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: 0313-0003/2018
Datum: 19.6.2018
ZAPISNIK
23. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 18.6.2018 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 (do 18:45), Izidor Arih, Branko Maček, Dušan Beton, Rajko Mikolič, Nejc Šter (po pooblastilu) in Neža
Mezeg (17:40).
Odsotni člani odbora: Damjan Tonejc, Sašo Finžgar in Andrej Golčman
Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan, Alenka Langus – direktorica občinske uprave, mag. Borut Bezjak – vodja
Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, Rado Pintar – vodja Referata za infrastrukturo, Maja
Stanojević – vodja Referata za finance in proračun, Tomaž Obrežan - Ekologika d.o.o. in Tanja Markelj – tajnica
odbora.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 28. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 4. in 5. točke dnevnega
reda)
3. Razno
Predsednik OKS je predlagal, da se pod točko 3 na dnevni red uvrsti dodatno točko Program odvajanja in čiščenja
odpadnih voda na območju občine Radovljica. Točka Razno pa se prestavi na 4. točko.
Člani odbora so soglasno potrdili tako predlagani dnevni red.
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje OKS
Predsednik je zapisnik 22. redne seje dal na glasovanje.
Sklep št. 1: Odbor krajevnih skupnosti je sprejel zapisnik 22. redne seje. Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 2: Obravnava gradiva za 28 . redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
4. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 – rebalans 1 – skrajšani
postopek
Točko je na kratko predstavila Maja Stanojević. Spremembe na nivoju krajevnih skupnosti so razvidne iz gradiva.
Poudarila je, da si želi, da bi bilo v bodoče sodelovanje med občinsko upravo in krajevnimi skupnostmi še boljše.
Predlagala je, da se v bodoče predsedniki krajevnih skupnosti pri pripravi proračuna in rebalansov aktivneje
vključijo, oglasijo naj se v finančni službi občine.
V nadaljevanju je stekla razprava, v kateri so člani odbora izpostavili sledeče:
Branko Maček, KS Kropa: za pripravo podatkov za rebalans je bilo premalo časa. Prav tako je nezadovoljen, da
se z rebalansom niso zagotovila sredstva za muzej v Kropi.
Branko Fajfar, KS Ljubno: ali se z rebalansom že zagotavljajo sredstva, vezana na študijo odvajanja in čiščenja
odpadnih voda na območju občine Radovljica.
Izidor Arih, KS Brezje: zanimalo ga je, zakaj se KS Brezje z rebalansom znižujejo sredstva v višini 12.000 EUR.
Odgovor bo podan naknadno.
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Sklep št. 2: Odbor KS se je seznanil z rebalansom 1 za leto 2018.
5. Predlog Odloka o občinskih cestah
Rado Pintar je pojasnil, da Predlog Odloka vsebuje redakcijske popravke, spremembo besedila posameznih členov
in nov člen, ki določa, da se vsi postopki, začeti pred uveljavitvijo novega odloka, končajo po dotlej veljavnem
odloku.
Sklep št. 3: Odbor KS se je seznanil z rebalansom 1 za leto 2018.
K točki 3: Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica
Točko sta predstavila pripravljavec programa Tomaž Obrežan iz podjetja Ekologika, d.o.o. in Rado Pintar.
Člani odbora so izpostavili:
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: naselje Zgoša je vključeno v sistem, kaj pa Zapuže.
Jože Mlinarič, KS Lesce: glede na vrednost programa ima pomisleke, kako bo v bodoče s sanacijami cest, glede
na to, da že sedaj ni zadosti sredstev za obnovo lokalnih cest;
Branko Fajfar, KS Ljubno: s študijo ni zadovoljen. Po njegovem mnenju je nerealna. V preteklosti so bili NRP-ji
bistveno drugačni. Vprašljiva so tudi nepovratna sredstva .
Odgovorila sta župan in direktorica.
Branko Maček, KS Kropa: del Lipnice ni vključen. Ne zdi se mu prav, da prebivalci niso o vsem obveščeni.
Franc Peternel, KS Mošnje: Kaj bo z individualnimi čistilnimi napravami?
Odgovoril je Rado Pintar.
Sklep št. 4: Odbor KS se je seznanil s študijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine
Radovljica.
K točki 4: Razno
Izidor Arih, KS Brezje: izrazil je nezadovoljstvo nad delom javnih delavcem, prav tako z delom Gorenjske
gradbene družbe (podvoz Brezje). Izpostavil je tudi pokopališča. Pred časom je zasledil prispevek na televiziji, kjer
se je govorilo, da bi pokopališča prevzela občina (vključno z lastništvom). Odgovoril je župan.
Rajko Mikolič, KS Srednja Dobrava: Na relaciji Spodnja Dobrava - Prezrenje še vedno ni postavljena prometna
signalizacija (omejitev hitrosti, znak 30), ki bi opozorila na slabo stanje cestišča, kot je bilo izpostavljeno na
prejšnji seji OKS. Župan je obljubil, da bo to urejeno v roku 10 dni. Tudi muldne so neurejene. Lokalne ceste so
slabo vzdrževane, z delom Gorenjskem gradbene družbe ni zadovoljen. Želel bi pridobiti dokumentacijo, kaj je bilo
izvedeno v mesecu maju na področju njihove krajevne skupnosti. Predlagal je še, da se vključi redarska služba, da
evidentirajo stanje cest in ukrepajo v skladu s svojimi pooblastili
Branko Fajfar, KS Ljubno: povedal je, kakšne ima izkušnje z izvajalci rednega vzdrževanja, Komunalo
Radovljica in Gorenjsko gradbeno družbo (problemi z odvajanjem padavinskih voda po občinskih cestah, zaradi
zamašenih jaškov, neizvajanje obcestnih košenj)
Nejc Šter, KS Podnart: mnenja je, da bi se moralo izvajanje zimske službe prenesti na Komunalo Radovljica.
Franc Peternel, KS Mošnje: kdaj se bodo izvedle investicije po krajevnih skupnostih.
Odgovori je Borut Bezjak.
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: Kako kaže z investicijo v Begunjah (pri Petriču). Še vedno ni rešen vodovod.
Odgovoril je Borut Bezjak.
Seja je bila zaključena ob 18.55 uri.
Zapisala:
Tanja Markelj, tajnica odbora
Franc Peternel l.r.
Predsednik

2

