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: 0313-0002/2017
Datum: 20.6.2017
ZAPISNIK
18. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 19.6.2017 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, Branko Fajfar, Bernarda Podlipnik, Branko Maček, Andrej Golčman, Rajko
Mikolič, Dušan Beton in Igor Dornik (namestnik Saša Finžgarja).
Odsotna člana odbora: Sašo Finžgar, Damjan Tonejc.
Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan (od 17:55 ure), Borut Bezjak – vodja Oddelka za
infrastrukturo, okolje, prostor in investicije (od 18:00 ure), Marjeta Razingar – vodja Sektorja
za finance in proračun (do 18:00 ure), Tanja Markelj – tajnica odbora
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 21. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava
3., 4., 5., 6., 7. in 8. točke)
3. Razno
Odbor je soglasno potrdil predlagani dnevni red.
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje OKS
Člani Odbora so podali pripombe in predloge na zapisnik 17. redne seje:
- Branko Fajfar, KS Ljubno: Ni predlagal sanacije suhega potoka za izgradnjo športnih
površin. Povedal je, da sanacija suhega potoka pogojuje izgradnjo športnih površin.
Župan ga je pod točko razno prekinil, tako da ni mogel v celoti povedati svojega mnenja.
- Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: Glede kategorizacije cest, ki jo je izpostavila na
prejšnji seji, ni dobila odgovora. Pričakuje, da bo s strani g. Pintarja v zvezi s tem prejela
pisni odgovor.
- Bernarda Podlipnik, KS Brezje: Ne drži, da bo po dopustih za sanacijo plazovitega
območja na Dobrem Polju narejen geodetski posnetek. Geodetski posnetek je že izdelan,
pridobiva se projekt.
V zapisniku ni navedeno, da je opozorila na plazovita območja v KS.
Predsednik je zapisnik 17. redne seje s popravki dal na glasovanje.
Sklep št. 1: Odbor krajevnih skupnosti je soglasno sprejel zapisnik 17. redne seje s
popravki. Sklep je bil sprejet soglasno. (11 glasov ZA, 0 proti).
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K točki 2: Obravnava gradiva za 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
3. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2017 –
Rebalans I
Marjeta Razingar je na kratko predstavila točko. Rebalans je bilo potrebno v veliki meri
izvesti predvsem zaradi vključitve presežkov. Prihodki in odhodki proračuna se povečujejo. V
nadaljevanju je pojasnila, da so bili ocenjeni prihodki po krajevnih skupnostih previsoki, tako
da se z rebalansom znižujejo v skupni višini cca 23.000 EUR. Delež sredstev krajevnih
skupnosti v proračunu predstavlja 3%. Odprli so se tudi NRP – ji v krajevnih skupnostih, ki
načrtujejo nakup osnovnih sredstev.
Člani Odbora so izpostavili:
Jože Mlinarič, KS Lesce: zanimalo ga je, ali so bili v rebalans uvrščeni vsi predlogi.
Marjeta Razingar je podala pozitiven odgovor.
Gregor Remec, KS Lancovo: v gradivu ni zasledil, ali je nakup čistilca tal v KS Lancovo
vključen. Odgovor s strani Marjete Razingar je bil pozitiven.
Bernarda Podlipnik, KS Brezje: vprašala je, ali bo v mesecu juliju objavljen nov razpis za
krajevne skupnosti.
Branko Fajfar, KS Ljubno: člane Odbora je seznanil s prekinitvijo pogodbe z izbranim
izvajalcem Inkaing za iztok kanalizacije Ljubno.
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: želela je izvedeti, ali bodo krajevne skupnosti sredstva
za investicije lahko prenesle v leto 2018, v kolikor jih v letošnjem letu ne bi mogle porabiti.
Župan je članom odbora zagotovil, da v kolikor zaradi kakršnih koli birokratskih ovir sredstev
ne bi mogli porabiti, jih bodo lahko prenesle v naslednje leto.
Jože Mlinarič, KS Lesce: izrazil je pomisleke glede izbranega izvajalca gradbenih del v KS
Lesce. Izbranega izvajalca ne pozna. Zanimalo ga je, kakšna so merila za izbor in ali ima
potrebne reference.
Župan je pojasnil, da mora izbrani izvajalec vedno zagotoviti garancijo in da bo občinska
uprava preverila, ali je pri najugodnejšem ponudniku kaj spornega.
Sklep št. 2: Odbor krajevnih skupnosti se je seznanil z Odlokom o spremembi Odloka o
proračunu Občine Radovljica za leto 2017.
Sklep je bil sprejet soglasno. (11 glasov ZA, O proti)
4. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
površin nadzemnega pridobivalnega prostora JEL 29 – Kamnolom Kamna
Gorica
Dušan Beton je povedal, da je Krajevna skupnost Kamna Gorica dala pozitivno mnenje, saj se
je zmanjšal obseg in se postavila meja.
Župan je dodal, da je so bile obravnavane pripombe tako KS Kamna Gorica, kot civilne
iniciative. Prav tako je bil na to temo izpeljan sestanek.
Bernarda Podlipnik je predlagala, da se v odlok vključi varovalka, ki koncesionarju ne bo
omogočala predelave drugih odpadkov.
Andrej Golčman je pojasnil, da je to že urejeno v 8. in 18. členu odloka.
Župan je Podlipnikovi predlagal, da pošlje svoj predlog po elektronski pošti.
Branka Mačka je zanimalo, ali potekajo katere aktivnosti v zvezi z rekonstrukcijo njihove
ceste.
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Župan je pojasnil, da občina z DRSI odlično sodeluje. Izpostavil je nekaj projektov, vendar je
časovni okvir težko določiti. Prihaja tudi do zapletov z železnico. Prvi projekt, ki se bo začel
izvajati, je obnova zgornjega dela serpetin na Lancovem.
5. Osnutek Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega
načrta dolina v Lescah
Pri tej točki ni bilo razprave.
6. Osnutek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Zapuže
Marija Kavčič Zupan je opozorila, da je problem kanalizacija. Del naselja, ki je lociran čez
most je namreč brez kanalizacije. Novi del naselja bi imel krak, ki bi se priključil na
kanalizacijo. Zanimalo jo je, kaj bo z ostalim delom Zapuž.
Župan je predlagal, da podatke o teh potencialnih priključkih pridobi Komunala.
Andrej Golčman je povedal, da se da to vse urediti in da ni to stvar tega dokumenta.
7. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za turistično
nakupovalni center Lesce – 1. Faza
Pri tej točki ni bilo razprave.
8. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN za TNC Lesce – 2. faza in
OPPN za priključek TNC Lesce na regionalno cesto
Jože Mlinarič je pojasnil, da gre za manjše spremembe. Krajevna skupnost Lesce na to nima
pripomb.
Sklep št. 3: Odbor krajevnih skupnosti se je seznanil z osnutki odlokov. Odbor podpira
osnutke predlogov in predlaga, da se upoštevajo podani predlogi s strani krajevnih
skupnosti.
Sklep je bil sprejet. (11 glasov ZA, 0 proti).
K točki 3: Razno
-

-

-

Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: pričakuje pisni odgovor glede spremembe
odloka o kategorizaciji.
Gregor Remec, KS Lancovo: zaprosil je za poročilo stroškov zimske službe
Župan je povedal, da bo Komunala Radovljica poslala poročilo, da se bodo krajevne
skupnosti seznanile z višino porabljenih sredstev.
Bernarda Podlipnik, KS Brezje: povedala je, da so z izvajanjem letne službe v KS
Brezje nezadovoljni (neurejene bankine, neizvedene preplastitve, košnja…). Temu
mnenju so se pridružili tudi predsedniki KS Brezje, Mošnje, Kropa, Srednja Dobrava in
Lancovo.
Igor Dornik, KS Podnart: zanimalo ga je, ali je cesta na Dobravco vključena v rebalans.
Odgovor s strani Boruta Bezjaka je bil pritrdilen.
Bernarda Podlipnik, KS Brezje: mnenja je, da se projekt OLN Brezje odvija prepočasi.
Zanimalo jo je, kdaj bo zaključen. Župan je povedal, da naj bi po sedaj znanih podatkih
18.7. položili asfalt.
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-

Branko Fajfar, KS Ljubno: želel je izvedeti, na osnovi katerih podatkov je bil objavljen
razpis za letno – zimsko vzdrževanje. Razmerje med višino sredstev za KS Ljubno, Brezje
in Lancovo se mu zdijo nerazumne.
Odgovoril je župan.

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisala:
Tanja Markelj, tajnica odbora
Franc Peternel l.r.
Predsednik
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