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: 0313-0002/2018
Datum: 27.3.2018
ZAPISNIK
21. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 26.3.2018 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, Izidor Arih, Branko Maček, Dušan Beton, Andrej Golčman (od 17:50
ure), Rajko Mikolič in Sašo Finžgar (od 17:50)
Odsotni člani odbora: Damjan Tonejc
Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan (od 17:50 ure), Alenka Langus – direktorica občinske
uprave (od 17:50 ure), Borut Bezjak – vodja Oddelka za infrastrukturo (od 17:50 ure), okolje,
prostor in investicije, Maja Stanojević – vodja Referata za finance in proračun (do 17:50 ure),
Tanja Markelj – tajnica odbora.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 26. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 6. točke
dnevnega reda)
3. Razno
Gregor Remec je predlagal, da se na dnevi red pod točko 3 uvrsti nova točka: Javni razpisi,
investicije, točka Razno pa se obravnava pod točko 4.
Člani odbora so soglasno potrdili tako spremenjeni dnevni red.
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje OKS
Predsednik je zapisnik 20. redne seje dal na glasovanje.
Izidor Arih je povedal, da je v zapisniku napačno navedeno njegovo vprašanje. Spraševal je ali bo
v letu 2018 izvedeno asfaltiranje ceste v Peračici.
Odbor je sprejel sledeči sklep:
Sklep št. 1: Odbor krajevnih skupnosti je sprejel zapisnik 20. redne seje s popravkom. Sklep je
bil sprejet soglasno. (9 glasov ZA, 0 proti).
K točki 2: Obravnava gradiva za 26 . redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
6. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2017 s poročilom o
prerazporeditvi sredstev po sklepu župana in poročili o delu
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a) Poročilo o delu občinskega sveta s pregledom pobud in vprašanj ter poročila o delu
stalnih delovnih teles občinskega sveta za leto 2017
b) Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2017
c) Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2017 s poročilom o
prerazporeditvi sredstev po sklepu župana
Maja Stanojević je na kratko predstavila točko. Člane odbora je seznanila z višino prihodkov,
odhodkov in višino prenesenih sredstev. Krajevne skupnosti so imele okoli 95.000,00 EUR
presežkov in so bili večinoma preneseni na sredstva za investicije.
Gregor Remec, KS Lancovo: zanimalo ga je, zakaj so se presežki iz preteklega obdobja prenesli
na sredstva za investicije. KS Lancovo bi jih potrebovala na drugi postavki (sredstva za
delovanje). Predsednika je zanimalo, ali bo za prenos na drugo proračunsko postavko in črpanje le
te potrebno počakati do rebalansa proračuna.
Odgovor je podala Maja Stanojević.
Odbor je sprejel sklep št. 2: Odbor krajevnih skupnosti se je seznanil z zaključnim računom za
leto 2017. Sklep je bil sprejet soglasno ( 11 glasov ZA, 0 proti).
K točki 3: Javni razpisi, investicije
Krajevne skupnosti še niso pristopile k izvajanju investicij. Za investicije na področju cest so
krajevne skupnosti posredovale podatke, da bo občinska uprava lahko izpeljala postopke javnega
naročanja (okvirni sporazum).
Od 15.3.2018 se uporabljajo nova navodila za oddajo javnih naročil. Ker se s strani krajevnih
skupnosti pojavljajo številna vprašanja, je direktorica občinske uprave predlagala, da se organizira
sestanek, namenjen razrešitvi vprašanj glede javnih naročil, investicij in tekočega poslovanja
krajevnih skupnosti. Predlagala je, da naj predsedniki predhodno pošljejo morebitna druga
vprašanja, ki se pojavljajo po krajevnih skupnostih.
Dogovorjeno je bilo, da se skliče sestanek v sredo, 4.4.2018 ob 16.00 uri.
K točki 4: Razno
Branko Fajfar, KS Ljubno: izpostavil je problematiko dostopa na igrišče v Ljubnem. Po
navodilu župana je bila namreč odstranjena zapornica, s čimer se je omogočil dostop do igrišča z
avtomobili. Z odstranitvijo zapornice so se začele pojavljati težave: zbiranje narkomanov, vožnja
z avti po igrišču, kar povzroča materialno škodo. Brane Fajfar je predlagal, da se postavi ograje ali
pa namesti zapornica, kot je bila v preteklosti. Odgovor je podal župan.
Tanja Markelj je člane Odbora seznanila s pobudo Sveta staršev vrtca Radovljica. Svet staršev je
na svoji drugi seji v šolskem letu 2017/2018, ki je bila 1.2.2018, razpravljal o odprtosti otroških
igrišč na območju občine Radovljica, saj so bila nekatera otroška igrišča v zimskem času kljub
lepemu vremenu zaprta. Svet staršev je dal pobudo, da vse upravljavce otroških igrišč v občini
Radovljica pozove, da so otroška igrišča odprta, ko vremenske razmere to dopuščajo.
Predsednik KS Ljubno je pojasnil, da je bilo otroško igrišče v Ljubnem odprto tudi v zimskem
obdobju. Predsedniki krajevnih skupnosti Radovljica, Lesce in Begunje so povedali, da so v
zimskem času igrišča zaprta, saj razmere ne dovoljujejo, niti ni smiselno da bi bila odprta.
Zavedati se je potrebno, da lahko na poledenelih površinah in igralih pride do številnih poškodb,
ob tajanju snega pa so površine blatne, kar močno poveča stroške vzdrževanja in čiščenja.
Skladno s tem ne morejo prevzeti odgovornosti, tako da bodo igrišča tudi v bodoče v zimskem
obdobju zaprta.
V zaključku so bili člani odbora seznanjeni, da jih bo občinska uprava pozvala, da posredujejo
podatke o številu pogrebov za obdobje od 2015 -2017. Podatki so potrebni za pripravo novega
odloka za izvajanje 24. urne dežurne službe.
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Seja je bila zaključena ob 18.10 uri.
Zapisala:
Tanja Markelj, tajnica odbora
Franc Peternel l.r.
Predsednik
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