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: 0313-0001/2019
Datum: 22.03.2019
ZAPISNIK
2. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 21.03.2019 z začetkom ob 17.00 uri v veliki sejni dvorani
Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Prisotni člani odbora: Marija Hrovat, Izidor Arih, Dušan Beton (od 17.10), Nejc Kliček, Gregor Remec,
Tatjana Justin, Matjaž Jeglič, Dušan Jelovčan, Jože Bešter, Nejc Šter in Rajko Mikolič
Odsotni člani odbora: Simon Resman
Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan, Alenka Langus – direktorica občinske uprave (od 17.40 ure),
Rado Pintar – vodja Referata za infrastrukturo, Maja Stanojević – vodja Referata za finance in proračun
(do 17.30) in Tanja Markelj – tajnica odbora.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 4. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 4., 5. in 6. točke
dnevnega reda)
3. Razno
Predsednik odbora je dal na glasovanje predlagani dnevni red. Rajko Mikolič je predlagal, da se pod
točko 3. Obravnava Tekoče vzdrževanje cest in infrastruktura. Člani odbora so soglasno potrdili tako
predlagani dnevni red. Pod točko 3. se uvrsti predlagana točka, točka Razno pa se obravnava kot 4. točka
dnevnega reda.
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje OKS
Predsednik je zapisnik 1. redne seje dal na glasovanje.
Sklep št. 1: Odbor krajevnih skupnosti je sprejel zapisnik 1. redne seje. Sklep je bil sprejet
soglasno. (10 glasov ZA, 0 proti).
K točki 2: Obravnava gradiva za 4. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
4. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2018 s poročilom o prerazporeditvi
sredstev po sklepu župana in poročili o delu
a) Poročilo o delu občinskega sveta s pregledom pobud in vprašanj ter poročila o delu stalnih
delovnih teles občinskega sveta za leto 2018
b) Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2018
c) Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2018 s poročilom o prerazporeditvi
sredstev po sklepu župana
Točko je na kratko predstavila Maja Stanojević.
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Sprejet je bil sklep:
Sklep št. 2: Odbor krajevnih skupnosti je potrdil zaključni račun. Sklep je bil sprejet soglasno. (10
glasov ZA, 0 proti).
5. Predloga Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2019 in 2020
Maja Stanojević je predstavila točko in podala glavne usmeritve. Odbor ni imel pripomb.
Sprejet je bil sklep:
Sklep št. 3: Odbor krajevnih skupnosti podpira Odlok o proračunih Občine Radovljica za leti
2019 in 2020. Sklep je bil sprejet. (9 glasov ZA, 0 proti).
6. Sklep o začasnem financiranju Občine Radovljica v obdobju od 01.4. do 30.6.2019 – hitri
postopek
Točko je predstavila Maja Stanojević. Stekla je razprava, v kateri so sodelovali:
Dušan Beton: če proračun ne bo sprejet, ne bo mogoče izvajati nobenih investicij.
Rajko Mikolič: v kolikor proračun ne bo sprejet in ne bodo izvedene investicije v tekočem letu, ali bo
možno prenesti sredstva v naslednje leto.
Župan je povedal, da je trdno prepričan o tem, da bo proračun sprejet, da se čim prej začnejo izvajati
zastavljeni projekti. V nasprotnem primeru se sredstva prenesejo integralno v proračun za naslednje
leto.
Sklep št. 4: Odbor krajevnih skupnosti se je seznanil z začasnim financiranjem. Sklep je bil
sprejet soglasno. (11 glasov ZA, 0 proti).
K točki 3: Tekoče vzdrževanje cest in infrastruktura
Rajko Mikolič, KS Srednja Dobrava: izrazil je nezadovoljstvo glede stanja cest v Občini, zlasti ceste,
ki jih vzdržuje Gorenjska gradbena družba. Posebej je izpostavil ceste na Dobravo, proti Kropi, v
Podnartu , od Globokega proti Mišačam in iz Dobrave proti Prezrenjem. Želi podatek o višini stroškov
vzdrževanja cest na območju KS Srednja Dobrava, ki ga dobi vzdrževalec cest.
V nadaljevanju je izpostavil javno razsvetljavo. Na Dobravi bi bilo potrebno postaviti nekaj novih luči in
postaviti novo prižigališče. Obenem ga je zanimalo še, kaj se dogaja na projektu Temno nebo.
Župan je povedal, da se bo osebno angažiral glede vzdrževanja cest, in sicer se čim prej organizira
sestanek s pristojnimi na GGD in Komunali in izvede skupni ogled.
Tatjana Justin, KS Lesce: tudi ona želi imeti razdelilnik stroškov za KS Lesce v zvezi z vzdrževanjem
cest.
Izidor Arih, KS Brezje: zavzema se za dodatne luči javne razsvetljave iz Noš proti Brezjam. Z
Elektrogradnje Štefelin se izvede ogled na terenu in poskuša poiskati rešitev.
Dušan Jelovčan, KS Mošnje: v križišču Podvin že cca 1 teden ne gorijo luči javne razsvetljave. Občina
bo zadevo preverila na DRSI.
K točki 4: Razno
Nejc Šter, KS Podnart: preveri naj se, kaj je s prometnim znakom na lokaciji Češnjica – Rovte
(odstranjen naj bi bil pri obnovi Češenjskega mostu); povedal je, da je vzdrževanje cest s strani Komunale
korektno, v nasprotju z GGD Kranj. Opozoril je na obcestni pas z jamo na cesti Dobrava – Ovsiše. Želel
je informacijo glede obnove požarnih bazenov, vezano na požar v Rovtah v mesecu januarju. Odgovor sta
podala Rado Pintar in župan. V zvezi s tem bo organiziran sestanek na katerem bodo prisotni s strani
Komunale in poveljnik gasilcev.
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Izidor Arih, KS Brezje: na Črnivcu ob podvozu je udrta ponikovalnica.
Dušan Beton, KS Kamna Gorica: Povedal je, da je občanu prekipelo, da je na svoje stroške zamenjal
dotrajan pokrov na državni cesti, da ne bi prišlo do kake nesreče. Predlagal je prestavitev table, ki
označuje začetek naselja na državni cesti. Župan je predlagal, da pošlje dopis, da ga bo občinska uprava
posredovala pristojnim na DRSI.
Jože Bešter, KS Otok: imel je pripombe na traso kolesarske steze in umestitev tabel za kolesarske steze;
predlagal je namestitev dodatnih luči za javno razsvetljavo; prav tako predlaga omejitev hitrosti na 30
preko celega Otoka, manjka pa tabla za naselje Spodnji Otok.
Dušan Jelovčan, KS Mošnje: prosi, da Občina pomaga pri reševanju problema pri stanovanjskem bloku
(čoln na zelenici).
Nejc Šter, KS Podnart: Želel je informacijo glede uličnega sistema v Podnartu (table s hišnimi imeni).
Odgovoril je župan.
Seja je bila zaključena ob 17.50 uri.
Zapisala:
Tanja Markelj, tajnica odbora
Gregor Remec l.r.
Predsednik
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