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: 29.5.2018
ZAPISNIK
22. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 28.5.2018 z začetkom ob 17.30 uri v veliki sejni dvorani Občine
Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Prisotni člani odbora: Franc Peternel – predsednik, Gregor Remec, Jože Mlinarič, Branko Fajfar (od 17:40),
Izidor Arih, Branko Maček, Dušan Beton (od 17:40), Andrej Golčman (od 17:40) , Rajko Mikolič in Neža Mezeg
Odsotni člani odbora: Marija Kavčič Zupan, Damjan Tonejc in Sašo Finžgar
Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan, Alenka Langus – direktorica občinske uprave, Borut Bezjak – vodja
Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, Rado Pintar – vodja Referata za infrastrukturo (do 18:30),
Tomaž Dolar – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo, Tanja Markelj – tajnica
odbora, Damjan Ante – AXIS(do 18:30) in Gašper Tarman – Referat za infrastrukturo
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 27. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 5., 6. in 8c točke
dnevnega reda)
3. Razno
Člani odbora so soglasno potrdili predlagani dnevni red.
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje OKS
Predsednik je zapisnik 21. redne seje dal na glasovanje.
Sklep št. 1: Odbor krajevnih skupnosti je sprejel zapisnik 21. redne seje. Sklep je bil sprejet soglasno. (7 glasov
ZA, 0 proti).
K točki 2: Obravnava gradiva za 27 . redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
5. Osnutek Odloka o občinskih cestah
Točko je predstavil Rado Pintar. Izpostavil je 25. člen odloka, ki se nanaša na varovalni pas ob občinski cesti. S
predlaganim osnutkom se varovalni pas povečuje in sicer pri lokalni cesti na 8 metrov, pri javni poti 5 metrov in pri
javni poti za kolesarje na 2 metra.
V nadaljevanju je stekla razprava, v kateri so člani odbora izpostavili sledeče:
Jože Mlinarič, KS Lesce: ali je smiselno, da se varovalni pas širi in kdaj naj bi odlok začel veljati. Odgovoril je
Rado Pintar.
Branko Fajfar, KS Ljubno: imel je pripombe na izdana soglasja s strani občinske uprave, ki se nanašajo na
varovalni pas. Zadeve naj bi bile v teoriji in praksi različne. Povedal je, da je občan iz Ljubnega pridobil soglasje za
gradnjo opornega zidu takoj za cestnim robnikom, čeprav bi bila možna tudi drugačna izvedba. Posledično je
oteženo izvajanje zimske službe.
Andrej Golčman, KS Radovljica: opozoril je, da je potrebno preveriti usklajenost novo pripravljenih odlokov s
prostorskim redom občine. Skrbi ga tudi, da se običajno soglasja za varovalni pas pridobivajo zadnja, kar pa lahko
glede na predlagane večje odmike, povzroči dodatne težave.
Dušan Beton, KS Kamna Gorica: izpostavil je novo naselje v Kamni Gorici (varna pot za otroke do avtobusne
postaje).
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6. Osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Radovljica
Točko je predstavil Rado Pintar. Pojasnil je, da so bile vse ceste v občini posnete in na podlagi tega izdelan
elaborat. Ta bo v nadaljevanju služil tudi kot podlaga za oceno poškodovanosti cest. Na njegovi podlagi bo izdelan
tudi program vzdrževanja cest.
Odseki cest so po novem oštevilčeni, zaradi česar bo med drugim lažje izdajati odločbe za zaporo cest. Do sedaj je
bilo potrebno večkrat opisno definirati, v katerem delu, se posamezen odsek ceste zapira.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali:
Andrej Golčman, KS Radovljica: povedal je, da v kategorizaciji ni kolesarskih poti. Prav tako so iz nje izpadle
nekatere ceste, ki ne izpolnjujejo pogojev, kot npr. gozdna učna pot. Postavlja se vprašanje, ali bodo vzdrževane ali
ne. Odgovor je podal Rado Pintar.
Gregor Remec, KS Lancovo: zanimalo ga je, v čigavi pristojnosti so gozdne ceste. Odgovoril je Rado Pintar.
Branko Maček, KS Kropa: ni prepričan, da so v odloku zajete vse ceste v KS Kropa.
Branko Fajfar, KS Ljubno: kdo vzdržuje vzporedno cesta Podvin – Radovljica. Problem vidi v prepovedi
prometa za traktorje od Podvina do Lesc. Zato se uporablja vzporedna cesta, ki pa je za današnjo mehanizacijo
preozka.
Podan je bil predlog, da občinska uprava naslovi pobudo na DRSI, na podlagi katere bi se sprostil promet za
traktorje na cesti Podvin – Radovljica.
V zaključku točke je župan predlagal, da predsedniki preverijo ceste na območjih njihovih krajevnih skupnostih s
pomočjo GIS- a. V kolikor bi ugotovili nepravilnosti ali bi bili potrebni popravki, se to sporoči v referat za
infrastrukturo.
8c. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Radovljica za leto 2017
Tomaž Dolar je na kratko predstavil točko. Sledila je razprava v kateri so sodelovali:
Franc Peternel, KS Mošnje: Velik problem predstavlja nezakonito odlaganje smeti.
Župan je pojasnil, da bo Komunala Radovljica v ta namen namestila kamere, prva taka lokacija naj bi bila pri vrtcu
v Lescah.
Izidor Arih, KS Brezje: tudi v KS Brezje se srečujemo s problemom odlaganja smeti.
Neža Mezeg, KS Otok: izpostavila je gradbene odpadke, ki se kopičijo v naravi
Jože Mlinarič, KS Lesce: predlagal je večkratno kontroliranje hitrosti v naselju. Opaža, da na delih cest, kjer so
nameščeni prikazovalniki hitrosti, prihaja do divjanja avtov oz. do tekmovanja, kdo bo dosegel višjo hitrost.
Neža Mezeg, KS Otok: nanjo so se obrnili s pobudo po omejitvi hitrosti skozi novo naselje Dolina. Predlagala je,
da se preuči možnost hitrostnih grbin ali pa poveča prisotnost policije in redarske službe na tem območju.
K točki 3: Razno
Jože Mlinarič, KS Lesce: predlagal je, da se v bodoče na prireditve, kot je bil Dan prostovoljcev, vabi tudi člane
svetov KS, saj tudi oni delo opravljajo prostovoljno;
Branko Fajfar, KS Ljubno: kot na prejšnji seji je ponovno izpostavil problematiko dostopa na igrišče v
Ljubnem. Župan je povedal, da bo prišel v Ljubno in da si bosta zadevo skupaj ogledala na terenu ter poiskala
optimalno rešitev;
Izidor Arih, KS Brezje: zanimalo ga je, kdaj bodo izpeljane investicije po krajevnih skupnostih. Želel je tudi
izvedeti, kakšne so izkušnje krajevnih skupnosti glede postavitve pitnika. Spremljajoči stroški se mu zdijo
absolutno previsoki.
Prav tako v letošnjem letu niso zadovoljni z delom javnih delavcev;
Rajko Mikolič, KS Srednja Dobrava: Kako kaže sanacija ceste Sp. Dobrava - Prezrenje?
Odgovor je podal župan. Rajko Mikolič je podal pobudo, da se uredi vsaj začasna prometna signalizacija, ki bi
opozorila na slabo stanje ceste.
Dušan Beton, KS Kamna Gorica: izpostavil je visoke stroške na podlagi podjemnih pogodb Jože Mlinarič, KS
Lesce: Kako kaže obnovo pločnika Lesce – Hlebce. Projekt PZI je pridobljen, sta pojasnila župan in Borut Bezjak.
Investicijo bo izvedla Občina v sodelovanju s krajevno skupnostjo Lesce v letošnjem letu. KS Lesce v ta namen
prispeva sredstva za asfalt, v višini do 35.000 EUR.
Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.
Zapisala:
Tanja Markelj, tajnica odbora
Franc Peternel l.r.
Predsednik
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