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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: 0313-0003/2016 

Datum: 24.5.2016 

 

Z A P I S N I K 

 

11. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 23.5.2016 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, Dušan Beton, 

Branko Maček, Gregor Remec, Jože Mlinarič, Branko Fajfar, Sašo Finžgar, Bernarda 

Podlipnik, Rajko Mikolič in Neža Mezeg 

 

Odsotni člani odbora: Damjan Tonejc, Andrej Golčman 

 

Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan (od 18:25 do 19:15 ure), Matjaž Erjavec – direktor 

občinske uprave, Rado Pintar – vodja Oddelka za infrastrukturo, Tanja Markelj – tajnica 

odbora 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje OKS 

2. Obravnava gradiva za 13. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 

5., 6., 7. in 8 točke) 

3. Delovanje in pristojnosti KS v bodoče 

4. Razno  

 

K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje OKS 

 
Predsednik Odbora je predlagal, da člani Odbora v bodoče podajo vprašanja v pisni obliki, in v 

isti obliki naj bo tudi odgovor občinske uprave. 

Gegor Remec: predlagal je, da Tanja Markelj pregleda zapisnike sej in izpiše vprašanja, na katera 

še niso bili podani odgovori. Na vprašanja naj odgovorijo pristojne osebe. 

Bernarda Podlipnik: predlagala je, da predsedniki, ki niso prejeli odgovorov, ponovno napišejo 

vprašanja in jih posredujejo občini. 

Odbor se je dogovoril, da se pisna aktualna vprašanja pošlje Tanji Markelj, ki naj jih posreduje 

pristojnim na občini. 

 

Odbor je soglasno sprejel zapisnik 10. seje OKS. 

Odbor je soglasno potrdil predlagani dnevni red.  

 

http://www.radovljica.si/
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K točki 2: Obravnava gradiva za 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica 

 

5. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda občine 

Radovljica 

 

Bernarda Podlipnik: meni, da bi moral biti pripravljen tudi čistopis odloka, saj iz 

obrazložitve gradiva ni jasno razvidno, kaj se z osnutkom odloka spreminja, in bi moral biti 

tako pomemben dokument bolj prijazen za uporabnike. 

Predlagala je, da se zemljišče na Brezjah, kjer je bilo predvidena širitev pokopališča, vrne v 

kmetijsko rabo, kar naj bi podpirali tudi lastniki zemljišč. Vprašala, ali je za to zadevo možno 

dobiti korespondenco med občino in pristojnim ministrstvom. 

Marija Kavčič Zupan: vprašala je, do kdaj je potrebno oddati pripombe.  

Direktor je pojasnil, da je to mogoče do seje občinskega sveta, to je do 25.5.2016. 

 

6. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v 

starem mestnem jedru Radovljice 

 

Točko je na kratko pojasnil Rado Pintar. 

Neža Mezeg: zanimalo jo je, ali so predvidene kakšne spremembe glede parkiranja na 

Trubarjevi. Izpostavila je problem kontejnerjev na omenjeni ulici. 

  

7. Osnutek Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah 

 

Rado Pintar je v začetku predstavil točko. 

V razpravi so sodelovali: 

Branko Fajfar: predlagal je, da se zakon o javnem naročanju dopolni v delu, ki se nanaša na 

krajevne skupnosti. Sporen je zlasti 66. člen omenjenega zakona. Pripombe bi bilo potrebno 

prenesti na pripravljavca zakona. 

Izrazil je tudi pomisleke glede izvedbe javnih naročil, in sicer, ali bo občina sposobna izvesti 

vsa naročila, tako za potrebe občine kot krajevnih skupnosti. Vprašal je, ali bo možno 

prenašati sredstva, če v letošnjem letu ne bodo porabljena. 

Jože Mlinarič: vprašal je, ali bo dano soglasje za odobritev pravnega posla za nakup stolov 

za restavracijo Center v Lescah. 

Sašo Finžgar: izrazil je nestrinjanje z ZJN-3, saj je prepričan, da se bodo zaradi njega 

povišale cene za gradnje in storitve. 

Bernarda Podlipnik: vprašala je, kdaj naj krajevne skupnosti začnejo s pripravo rebalansa. 

Gregor Remec: opozoril je, da v inventarizaciji ni vseh cest. 

Marija Kavčič Zupan: pohvalila je izvajanje letno zimskega vzdrževanja s strani Komunale 

Radovljica. 

Franc Peternel: predlagal je, da se v Deželnih novicah objavi, da se izvajanje zimsko letnega 

vzdrževanja cest prenaša s krajevnih skupnosti na Komunalo Radovljica. 

 

8. Osnutek Odloka o spremembah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v 

Občini Radovljica 

 
Odbor je glasoval o sklepu: 
Sklep št. 1: Odbor KS podpira Osnutek Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah in 
Osnutek Odloka o spremembah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini 
Radovljica. 
Odbor predlaga sprejem odlokov po hitrem postopku. 
Sklep je bil sprejet. 
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K točki 3: Delovanje in pristojnosti KS v bodoče 

 

Župan je uvodoma povedal, da višina sredstev, namenjena krajevnim skupnostim, ostaja 

nespremenjena. Prenos zimsko letnega vzdrževanja na Komunalo Radovljica vidi pozitivno in 

pričakuje, da bo izvedba ostala na istem nivoju kot doslej. 

Stekla je razprava, v kateri so sodelovali: 

Branko Fajfar: vprašal je, kako se bo v bodoče izvajala pokopališka dejavnost. 

Sašo Finžgar: meni, da bo oteženo zimsko vzdrževanje, da se manjši izvajalci na razpis ne 

bodo prijavljali. 

Neža Mezeg: zanimalo jo je, ali bodo v sklopu vzdrževalnih del izvedena tudi dela v zvezi z 

meteorno kanalizacijo, odvodnjavanjem. 

Člani Odbora so predlagali, da se v zvezi z novim zakonom o javnem naročanju odreagira. 

Direktor je pojasnil, da bodo določeni predlogi sproženi preko Skupnosti občin Slovenije. 

Odbor je predlagal, da se za pripravo rebalansa na občini zagotovi 2 dneva, in sicer vsaj po 

pol ure za vsako krajevno skupnost. Pri pripravi naj bodo navzoče Marjeta Razingar, Špela 

Avsenik in Tanja Markelj.  

 
K točki 4: Razno 
 

Branko Maček, KS Kropa: izrazil je nezadovoljstvo glede redarske službe. Opozoril je na 

nepregledno križišče na Brezovici pri hišni številki 13, kar je podkrepil tudi s sliko s terena. 

Branko Fajfar, KS Ljubno: opozoril je na nepregledno križišče v njihovi krajevni skupnosti 

in ponovno izpostavil neurejeno stanje na področju živih mej. 

Rajko Mikolič, KS Srednja Dobrava: opozoril je na neurejene bankine na lokalni cesti v KS 

Srednja Dobrava. Zaradi tega je prišlo do poškodb na vozilu, saj se je voznik umikal s cestišča 

in pri tem nasedel. Kljub poslanemu dopisu na Oddelek za infrastrukturo do danes še ni bilo 

odziva.  

 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
 
Zapisala: 

Tanja Markelj, tajnica odbora 

 

Franc Peternel l.r. 

Predsednik 


