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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: 0313-0001/2017 

Datum: 28.3.2017 

 

Z A P I S N I K 

 

16. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 27.3.2017 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 (do 18:20 ure), Branko Fajfar, Bernarda Podlipnik  in Dušan Beton  

Odsotni člani odbora: Branko Maček, Sašo Finžgar, Damjan Tonejc, Andrej Golčman in 

Rajko Mikolič  

 

Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan (do 18:50 ure), Borut Bezjak – vodja Oddelka za 

infrastrukturo, okolje, prostor in investicije (od 18:40), Rado Pintar – vodja Referata za 

infrastrukturo, Marjeta Razingar – vodja Sektorja za finance (do 18:05), Tanja Markelj – 

tajnica odbora. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje OKS 

2. Obravnava gradiva za 19. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 

5. in 6. točke) 

3. Razno  

 

Odbor je soglasno potrdil predlagani dnevni red.  

 

K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje OKS 

 
Člani Odbora so podali pripombe in predloge na zapisnik 15. redne seje. 

- Franc Peternel, KS Mošnje: povedal je, da je nagrado ki mu pripada kot predsedniku 

OKS odpovedal, namenil za nakup defibrilatorja, sredstva v višini 612 EUR pa so bila 

nakazana PGD Mošnje. V času realizacije izplačila sejnine predsedniku OKS za udeležbo 

na sejah Občinskega sveta je KS Sr. Dobrava defibrilator že imela nameščen. Zato je 

odločitev ,da se celoten neto znesek sejnine nakaže PGD Mošnje  

- Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: v zapisniku prejšnje seje OKS pogreša roke za 

izvedbo, izpostavila je ažuriranje kriterijev za delovanje krajevnih skupnosti. 

- Branko Fajfar, KS Ljubno: opravičilo predsednika OKS glede zapletov pri vlaganju 

amandmajev na rebalans proračuna za leto 2016, bi moralo biti podano Branku Fajfarju, 

kot občinskemu svetniku in ne kot članu OKS. 

- Gregor Remec, KS Lancovo: kljub opozorilom na prejšnji seji v zvezi s čiščenjem 

propustov na lokalni cesti Lancovo – Ribno, so bili le ti očiščeni šele v tem mesecu, dela 

niso bila izvedena v celoti. 
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- Jože Mlinarič, KS Lesce: člane OKS in občinsko upravo je seznanil, da bo KS Lesce v 

letošnjem letu kupila 5 oz. 6 defibrilatorjev. 

- Bernarda Podlipnik, KS Brezje: Zanimalo jo je, kako je z evidenco defibrilatorjev. 

Nekatere krajevne skupnosti jih imajo namreč že dalj časa. Predlagala je, da vzdrževanje 

vseh defibrilatorjev zagotovi občina.  

 

Sklep št. 1: Odbor krajevnih skupnosti predlaga, da se na seznam defibrilatorjev vključi vse, 

tudi tiste, ki so bili kupljeni že pred časom (z donacijam). Tanja Pogačnik naj pošlje seznam 

predsednikom krajevnih skupnosti, da jih pregledajo in v kolikor je potrebno, ustrezno 

dopolnijo. 

Sklep je bil sprejet soglasno. (7 glasov ZA, 0 proti). 

 

Sklep št. 2: Odbor je dopolnjen zapisnik 15. seje OKS sprejel soglasno. (7 glasov ZA, 0 

proti) 

 

 

K točki 2: Obravnava gradiva za 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica 

 

5. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2016 s poročilom o 

prerazporeditvi sredstev po sklepu župana in poročili o delu 

 

Marjeta Razingar je člane odbora seznanila z realizacijo sredstev po zaključnem računu. 

Osredotočila se je zlasti na realizacijo programov po krajevnih skupnostih. Nizka realizacija 

je v veliki meri posledica spremenjenega zakona o javnem naročanju. Največjo realizacijo so 

imele krajevne skupnosti Lancovo, Srednja Dobrava in Podnart, najnižjo pa v krajevne 

skupnosti Radovljica, Ljubno in Brezje. 

Člani Odbora so izpostavili: 

Bernarda Podlipnik, KS Brezje: zanimalo jo je, ali se tudi v letošnjem letu pričakujejo 

problemi pri izvajanju javnih naročil. 

Branko Fajfar, KS Ljubno: opozoril je, da je potrebno pri realizaciji programov upoštevati, 

da so nekatere krajevne skupnosti vključile presežke iz preteklega obdobja, zato taka 

odstopanja pri realizaciji. 

Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: predlagala je, da se neporabljena sredstva, v kolikor je 

to mogoče, nameni za obnovo ceste Hlebce – Begunje. Cesta je v zelo slabem stanju. 

Jože Mlinarič, KS Lesce: predlagal je, da izvajalci rednega vzdrževanja namesto krpanja 

cest, asfaltirajo posamezne odseke cest, skladno z razpoložljivimi sredstvi. 

Franc Peternel, KS Mošnje: zanimalo ga je, ali se zaradi presežkov iz preteklega obdobja 

načrtuje rebalans. Predlagal je, da finančna služba pripravi podatke o višini presežkov. 

Tabelarični pregled naj se pošlje predsednikom krajevnih skupnostih.  

 

Sklep št. 3: Odbor krajevnih skupnosti se je seznanil z zaključnim računom za leto 2016. 

Sklep je bil sprejet soglasno. (7 glasov ZA, O proti) 

 

6. Celostna prometna strategija Občine Radovljica 

 

V uvodu je točko predstavil mag. Gregor Pretnar iz podjetja PNZ Ljubljana, ki je izdelovalec 

strategije. V nadaljevanju je stekla razprava, v kateri so sodelovali člani Odbora. Izpostavili 

so sledeče: 

Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: krajevne skupnosti na periferiji nimajo rešene osnovne 

infrastrukture (slabo stanje cest, kolesarskih stez ni…). 
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Bernarda Podlipnik, KS Brezje: celostna prometna strategija je preveč usmerjena na Lesce 

in Radovljico, okoliške vasi pa premalo. Predlagala je, da se dodela varne šolske poti. 

Opozorila je na dostop iz zaledja na avtoceste (priključek Brezje) in na obremenjenost 

kolovoznih poti. Po njenem mnenju bi morala celostna prometna strategija upoštevati tudi 

migracijski tok (smer Kranja in Ljubljana). Opozorila je tudi, da bi bilo potrebno postaviti 

časovni okvir veljavnosti te strategije. 

Branko Fajfar, KS Ljubno: kljub temu, da je naročnik študije Občina, in sicer zaradi vidika 

pridobivanja nepovratnih sredstev, bi morala študija vključiti varne šolske poti, prehode čez 

regionalne ceste, pešpoti, pločnike. V nadaljevanju je izpostavil vzdrževanje infrastrukture 

(neočiščeni pločniki v času zime daljši čas).  

 

Sklep št. 4: Odbor krajevnih skupnosti se je seznanil s predlogom Celostne prometne 

strategije Občine Radovljica. 

Sklep je bil sprejet. (6 glasov ZA, 1 vzdržan). 

 

K točki 3: Razno 
 

Rado Pintar je člane Odbora seznanil z zadnjimi podatki glede investicij po krajevnih 

skupnostih.  

Člani Odbora so v razpravi izpostavili:  

Franc Peternel, KS Mošnje: predlagal je, da se razpis čimprej objavi. V kolikor je smiselno, 

naj se ga izvede v dveh delih. Krajevne skupnosti, ki še niso pripravile popisov del, naj to 

izvedejo v najkrajšem možnem času. Tanja Markelj naj po elektronski pošti ponovno pozove 

krajevne skupnosti, da posredujejo manjkajoče podatke.  

Bernarda Podlipnik, KS Brezje: izpostavila je plaz Dobro Polje 

Gregor Remec, KS Lancovo: povedal je, da je s strani Rada Pintarja dobil odgovor, da 

urbano opremo vzdržuje Komunala Radovljica. Izrazil je nezadovoljstvo glede vzdrževalca 

občinske ceste v zvezi s čiščenjem propustov. Kljub pozivom so bili očiščeni šele v prejšnjem 

tednu in ne v celoti (četrti ni bil očiščen). 

Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: izpostavila je investicijsko vzdrževanje na otroških 

igriščih. Župan je pojasnil, da bo zadeva obravnavana na kolegiju in posredovana rešitev na 

krajevno skupnost.  

Dušan Beton, KS Kamna Gorica: zanimalo ga je, kdo sedaj vzdržuje rake. Rado Pintar je 

pojasnil, da manjša dela izvaja Komunala Radovljica.  

Branko Fajfar, KS Ljubno: urediti je potrebno eko otok na Posavcu. Komunala je zabojnike 

začasno prestavila na parkirišče. Na prvotni lokaciji je potrebno urediti odvodnjavanje.  

Komunala naj poskrbi za redno praznjenje košev za pasje iztrebke. Nezadovoljen je z 

izvajanjem čiščenja v krajevni skupnosti in opremljenostjo zaposlenih. V nadaljevanju je 

izpostavil pometanje parkirišča na pokopališču. 

Gregor Remec, KS Lancovo: povedal je, da je nezadovoljen z delom javnih delavcev. 

Prihajajo prepozno, ne v skladu s seznamom, delo zapuščajo predčasno, kar so potrdili tudi 

ostali predsedniki krajevnih skupnosti.  
  
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri. 
 
 
Zapisala: 

Tanja Markelj, tajnica odbora 

 

Franc Peternel l.r. 

Predsednik 


