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: 0313-0005/2015
Datum: 3.11. 2015
ZAPISNIK
7. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 2.11.2015 z začetkom ob 17.30 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, Bernarda Podlipnik, Sašo Finžgar, Branko Maček in Neža Mezeg (od
18:40)
Odsotni člani odbora: Rajko Mikolič, Damjan Tonejc, Andrej Golčman
Ostali prisotni: Ciril Globočnik, župan, Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave, Marjeta
Razingar, vodja sektorja za finance, Tanja Markelj, tajnica odbora
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava
III. točke .d.r.)
3. Razno
K točki 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje OKS
Odbor je soglasno potrdil predlagani dnevni red.
Odbor je soglasno sprejel zapisnik 6. seje OKS.
K točki 2. Obravnava gradiva za 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
3. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2015 – rebalans
II – skrajšani postopek
Točko je predstavila Marjeta Razingar.
Člani Odbora so izpostavili sledeče:
- Marija Kavčič Zupan: v gradivu je pri obrazložitvi proračunske rezerve občine v tabeli
A zadnji indeks označen napačno in sicer 9-7, namesto 9-8;
- Brane Fajfar: v tabeli Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost je v KS Ljubno
napačen naziv (urejanje pokopališča in pogrebna služba, pravilno je urejanje pokopališča
in pogrebna dejavnost);
- Bernarda Podlipnik: predlagala je, da se v letošnjem letu odpre nov NRP, ki bo
omogočal začetek aktivnosti za energetsko sanacijo doma na Brezjah (zamenjava oken in
strehe).
Odbor je ob zaključku točke sprejel sledeča sklepa:
Sklep št. 1: Odbor se je seznanil s predlogom rebalansa II. za leto 2015.
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Sklep št. 2: Odbor se strinja s predlogom rebalansa II za leto 2015, v delu, ki se nanaša na
krajevne skupnosti.
K točki 3. Razno
Člani OKS so izpostavili:
- Bernarda Podlipnik: problem glede zimske službe vidi predvsem v ohlapnosti pogodb z
izvajalci. Predlagala je, da bi pogodbe, ki jih sklepajo krajevne skupnosti, pregledala tudi
pravna služba občine.
- Jože Mlinarič: pojasnil je, da bodo glede na slabe izkušnje preteklih let v zvezi s
pluženjem, imele vasi Hraše, Hlebce in Studenčice istega izvajalca; zanimalo ga je, ali je
kaj novega v zvezi z domom SŽ v Lescah: želel je pojasnilo, zakaj se znižujejo sredstva za
cestni promet in infrastrukturo.
- Branko Maček: problematika izvajanja zimske službe v KS Kropa zaradi gradbišč.
- Gregor Remec: zanimalo ga, ali imajo javni delavci urejeno prehrano na delu (regres za
prehrano); opozoril je na nadaljnje postopke po odmeri zemljišč. Po izvedbi odmer
namreč ne pride do zamenjave ali odkupa.
- Sašo Finžgar: izpostavil je vodovod Dobravca (ponavljajoč negativen vzorec), posledica
je obvezno prekuhavanje vode.
- Branko Fajfar: zanimalo ga je ali je Občina seznanjena z izgradnjo novega prehoda s
strani Slovenskih železnic v Otočah; še vedno ostaja problem živih mej; še vedno nima
odgovora na vprašanje, kakšne pripombe so bile dane s strani Občine v zvezi s traso hitre
železnice preko Občine Radovljice; glede javnih delavcev je povedal, da še vedno niso na
delu cel delovnik, pripombe je imel na članek v Deželnih novicah glede živih mej.
- Marija Kavčič Zupan: opozorila je na neprimerne ograje in žive meje v KS. Izpostavila
je železno ograjo v Zapužah in živo mejo v Dvorski vasi. Predlagala je, da bi
problematiko reševale krajevne skupnosti v sodelovanju z redarsko službo.
Ob zaključku je Odbor sprejel sklep:
Sklep št. 3: Krajevne skupnosti pripravijo kritične točke v zvezi z živimi mejami. Redarji 1x
mesečno obiščejo po eno krajevno skupnost in s predsednikom le te preverijo stanje na terenu.
Seja je bila zaključena ob 18:55 uri.
Zapisala:
Tanja Markelj, tajnica odbora
Franc Peternel l.r.
Predsednik
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