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: 0313-0003/2015
Datum: 26. 5. 2015
ZAPISNIK
5. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 25.5. 2015 z začetkom ob 18.00 uri v veliki sejni
dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Prisotni člani odbora: Franc Peternel, Marija Kavčič Zupan, Dušan Beton, Gregor Remec, Jože
Mlinarič, Branko Fajfar, Andrej Golčman, Damjan Tonejc, Izidor Arih (po pooblastilu), Rajko
Mikolič in Sašo Finžgar
Odsotni člani odbora: Bernarda Podlipnik, Branko Maček
Ostali prisotni: Ciril Globočnik, župan, Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave, Matic Žiberna,
direktor Komunale Radovljica, Rado Pintar, vodja oddelka za infrastrukturo, Tanja Markelj,
tajnica odbora
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava
3., 4. in 10. t.d.r.)
Predsednik Odbora je predlagal, da se na dnevni red pod točko 3. uvrsti še točka Razno in da se
namesto 10. obravnava 9. točka, kot je bilo pomotoma navedeno v vabilu. Odbor je potrdil tako
spremenjen dnevni red.

K točki 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje OKS
Odbor je soglasno sprejel zapisnik 4. seje OKS.
K točki 2. Obravnava gradiva za 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
3. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica in
predlog Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica
Odloka je predstavil Rado Pintar.
Odbor je sprejel sledeči sklep:
Odbor se je seznanil s predlogoma odlokov o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini
Radovljica.
4. Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o. za leto 2014 in
gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o. za poslovno leto 2015
Točko je predstavil direktor Komunale Radovljica.
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Glede sklepa, sprejetega na 4. seji OKS, da naj Komunala Radovljica pripravi celovito rešitev –
načrt ravnanja obvladovanja pasjih iztrebkov, je direktor Komunale pojasnil, da je potrebno
predhodno vzpostaviti evidenco košev po krajevnih skupnostih. Krajevne skupnosti naj podatke o
lokacijah čimprej posredujejo na Oddelek za infrastrukturo.
9. Premoženjsko pravne zadeve
Predsednik je pojasnil, da je točko uvrstil na dnevni red le iz razloga ureditve etažne lastnine po
krajevnih skupnostih.
Problem so namreč večstanovanjski objekti, pri katerih niso odmerjena funkcionalna zemljišča. V
KS Mošnje stanovalci le teh zahtevajo, da ureja zelenico krajevna skupnost oz. občina. Z istim
problemom se srečujejo tudi v KS Begunje.
Župan je predlagal, da krajevna skupnost da pobudo občini, da se ta problem prioritetno reši.
K točki 3. Razno
Predsednik Odbora je izpostavil javna dela. V zvezi s tem je stekla razprava, v kateri so
sodelovali:
- Sašo Finžgar: stanje na terenu ni identično s prejetimi spiski, odhajajo na druge lokacije,
- Branko Fajfar: delavci premike izkoriščajo,
- Izidor Arih: opozoril je, da delavci odhajajo na druge lokacije in da se zaradi tega
premalo naredi
- Franc Peternel: razpored javnih delavcev naj se pripravi za 14 dni vnaprej, razpored
mora biti narejen pravočasno
- Marija Kavčič Zupan: z javnimi delavci so zadovoljni
- Gregor Remec: po en delavec bi moral biti tak, da pozna krajevno skupnost
Člane Odbora je zanimalo tudi, kako je z nadomestno zaposlitvijo, glede na upokojitev sedanje
uslužbenke, ki opravlja računovodska dela za krajevne skupnosti. Župan je pojasnil, da bo izbirni
postopek predvidoma zaključen do konca tedna.
Dušan Beton: izpostavil je OPPN v Kamni Gorici. Glede na bližino regionalne ceste je mnenja,
da bo potrebno zgraditi pločnik in urediti križišče.
Marija Kavčič Zupan: predlagala je, da se Odbor opredeli glede nujne medicinske pomoči in
sprejme stališče.
Odbor je soglasno sprejel sklep:
Odbor krajevnih skupnosti zahteva, da nov predlog nujne medicinske pomoči in zdravstvene
dežurne službe ne sme znižati kakovosti zdravstvenih storitev, temveč mora ta ostati vsaj na
obstoječi ravni.
Člani OKS so izpostavili še:
- Sašo Finžgar: domnevno zaprtje Pošte, pogoji za kamnolom in koncesijo
- Dušan Beton: postavitev table za trgovino v Kamni Gorici
- Branko Fajfar: uporaba otoka na Savi v Otočah
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.
Zapisala:
Tanja Markelj, tajnica odbora
Franc Peternel l.r.
Predsednik

2

