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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:0313-0003/2014  

Datum: 23. 12. 2014 

 

Z A P I S N I K 

 

2. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 22.12.2014 z začetkom ob 18.00 uri v veliki sejni 

dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 

 

Prisotni člani odbora: Marija Kavčič Zupan, Bernarda Podlipnik, Dušan Beton, Branko Maček, 

Gregor Remec, Jože Mlinarič (deloma pri prvi točki), Branko Fajfar, Franc Peternel,  Andrej 

Golčman in Rajko Mikolič (deloma pri prvi točki) 

 

Ostali prisotni: Ciril Globočnik, župan (deloma), Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave, 

Alenka Langus, vodja oddelka za gospodarstvo, Tanja Markelj, tajnica odbora 

 

Odsotni člani odbora: Sašo Finžgar, Damjan Tonejc 

 

Predsednik je odprl sejo in predlagal, da se poleg Osnutka Odlokov o proračunih Občne 

Radovljica za leti 2015 in 2016 na dnevni red uvrsti še dve točki. Soglasno je bil sprejet naslednji  

 

DNEVNI RED: 
1. Osnutka Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2015 in 2016 
2. Potrditev zapisnika 1. seje OKS 
3. Razno 

 

 
K točki 1. Osnutka Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2015 in 2016 

 

Uvodna pojasnila je podal direktor občinske uprave Matjaž Erjavec. 

V razpravi so sodelovali: 

- Marija Kavčič Zupan 

- Bernarda Podlipnik 

- Rajko Mikolič 

- Dušan Beton 

- Branko Maček  

- Gregor Remec 

- Jože Mlinarič 
- Branko Fajfar: predlagal je, da se za letno zimsko vzdrževanje nameni sredstva v enaki 

višini, kot pred rebalansom 1; za letni pregled igral bi morala sredstva zagotoviti Občina; 

predlagal je sanacijo gozdnih vlak po žledolomu, 

- Andrej Golčman 
- Franc Peternel: predlagal je sofinanciranje malih čistilnih naprav na območjih, kjer 

kanalizacije ne bo; predlagal je dodatna sredstva za zavarovanje igrišč in letni pregled igral; 

predlagal je, da se višina sredstev za letno zimsko vzdrževanje cest vrne na višino pred 

rebalansom. 
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Odbor je sprejel naslednje sklepe:  

 

Sklep št. 1: 

Odbor predlaga, da se sredstva za letno  zimsko vzdrževanje cest v letu 2015 in 2016 

povečajo za znesek, ki je bil krajevnim skupnostim februarja 2014 odvzet z rebalansom 1. 

(7 ZA, 0 PROTI) 

 

Sklep št. 2: 

Odbor predlaga, da se za otroška igrišča zagotovi sredstva za vsakoletni pregled igral in 

sredstva za zavarovanje le teh. 

(7 ZA, 0 PROTI) 

 

Sklep št. 3: 

Odbor predlaga, da občinska uprava za vzdrževanje občinskih in krajevnih cest zagotovi 

dodatna sredstva: 100.000 EUR v letu 2015 in 200.000 EUR v letu 2016. 

(7 ZA, 0 PROTI) 

 

Sklep št. 4: 

Odbor predlaga, da občinska uprava pripravi seznam naselij, kjer ne bo potekala javna 

kanalizacija. 

(7 ZA, 0 PROTI) 

 

Sklep št. 5: 

Odbor predlaga, da gozdarji pripravijo popis ob žledu in ujmah poškodovanih gozdnih 

vlak. Sredstva za obnovo naj se namenijo s proračunske postavke obnova gozdnih vlak. 

(7 ZA, 0 PROTI) 

 

 
K točki 2. Potrditev zapisnika 1. seje OKS 
 
Odbor je brez razprave soglasno sprejel zapisnik 1. seje OKS. 
 

 
K točki 3. Razno 
 
Dušan Beton je podal pripombe na idejni projekt gradnje kanalizacije Kamna Gorica. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri. 
 
 
Zapisala: 

Tanja Markelj, tajnica odbora 

 

Franc Peternel l.r. 

Predsednik 


