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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: 0313-0003/2018 

Datum: 18.9.2018 

 

Z A P I S N I K 

 

24. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 17.9.2018 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, Dušan Beton (od 17.40), Neža Mezeg - po pooblastilu (od 17.50), Andrej Golčman (18.00 -

18.55),  Sašo Finžgar (od 17.40), Urška Kavar - po pooblastilu (17.45 – 18.45) 

Odsotni člani odbora: Damjan Tonejc, Rajko Mikolič in Branko Maček 

Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan, Alenka Langus – direktorica občinske uprave (od 18.00 do 18.30 in od 

18.45 do 19.10), Rado Pintar – vodja Referata za infrastrukturo, Maja Stanojević – vodja Referata za finance in 

proračun, in Tanja Markelj – tajnica odbora. 

  

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje OKS 

2. Obravnava gradiva za 29. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 3., 10. in 15. točke 

dnevnega reda) 

3. Razno  

 

Člani odbora so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

 

K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje OKS 

Sašo Finžgar je podal pripombe na zapisnik v delu, ki se nanaša na izvajanje zimskega vzdrževanja doda, da je 

potrebno predhodno uskladiti, kdo gre plužit (ali Komunala ali Gorenjska gradbena družba), na delih, kjer se 

prepletajo pristojnosti oz. lokalne in krajevne ceste. Predsednik je dal zapisnik 23. redne seje na glasovanje.  

 

Sklep št. 1: Odbor krajevnih skupnosti je sprejel zapisnik 23. redne seje. Sklep je bil sprejet soglasno.  

 

K točki 2: Obravnava gradiva za 29 . redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica 

3. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Radovljica 

Točko je predstavil Rado Pintar. Spremembe so 3, ki so obrazložene v gradivu na strani 3/14 in sicer: 

- Cesta mimo Šobca, 

- Cesta na Mlako (odsek je skrajšan zaradi neurejenega lastništva), 

- Povezovalna cesta med Lescami in Radovljico (vključena je bila kolesarska cesta). 

V nadaljevanju je stekla razprava, v kateri so člani odbora izpostavili sledeče: 

Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: Krajevna skupnost Begunje je pisno podala predloge, ki pa niso bili 

upoštevani. Zanimalo jo je, kako bo v bodoče z odseki cest, ki niso kategorizirani oz. njihovim vzdrževanjem, ali 

jih bo mogoče asfaltirati in kdaj bodo možne spremembe odloka. 

Odgovore je podal Rado Pintar.   

Jože Mlinarič, KS Lesce: predlagal je, da cesta proti Šobcu ostane v makadamu in zaprta za promet, kot je urejeno 

sedaj. 

 

Sklep št. 2: Odbor KS se je seznanil s Predlogom Odloka o kategorizaciji cest v Občini Radovljica. 
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10. Sklep o podaljšanju veljavnosti Sklepa o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za 

leto 2018 

V uvodu je Rado Pintar na kratko pojasnil, zakaj se predlaga podaljšanje veljavnosti sklepa za eno leto. Povedal je, 

da so bili upravljavci pokopališč pozvani, da v skladu z določili odloka posredujejo predloge cen najema grobov in 

pokopaliških storitev za leto 2019. Na podlagi njihovih odgovorov, se občinska uprava ni odločila za povišanje cen. 

V nadaljevanju je izpostavil, da sedanje cene niso oblikovane skladno z veljavnimi standardi in ne temeljijo na 

ustreznih analizah, na kar je predhodno opozoril Branko Fajfar. 

Rado Pintar je predlagal, da vsak posamezen upravljavec izdela lastno analizo cene in oblikuje lastno ceno storitev 

skladno z veljavnimi standardi. V zaključku je povedal, da bodo vsi upravljavci pozvani, da do 1.12.2018 

posredujejo ustrezne analize cene in nove predloge cen, ki bodo upoštevani pri pripravi novega odloka o 

pokopališkem redu.  

Stekla je razprava, v kateri so sodelovali člani odbora: 

Franc Peternel, KS Mošnje: analize naj pripravijo novi sveti krajevnih skupnosti ali Komunala Radovljica 

Branko Fajfar, KS Ljubno: trenutni sklep ni v skladu z zakonom, ne omogoča sofinanciranja storitev, z 

obstoječimi cenami se ne pokrivajo stroški (zadevo je ponazoril s primerom mrliških vežic v njihovi krajevni 

skupnosti) 

Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: zanimalo jo je, zakaj se ni upošteval predlog, ki bi omogočal 5 % dvig cen 

Neža Mezeg, KS Otok: predlagala je, da se sprejme sklep za podaljšanje veljavnosti, vendar za krajše časovno 

obdobje, t. j. do nove sestave občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti 

Kljub burni razpravi in različnim predlogom sklepov, je Odbor sprejel sklep št. 3. 

 

Sklep št. 3: Odbor KS podpira sklep o podaljšanju veljavnosti višine najemnin grobov in cen pokopaliških 

storitev še za 1 leto. 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA, 1 PROTI. 

 

15. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Radovljica za leto 2018 in poročilo o  prerazporeditvi 

proračunskih sredstev za obdobje od 1.1.2018 do 30.6.2018 

Maja Stanojević je na kratko predstavila točko. Pojasnila je, da je gradivo vezano na krajevne skupnosti na straneh 

od 47 do 59. 

Člani Odbora so izpostavili še: 

Sašo Finžgar, KS Podnart: Cesta Dobrava – Prezrenje 

Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: ali se bodo sredstva lahko prenesla v naslednje leto, v kolikor jih krajevna 

skupnost v letošnjem letu ne bo uspela porabiti. Za KS Begunje je namreč projektna dokumentacija še v delu, 

zaradi česar se bojijo, da v letošnjem letu investicija ne bo realizirana. 

Odgovoril je župan. 

 

Sklep št. 4: Odbor KS se je seznanil z rebalansom 1 za leto 2018. 

 

 

K točki 3: Razno 

Člani Odbora so izpostavili plačilo nadomestila za stavbno zemljišče. Tega stroška v svojih proračunih niso 

načrtovali. Župan se je za nastalo situacijo opravičil in pojasnil, da bo občina zagotovila sredstva za poplačilo teh 

obveznosti.  

Maja Stanojević je prosila, da vsi tisti, ki še niso poravnali obveznosti, da v izogib dodatnih stroškov, kot so obresti 

in izvršbe, to čimprej storijo.   

Gregor Remec, KS Lancovo: prosi za preveritev izračuna NUSZ, oz. upoštevane površine v Domu krajanov na 

Lancovem. Mnenja je, da se podstrešje ne sme upoštevati, saj je pohodna površina le servisna pot. Ostalo ni 

uporabna površina 

Branko Fajfar, KS Ljubno: Pretekli petek je v krajevni skupnosti Ljubno divjalo neurje s točo. Povedal je, da so 

bile vse mreže zamašene. Na telefonske klice v soboto ni dobil nikogar na Komunali, prav tako ne občinskega 

inšpektorja. Potrebno bi bilo doreči, na koga se obrniti v takih primerih. 

Izpostavil je tudi vertikalno in horizontalno prometna signalizacija v KS Ljubno, ki je bila izvedena v skladu s 

projektom. Zlasti nad izvedbo horizontalne signalizacije je nezadovoljen. Talne oznake bi bilo potrebno obnoviti.  

Kritika je padla tudi na račun izvedbe obnove prehodov s strani slovenskih železnic, kot je npr. železniški prehod v 

Lescah.  

Sašo Finžgar: slabo oz. nestrokovno izvajanje del s strani Gorenjske gradbene družbe (nasipanje bankin od 

Podnarta do vrha Prezrenj). S strani Slovenskih železnic niso bili obveščeni o zapori ceste. Zanimalo ga je, kako je 



 

3 

 

projektom v Podnartu pri trgovini. Predlagal je, da v kolikor ne bo naročen projekt, da se izvede prehod za pešce, 

predlagal je tudi namestitev hitrostnih ovir. 

Franc Peternel, KS Mošnje: nameščeni so bili novi prometni znaki za prepoved traktorskega prometa. Manjka pa 

znak za omejitev hitrosti (60 na uro) na regionalni cesti Podvin – Radovljica 

Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: Kljub večkratnim dopisom in želji po dodatnih koših za pasje iztrebke, v KS 

Begunje niso dobili nobenega. Zanimalo jo je, zakaj. 

Izidor Arih, KS Brezje: v KS Brezje kljub posredovanju podatkov za izvedbo investicij v njihovi krajevni 

skupnosti, do danes ni bilo ničesar izvedeno.   

 
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri. 
 
 
Zapisala: 

Tanja Markelj, tajnica odbora 

 

Franc Peternel l.r. 

Predsednik 


