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: 0313-0001/2016
Datum: 2.2.2016
ZAPISNIK
9. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 1.2.2016 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, Bernarda
Podlipnik (do 18.20 ure), Dušan Beton, Branko Maček, Gregor Remec, Jože Mlinarič, Branko
Fajfar, Damjan Tonejc, Sašo Finžgar, Andrej Golčman, Rajko Mikolič
Ostali prisotni:, Ciril Globočnik – župan (do 18.00 ure), Matjaž Erjavec – direktor občinske
uprave (od 17.55 ure), Rado Pintar – vodja Oddelka za infrastrukturo (do 18:25 ure), Zvone
Razinger – Oddelek za splošne zadeve (do 18.45 ure), Tanja Markelj – tajnica odbora
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 11. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava
3. in 11. točke d.r. )
3. Javna dela
4. Razno
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje OKS
Odbor je soglasno potrdil predlagani dnevni red.
Odbor je soglasno sprejel zapisnik 8. seje OKS.
Bernarda Podlipnik je povedala, da v KS Brezje ne bodo izkoristili skupnega ogleda kritičnih točk
(žive meje) z redarsko službo, prav tako se je ogledu odpovedala KS Mošnje, saj zaenkrat lahko
sami rešujejo to problematiko.

K točki 2: Obravnava gradiva za 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto
2016 – rebalans I – skrajšani postopek
Člani Odbora so izpostavili sledeče:
Jože Mlinarič, KS Lesce: Kako kaže z obnovo ceste za Verigo in kako se odvijajo zadeve na
sodišču? Kaj se bo izvedlo s sredstvi, ki so zagotovljena z rebalansom? Odgovorila sta župan
in Rado Pintar.
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Jože Mlinarič je opozoril tudi na slabo stanje Železniške ulice v Lescah. Cesta je čisto
uničena, za pešce ni poskrbljeno. Predlagal je, da v kolikor se dela ne bodo nadaljevala na
cesti za Verigo, da se sredstva prerazporedijo in uredi ta cesta.
V zaključku je želel izvedeti, za kaj se namenjajo sredstva na postavki Kanalizacija KS Lesce.
Rado Pintar je pojasnil, da gre za izvedbo del na Vrtači.
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: zanimalo jo je, kaj je zajeto v proračunski postavki
cestna oprema. Na njej so sredstva v višini 20.000,00 EUR. Še vedno namreč ni postavljeno
ogledalo v Poljčah, za katero je bila že v preteklosti oddana vloga na Oddelek za
infrastrukturo.
Glede sredstev, zajetih na postavki Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacije je
vprašala, ali bo saniranih tudi cca 150 metrov državne ceste, katera ni bila urejena sočasno z
gradnjo kanalizacije. Rado Pintar je pojasnil, da tega dela Občina ne bo urejala, izvedla pa se
bodo dela okoli župnišča.
Pri postavki sanacije mostov je Rado Pintar pojasnil, da se bosta v KS Begunje v letošnjem
letu uredila 2, za preostala dva pa ni zagotovljenih sredstev.
Prav tako je pojasnil, da so na proračunski postavki Investicije v javno razsvetljavo sredstva
namenjena večinoma investicijam v Kropi, tako da realno ni možnosti, da bi se izvedla
investicija, ki jo predlaga KS Begunje v višini cca 9.000,00 EUR (osvetlitev šolske poti od
Centra za obrambno usposabljanje v Poljčah do pošte v Begunjah).
V zaključku je še vprašala, zakaj popravki NRP, ki jih je predlagala KS Begunje, v rebalans
niso vključeni.
Branko Fajfar, KS Ljubno: Na vprašanje ali se bo v letošnjem letu izvedel projekt
vertikalne in horizontalne prometne signalizacije v Ljubnem je Rado Pintar odgovoril
pritrdilno. Sredstva so zagotovljena na lokalnih cestah.
Zanimalo ga je tudi, kako kaže s čistilno napravo v Podnartu in na Posavcu. Odgovor je podal
Rado Pintar.
Bernarda Podlipnik, KS Brezje: Predlagala je, da se na Brezjah, kljub zazidalnemu načrtu,
dovoli izgradnja greznic oz. malih čistilnih naprav. Prosila je, da se točka obravnava na eni od
naslednjih sej.
Branko Maček, KS Kropa: izrazil je nezadovoljstvo z zmanjševanjem sredstev muzejem in
gasilcem. Prav tako je opozoril na primarni vodovod Brezovica, ki ga ni v rebalansu.
Zanimalo ga je ali je v proračunski postavki sanacija cest po izgradnji vodovodov in
kanalizacije zajeta tudi cesta pred trgovino v Kropi, kjer je že prišlo do poškodbe. Odgovor je
podal Rado Pintar.
Dušan Beton, KS Kamna Gorica: želel je terminski plan za kanalizacijo in vodovod v
Kamni Gorici. Izpostavil je, da za sekundarno kanalizacijo v proračunu ni zagotovljenih
nobenih sredstev. Pojasnjeno je bilo, da je potrebno pred izvedbo gradnje izvesti še projekt
urejanja javnih površin po izgradnji kanalizacije, kot zahteva ZVKD.
Sašo Finžgar, KS Podnart: zanimalo ga je zakaj štirikratno povišanje sredstev na
proračunski postavki kanalizacija in vodovodi, dvakratno povečanje sredstev na športu,
povečanje stroškov na razpisih in projektih, povečanje sredstev na lokalni samoupravi,
povečanje sredstev na režijskem obratu in sofinanciranje zasebnih glasbenih šol. Odgovore sta
podala direktor občinske uprave in Rado Pintar.
V zaključku je odbor sprejel sledeči sklep:
Sklep št. 1: Odbor KS predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2016.
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4. Premoženjsko pravna zadeva
Franc Peternel je predlagal, da se iz javnega dobra izvzame celotna opuščena pot in ne samo
dela poti na parcelni številki 1693/2 in 1693/5, obe k.o. Mošnje. Pot se namreč nadaljuje še
naprej, v dolžini cca 200 metrov. Smiselno bi bilo, da se pot izvzame kot celota.
K točki 3: Javna dela
Zvone Razinger je na kratko pojasnil, kako bodo v letošnjem letu potekala javna dela.
Izbranih je bilo 6 delavcev, vodil jih bo Zvone Razinger. Razporedi bodo pripravljeni
tedensko. Javni delavci bodo med drugim tudi skrbeli za čiščenje tistih smetnjakov, katerih
odvoz ne pokriva Komunala.
Sašo Finžgar je predlagal, da se javni delavci ob odhodu iz Krajevno skupnost registrirajo
(vpišejo, do kdaj so bili prisotni na delu). Njegovo idejo je podprl tudi direktor občinske
uprave.
K točki 4: Razno
Člani Odbora so izpostavili:
Gregor Remec, KS Lancovo: sanacija poti od lancovškega mostu na Cesto svobode; sanacija
usada na regionalni cesti (zgornji del serpetin); datum plačila E- računov; iz Kolnice teče
potok Lipnica preko obstoječih rak, katere regulirajo pretok skozi vas. Rake bi bilo potrebno
urediti. S strani ARSA ni bilo nič izvedenega, čeprav je bila dana obljuba že po vodni ujmi v
letu 2007;
Brane Fajfar, KS Ljubno: predlagal je, da Občina pristopi k odkupu steze Posavec –
Ljubno; opozoril je na poškodovano cesto v Praproše, kar naj bi bila posledica gradnje novega
objekta;
Sašo Finžgar, KS Podnart: Potrebno bi bilo postaviti prometni znak za prepoved tranzitnega
prometa na Češnjiški most;
Dušan Beton, KS Kamna Gorica: zanimalo ga je, kaj je s pobudo za obnovo ceste skozi
naselje;
Franc Peternel, KS Mošnje: zanimalo ga je, kakšne so aktivnosti glede prizidka k OŠ
Mošnje; izpostavil je tudi nadstrešek za otroke, ki čakajo na avtobus in povedal, da je oddal
predlog za ureditev prometa Janezu Horvatu;
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: zanimalo jo je, ali je možno s strani Občine zagotoviti
sredstva za prevoz vode na Sv. Peter; izpostavila je tudi nakup defilibratorja
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.
Zapisala:
Tanja Markelj, tajnica odbora
Franc Peternel l.r.
Predsednik
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