 19.12.2016 

 

Z A P I S N I K 

 

 

15. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 14.12.2016 z začetkom ob 17.00 uri v veliki 

sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica 

 

Prisotni člani odbora: Franc Peternel – predsednik, Marija Kavčič Zupan, Sašo Finžgar, Gregor 

Remec, Branko Fajfar, Rajko Mikolič, Bernarda Podlipnik, Andrej Golčman, Neža Mezeg, Dušan 

Beton  

Odsotni člani odbora: Jože Mlinarič, Branko Maček  

Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan, Alenka Langus – direktorica občinske uprave, Rado 

Pintar – vodja Referata za infrastrukturo, Marjeta Razingar – vodja referata za finance in 

proračun.  

 

Predsednik odbora je v obravnavo podal dnevni red, ki ga je odbor soglasno potrdil: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje OKS.  

2. Predloga Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2017 in 2018 (Odbor za finance) 

3. Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov z območja občine Radovljica (Odbor za urejanje prostora 

in varstvo okolja) 
4. Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Radovljica 

(Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja) 

5. Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2017 (Odbor za 

finance) 

6. Razno 

 

K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje OKS 

 

Predsednik odbora je opozoril, da je napačno zapisan Sklep št. 2: »Svet OKS Osnutek Odloka o 

proračunu Občine Radovljica za leto 2018.« Pravilno je: »Svet OKS podpira Odloka o proračunu 

Občine Radovljica za leti 2017 in 2018. 

 

Odbor je dopolnjen zapisnik 14. seje OKS sprejel soglasno.  

 

K točki 2: Predloga Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2017 in 2018 
 
Obrazložitev Predloga Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2017 in 2018 je podala 

vodja Referata za finance in proračun. Pred tem je podala še nekaj informacij o delu, ki se 

nanašajo na predsednike KS oz. na same KS:  

http://www.radovljica.si/
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1. pred novim letom bodo izplačane nagrade predsednikom KS. Če se kdo želi odpovedati 

nagradi ali jo donirati naj to sporoči v finance, da se bodo postopki izplačil uredili skladno 

s predpisi. Izplačilo načrtujemo za petek 16.12.2016. 

2. Referat za finance in proračun preverja v katerih trgovinah na drobno bi bilo možno 

nabavljati blago na podlagi naročilnic in pripravlja pogodbo o sodelovanju s trgovino na 

drobno - LIDL.  

 

Podana je bila tudi kratka obrazložitev sprememb obeh predlogov proračunov za leti 2017 in 

2018. Spremembe od osnutka do predloga proračuna so pri KS Lancovo, KS Ljubno in KS Otok. 

Pri ostalih krajevnih skupnosti ni sprememb. 

 

V razpravi je sodelovalo več članov odbora. Ponovno so opozorili predvsem na:  

- težave krajevnih skupnosti, ki so se pojavile z uveljavitvijo novega Zakona o javnem 

naročanju,  

- problem izvajanjem investicij zaradi uveljavitve novega ZJN-3, 

- nerealiziran razpis za javno razsvetljavo, 

- nerealizirano ažuriranje kriterijev za delovanje KS, 

- neusklajenost pri izvajanj vzdrževanja krajevnih cest med občinsko upravo in Komunalo, 

- vzdrževanje zelenih površin po manjših KS, 

- neizplačano nagrado predsedniku OKS zaradi udeležbe na seji OS.  

 

Po razpravi je bilo odgovorjeno, da občinska uprava preveri izplačilo nagrade predsedniku OKS 

zaradi udeležbe na seji OS. V kolikor nagrada predsedniku pripada se ji ta, na lastno pobudo, 

odpove v korist KS Sr. Dobrava in KS Mošnje. Sredstva se deli v razmerju 50%: 50% in se jih 

nameni za nakup defibliratorjev. 

 

Župan bo na seji OS predlagal amandma, s katerim bodo neporabljena sredstva iz naziva 

»investicij« po KS prenesena v leto 2017. Podatki bodo znani v ponedeljek. Amandma bo 

pripravljen v ponedeljek in se ga takoj pošlje v pregled KS.  

 

Župan direktorja komunale posebej opozori na problematiko pri izvajanju vzdrževanja cest in 

javnih površin, na katero opozarjajo KS.  

 

Sklep št. 1: Odbor KS podpira predloga Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2017 in 

2018.  

Sklep je bil sprejet soglasno.  

 

K točki 3: Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe 

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja občine Radovljica  

 

Obrazložitev osnutkov odlokov ter razprava na odloke je potekala sočasno. V razpravi je bilo 

opozorjeno na nevarnost povišanje cen zato bi bilo potrebno predstaviti predvidene cene na 

odlagališču Mala Mežaklja. Ga. Bernarda Podlipnik opozori, da je pred podelitvijo koncesije 

potrebno dobiti ustrezna pojasnila in zagotovila glede:  

- obračuna amortizacije 

- porabe takse za obremenjevanje okolja 

- Stroškov zapiranja odlagališča.  

 

OU bo od občin, ki so solastnice deponije, zahtevala ustrezna pojasnila na navedena vprašanja oz. 

pobude.   

 

Sklep št. 2: Odbor OKS podpira Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske 

javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja občine Radovljica  

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K točki 4: Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine 

Radovljica 

 

Obrazložitev in razprava sta bili izvedeni pri prejšnji točki dnevnega reda.  

Sklep št. 3: Odbor OKS podpira Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne 

službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine 

Radovljica 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

K točki 5: Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2017   

 

V obrazložitvi in obravnavi je bilo poudarjeno, da bo predlagana rešitev veljala do sprejetja 

novega pokopališkega reda, ki ga mora občina sprejeti na podlagi novega Zakona o pogrebni in 

pokopališki dejavnosti. OU upa, da bo s strani pristojnega ministrstva dobila ustrezne usmeritve 

za pripravo odloka. Nelogično bi namreč bilo, da vsaka občina pripravi svoj koncept odloka. OU 

še vedno ocenjuje, da bo možno ohraniti sedanje upravljavce pokopališč.  

 

Sklep št. 4: Odbor OKS predlaga OS, da potrdi višine najemnin grobov in cen pokopaliških 

storitev za leto 2017.  

Sklep je bil sprejet z 9 glasovi ZA in enim PROTI. 

 

K točki 6: Razno 
 

Predsednik odbora se je opravičil članu odbora g. Fajfarju zaradi zapletov pri vlaganju 

amandmajev na rebalans proračuna za leto 2016. G. Fajfar pojasni, da so glavni zapleti v zvezi s 

tem nastali na seji OS in, da bi bilo primerno, da se opravičilo poda na seji OS. Zaradi tega 

opravičila ne sprejme.  

 

G. Remec ponovno opozori na nujnost rednega čiščenja propustov na lokalni cesti Lancovo – 

Ribno.  

 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
Zapisal: 

Rado PINTAR  

Franc Peternel l.r. 

Predsednik 


