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: 0313-0003/2017
Datum: 26.9.2017
ZAPISNIK
19. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 25.9.2017 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, Gregor Remec,
Jože Mlinarič, Branko Fajfar, Bernarda Podlipnik, Branko Maček, Dušan Beton in Sašo
Finžgar (od 17:45 ure)
Odsotni člani odbora: Damjan Tonejc, Andrej Golčman in Rajko Mikolič.
Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan (od 17:40 ure), Alenka Langus – direktorica
občinske uprave, Borut Bezjak – vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in
investicije, Marjeta Razingar – vodja Referata za finance in proračun (do 18:20 ure), Manca
Tomažin – vodja Oddelka za splošne zadeve (do 17:40) , Tanja Markelj – tajnica odbora
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 22. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava
6. točke)
3. Razno
Predsednik je predlagal, da se na dnevni red pod točko 1. dodatno uvrsti novo točko - Odpis
terjatev po krajevnih skupnostih. Člani Odbora so se s predlaganim dnevnim redom strinjali in
sprejeli sledeči dnevni red:
1. Odpis terjatev po krajevnih skupnostih
2. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje OKS
3. Obravnava gradiva za 22. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava
6. točke)
4. Razno
K točki 1: Odpis terjatev po krajevnih skupnostih
Marjeta Razingar je podala osnovne informacije glede odpisa terjatev (zakaj, na kakšen način
in v kakšnem obsegu). Povedala je, da se tudi na nivoju krajevnih skupnosti predlaga odpis
terjatev. Gre za manjše zneske, predvsem iz naslova neplačanih najemnin za grobove.
Trenutno gre za del terjatev do 31.12.2014, v višini 4.491,50 EUR. Izvršba za te terjatve ni
smiselna, ker bi bili stroški izvršbe višji, kot pa so dolgovi občanov. Predsedniki krajevnih
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skupnosti seznanjeni s sklepi o odpisu terjatev. Za obdobje 2015 do 2017 pa bodo za zapadle
terjatve vložene izvršbe.
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: predlagala je, da finančna služba pošlje seznam
dolžnikov po KS. Strinja se s predlogom glede izvršb za leti 2015 in 2016, za 2017 pa v
skladu s pravilnikom, te terjatve še niso zapadle.
Bernarda Podlipnik, KS Brezje: zanimala jo je višina dolga za KS Brezje. Mnenja je, da so
dolgovi za nazaj vedno vprašljivi, nekateri občani se namreč odselijo oz. preselijo na drug
naslov.
Mlinarič Jože, KS Lesce: zanimalo ga je, kako se ukine grob oz. ali bo to z novim odlokom
o pokopališki dejavnosti urejeno. Na vprašanje sta odgovorila Manca Tomažin in Branko
Fajfar.
K točki 2: Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje OKS
Branko Fajfar, KS Ljubno: opozoril je, da je na strani 2 napačno navedeno podjetje. Pravilno se
glasi Inkaing .
Zapisnik 18. redne seje s popravkom je predsednik dal na glasovanje.
Sklep št. 1: Odbor krajevnih skupnosti je soglasno sprejel zapisnik 18. redne seje. Sklep je
bil sprejet soglasno. (8 glasov ZA, 0 proti).

K točki 3: Obravnava gradiva za 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
6. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Radovljica za leto 2017
Marjeta Razingar je pojasnila, da je bila realizacija po krajevnih skupnostih 22%. Porabljenih
je bilo približno 145.000 EUR, kar predstavlja 2,7 % delež v celotnem proračunu. Dve
krajevni skupnosti sta imeli realizacijo do 50 %, najnižja je bila 5 %, ostale krajevne skupnost
pa so imele realizacijo med 12 do 33 %. Skladno z izkušnjami preteklih let je pričakovati
porast investicij v drugem polletju.
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: vprašala je, ali bo možno neporabljena sredstva iz leta
2017 prenesti v leto 2018. V KS Begunje so nameravali asfaltirati odsek ceste, za katerega se
je kasneje izkazalo, da je predhodno potrebno rešiti še kanalizacijo, vendar občina za to ni
zagotovila sredstev. Predsednica KS je predlagala, da se vsaj delno asfaltira odsek ceste.
Župan je povedal, da bo občinska uprava odgovor podala do srede.
Bernarda Podlipnik, KS Brezje: izpostavila je dolgotrajne in zapletene postopke javnih
naročil.
Direktorica občinske uprave je pojasnila, da občinska uprava išče druge rešitve. Povedala je,
da se bo na nivoju krajevnih skupnosti problematika reševala z okvirnimi sporazumi.
Branko Fajfar, KS Ljubno: zahvalil se je za izvedbo opornega zidu v Ljubnem. V
nadaljevanju je povedal, da bi bila lahko nekatera dela izvedena boljše in da bi morala
krajevna skupnost pri takih projektih sodelovati.
Župan je pojasnil, da je že na začetku prišlo do nesporazuma, strinjal se je z ugotovitvami g.
Fajfarja, je pa zadovoljen, da so se vsa dela izvedla in zaključila.
Sašo Finžgar, KS Podnart: javni razpis za Dobravico še ni bil izveden. Zanimalo ga je, kje
se je zadeva ustavila, saj so bili popisi del pridobljeni in poslani g. Pintarju. Prosil je, da se
krajevnim skupnostim pošlje finančno poročilo za izvedbo letno zimskega vzdrževanja, ki je v
pristojnosti Komunale.
Župan je podal odgovor.
Branko Fajfar, KS Ljubno: želel je izvedeti, ali se bosta nadaljevali investiciji parkirišče pri
osnovni šoli in Suhi potok.
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Odgovorila sta župan in direktorica občinske uprave.
Branko Maček, KS Kropa: zanimala ga je cesta v Vigenc.
Na vprašanje je odgovoril župan.
K točki 4: Razno
Marjeta Razingar je povedala, da imajo nekatere krajevne skupnosti težave s tekočimi posli,
ker imajo premalo podpisnikov. Šest krajevnih skupnosti je takih, ki imajo samo dva
podpisnika. Predlagala je, da predsedniki razmislijo še o tretjem podpisniku. Napovedala je,
da bo v prihodnje plačilne naloge za krajevne skupnosti namesto nje podpisovala direktorica
občinske uprave.
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: izrazila je nezadovoljstvo glede preteklega sodelovanja
z občinsko upravo v smislu neodzivnosti na poslane dopise (brez odgovorov) in nerešenih
vprašanj na področju prometne signalizacije (policija je krajevno skupnost pozvala, da uredi
prehod za pešce pri pokopališču). KS je v preteklosti pridobila idejno zasnovo, vendar se kasneje
projekt ni nadaljeval. Opozorila je tudi na prometno ureditev pri šoli (uvozi, iz Dvorske vasi ni
pločnika…). Predlagala je postavitev prometnih znakov – območje umirjenega prometa, za kar je
stroške pripravljena pokriti KS Begunje.
Bernarda Podlipnik, KS Brezje: vprašala je, kakšna je situacija v zvezi s prehodom za pešce
na Dobrem polju.
Bezjak Borut je pojasnil, da je potrebno naročiti projekt.
Sašo Finžgar, KS Podnart: izrazil je nezadovoljstvo glede prometne signalizacije na cesti
Češnjica – Rovte. Zanimalo ga je, kdaj se načrtuje izvedba pločnika v Podnartu in kako kaže s
prehodom na Prezrenjah.
Branko Fajfar, KS Ljubno: vprašal je, kako kaže s čistilno napravo na desnem bregu Save.
Opozoril je še na slabo izvedbo talnih označb lansko jesen. Dela je izvedla Gorenjska
gradbena družba. Po njegovih navedbah ni bila podana reklamacija, čeprav je na to opozoril.
Predlagal je, da se talne označbe letos ponovno obnovijo.
Odgovorila sta župan in direktorica občinske uprave.
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: izpostavila je vprašanje kategorizacije občinskih cest.
Borut Bezjak je pojasnil, da bo v prvem koraku izvedena digitalizacija občinskih cest, ki bo
služila za potrebe nadaljnjih postopkov kategorizacije.
Gregor Remec, KS Lancovo: predlagal je, da se posnamejo tudi ceste, ki še niso
kategorizirane, pa se že sedaj vzdržujejo. Predlog je podprl tudi Sašo Finžgar.
Seja je bila zaključena ob 18.35 uri.
Zapisala:
Tanja Markelj, tajnica odbora
Franc Peternel l.r.
Predsednik
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