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: 0313-0005/2016
Datum: 19.12.2016
Z A P I S N I K - čistopis
14. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila v ponedeljek, 7. novembra 2016, ob 17.30 uri
uri v veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica
Prisotni člani odbora: Franc Peternel – predsednik, Marija Kavčič Zupan, Gregor Remec, Branko
Fajfar, Bernarda Podlipnik, Neža Mezeg, Dušan Beton, Sašo Finžgar, Jože Mlinarič, Rajko
Mikolič, Kavčič Branko
Odsotni člani odbora: Andrej Golčman, Damjan Tonejc, Branko Maček
Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan, Alenka Langus – direktorica občinske uprave, Rado
Pintar – vodja Oddelka za infrastrukturo, Marjeta Razingar – vodja Sektorja za finance, Boštjan
Brelih
Predsednik odbora je v obravnavo podal naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje OKS
2. Osnutek Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2017 s prilogami
3. Osnutek Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 s prilogami
4. Razno
Predloga za dopolnitev dnevnega reda sta podali:
Bernarda Podlipnik in Marija Kavčič Zupan: predlaga, da se na dnevni red uvrsti točka
Obravnava gradiva za 16. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 6.a., 6.b. in 8. točke
dnevnega reda) in točka Investicije KS in informacija o zimski službi
Franc Peternel: Predlaga da se prva točka prestavi na tretje mesto zaradi omejenega časa Marjete
Razingar, ker mora oditi na sejo odbora.
Odbor je soglasno potrdil predlagani dopolnitvi in sprejel naslednji dnevni red.
1. Osnutek Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2017 s prilogami
2. Osnutek Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 s prilogami
3. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje OKS
4. Obravnava gradiva za 16. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 6.a.,
6.b. in 8. točke dnevnega reda)
5. Investicije KS in informacija o zimski službi
6. Razno
1. K točki 2: Osnutek Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2017 s prilogami
Marjeta Razingar – vodja Sektorja za finance prebere poročilo o predlaganem osnutku Odloka o
proračunu Občine Radovljica za leto 2017
V razpravi so sodelovali:
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Gregor Remec, KS Lancovo: Zemljišče na katerem je otroško igrišče na Lancovem je v postopku
prenosa iz Zadruge na Občino Radovljica in če bo preneseno naj se za njegovo vzdrževanje nameni
sredstva.
Prosi za informacijo o pešpoti iz Lancovega proti Radovljici. Rado Pintar – odgovori da je eni osebi
prenehala opravilna sposobnost, nimamo soglasja zaradi tega se je ustavil postopek.
Jože Mlinarič KS Lesce: Predlaga da se v postavki obnove ceste za Verigo doda »sredstva za
obnovo ceste za Verigo ali Železniško ulico v Lescah) tako za leto 2017 kot tudi za 2018.
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: Povedala je, da je Svet KS Begunje poslala predloge po
elektronski pošti dne 7.11.2016.
Prosi za informacijo o prometni signalizaciji med pokopališčen in Avsenikom. Rado Pintar –
odgovori da naj KS posreduje predlog DRSI-ju ker je cesta državna, le poudarek naj bo na varnosti
ljudi.
Bernarda Podlipnik KS Brezje: Postavi vprašanje, kdaj se začno aktivnosti k izgradnji
komunalne infrastrukture v Brezjah. Rado Pintar – odgovori da bo 12.11.2016 z izvajalcem
uvedba v delo.
Prosi za informacijo o izgradnji kolesarske steze med Mošnjami in Dobrim poljem. Rado Pintar in
župan – odgovorita da bo dobila odgovor naknadno. Rado Pintar prebere in obrazloži tudi odgovor
na svetniško vprašanje Izidorja Ariha.
Prosi za informacijo o prometni ureditvi v centru kraja pri cerkvi. Rado Pintar pojasni da je v teku
prenos lastništva zemljišča na Občino, ostale aktivnosti se bodo začele šele po prenosu.
Prosi župana da naj na naslednjem sestanku z DRSI zahteva odgovor na vprašanje-kdaj se bo uredil
odsek državne ceste od Dobrega polja do Posavca. Župan je zagotovil da bo pridobil odgovor.
Branko Fajfar, KS Ljubno: Vprašal je, kako je z izgradnjo pločnikov, prehodov in kolesarskih
stez na državni cesti od Črnivca do Posavca in tudi drugod. Rado Pintar pojasni da na državnih
cestah to ureja država, le pločnike v naseljih naredi Občina z soglasjem DRSI. Pred odločitvijo
preverijo kriterije-število prometa in prehodov čez cesto.
Predlaga da se v proračun za leto 2017 vpiše tudi, da se pri izgradnji kanalizacije v KS Ljubno
vpiše, da KS Ljubno financira v višini 25.000,00 €, Občina Radovljica pa 12.000,00 €.
Sašo Finžgar, KS Podnart: Opozori na izgradnjo grbin v Podnartu pred pošto. Za sanacijo ceste
na Prezrenjah pa je potreben odkup zemljišč.
Dušan Beton, KS Kamna Gorica: Vpraša kako je z izgradnjo ograje na otroškem igrišču v Kamni
Gorici in predlaga, da se na prihajajoči razgrnitvi v Kamni Gorici predstavi tudi terminski plan
izgradnje komunalne infrastrukture v letu 2017 in 2018. Župan- pove da se bodo ogradila še druga
igrišča in da bo postavitev ograje izvedel isti izvajalec, s tem pa bo tudi cena ugodnejša. Rado
Pintar pojasni da so z projektantom o predstavitvi že dogovorjeni.
Sklep št. 1:
KS Lancovo predlaga da se zemljišče na katerem je otroško igrišče na Lancovem in je v postopku
prenosa iz Zadruge na Občino Radovljica in če bo preneseno naj se za njegovo vzdrževanje
nameni sredstva.
KS Lesce predlaga da se v postavki obnove ceste za Verigo doda »sredstva za obnovo ceste za
Verigo ali Železniško ulico v Lescah) tako za leto 2017 kot tudi za 2018.
KS Ljubno predlaga da se v proračun za leto 2017 vpiše tudi, da se pri izgradnji kanalizacije v KS
Ljubno vpiše, da KS Ljubno financira v višini 25.000,00 €, Občina Radovljica pa 12.000,00 €.
Slep je bil soglasno sprejet.

2. K točki 2: Osnutek Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 s prilogami
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: Je postavila vprašanje-kdaj bo kategorizacija občinskih cest
v Občini Radovljica. Rado Pintar – odgovori da je planirano v letu 2017.
Sklep št. 2: Svet OKS podpira Odloka o proračunu Občine Radovljica za leti 2017 in 2018.
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Sklep je bil sprejet (en glas vzdržan)
3. K točki 3: Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje OKS
Odbor je sprejel zapisnik 13. seje OKS soglasno. Predlog Branka Fajfarja za popravek zapisnika na
temo komunalnih delavcev kot je poslal po elektronski pošti.
Predsednik OKS opozori, da za 9. točko dnevnega reda 13. redne seje OKS ni bila zagotovljena
sklepčnost.
Sklep št. 3: Sklep je bil sprejet soglasno
4. K točki 4: Obravnava gradiva za 16. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
(obravnava 6.a., 6.b. in 8. točke dnevnega reda)
Sklep št. 4: Odbor KS izraža pomislek kako je bil javni interes ugotovljen
Sklep je bil sprejet soglasno.
5. K točki 5: Investicije KS in informacija o zimski službi
Rado Pintar – pojasni da se neporabljena sredstva prenesejo v leto 2017.
K točki 6: Razno
Ob 19,00 uri sta sejo zapustila Jože Mlinarič in Rajko Mikolič
Seja je bila zaključena ob 19.55 uri.
Zapisal:
Boštjan Brelih
Franc Peternel l.r.
Predsednik
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