Občina Radovljica
ODBOR KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Datum: 18.6.2019
Številka:
ZAPI S N I K
4. redne seje Odbora krajevnih skupnosti Občine Radovljica, ki je bila v ponedeljek, 17.6.2019, ob
17,30 uri v sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. 19, Radovljica.
PRISOTNI:
1. Marija HROVAT, KS Begunje
2. Dušan BETON, KS Kamna Gorica
3. Tatjana JUSTIN, KS Lesce
4. Rajko MIKOLIČ, KS Srednja Dobrava
5. Nejc ŠTER, KS Podnart
6. Izidor ARIH, KS Brezje
7. Simon RESMAN, KS Radovljica (od 18 ure)
8. Gregor REMEC, KS Lancovo
9. Dušan JELOVČAN, KS Mošnje
10. Nejc KLIČEK, KS Otok
OSTALI PRISOTNI:
1. Rado Pintar, vodja referata za infrastrukturo
2. Ciril Globočnik, župan
3. Alenka Langus, direktorica občinske uprave
4. Borut Bezjak, vodja oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije
V začetku je predsednik OKS navzoče. Ob odsotnosti predstavnikov KS Otok in KS Ljubno je ugotovil
sklepčnost. Odbor je sklepčen. G. Remec je predlagal dnevni red kot je bil naveden v vabilu za sklic seje.
Sprejet je bil sledeči:
Dnevni red:
1.) Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje OKS
2.) Obravnava gradiva za 6. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica ( tč. 3., 4. in 8. Točka dnevnega
reda)
3.) Razno
Sklep št. 1: Dnevni red se potrdi soglasno (z 9 GLASOVI ZA, 0 PROTI, PRISOTNOST 9).

Add 1 ) Pregled in potrditev zapisnika 3. seje OKS
Predsednik je navzoče pozval, da podajo pripombe oz. mnenja na zapisnik 3. redne seje. Pripomb in
razprave na zapisnik ni bilo. Predstavnica KS Lesce pove, da o zapisniku ne bo glasovala saj na 3. Seji ni
bila prisotna.
Sklep št. 2: Zapisnik 3. seje se potrdi (z 8 GLASOVI ZA, 0 PROTI, PRISOTNOST 9).

Add 2) Obravnava gradiva za 6. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 3., 4. in 8. točke
dnevnega reda)
Add 2/ točka 3
Add 2/točka 4
Predsednik je pozval vodja referata za infrastrukturo, da poda obrazložitev k 3. točki dnevnega reda seje OS.
G. Pintar pove, da sta točki 3. in 4. vsebinsko tako povezani, da bi bilo primerno, da se obrazložitev poda za
obe točki skupaj in, da odbor obravnava obe točki skupaj. Predlogu ni nihče nasprotoval zato sta bili točki
obravnavani skupaj. Podrobneje so bila pojasnjena izhodišča za odmero komunalnega prispevka in ocena
prihodka iz naziva odmere komunalnega prispevka. Prav tako je bila predstavljena pobuda investitorja, da se
za kamp določi nižji faktor dejavnosti kot 0,5. Med krajšo razpravo so se seje udeležili še član odbora g.
Simon Resman in g. Ciril Globočnik, ga. Alenka Langus in g. Borut Bezjak, ki so tudi sodelovali v razpravi.
Sklep št. 3: Sprejme se Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin
za turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom jug (z 10 GLASOVI ZA, 0 PROTI, PRISOTNOST 10).
Sklep št. 4: Sprejme se Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju
občinskega podrobnega prostorskega načrtu za območje površin za turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom
jug (z 10 GLASOVI ZA, 0 PROTI, PRISOTNOST 10).
Sklep št. 5: Obračun komunalnega prispevka naj se izvede s Fdej = 0,5 (z 10 GLASOVI ZA, 0 PROTI,
PRISOTNOST 10).
Add 2/točka 8
Predsednik je pozval vodja referata za infrastrukturo, da poda obrazložitev k 8. točki dnevnega reda seje OS.
G. Pintar je na kratko povzel obrazložitev gradiva za sejo OS ter opozoril na nekatere dileme in vprašanja, ki
so jih izpostavili razpravljavci na seji odbora za urejanje prostora in varstvo okolja. V razpravi so sodelovali
predstavniki KS Lancovo, KS Kamna gorica in KS Podnart ter ostali prisotni ter župan in DOU. Po
obravnavi je bil sprejet naslednji:
Sklep št. 6: Odbor se strinja s potrditvijo Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica (z 10 GLASOVI ZA, 0 PROTI,
PRISOTNOST 10).
Add 3) Razno
Predsedniki in člani krajevnih skupnosti so izpostavili naslednje probleme:
G. Mikolič, KS Srednja Dobrava:
Ponovno opozori na slabo stanje cest po celi KS in na pomanjkanje informacij v zvezi investicijami v
KS. Pričakuje pisni odgovor na naslednja vprašana oz. pobude:
• Kako potekajo aktivnosti v zvezi z obnovo ceste na Mišače?
• Koliko sredstev se namenja za vzdrževanje cest v KS Srednja Dobrava?
• Kako potekajo aktivnosti v zvezi z rekonstrukcijo ceste Prezrenje – Podnart?
Na vprašanja sta mu med razpravo odgovorila g. župan in g. Bezjak. G. Mikolič naknadno opozori še na
problem preglednosti na cestah. Pojasnilo mu poda g. Gregor Remec.

−

Dušan JELOVČAN, KS Mošnje:
Zanima ga kako potekajo aktivnosti v zvezi z gradnjo OŠ Mošnje?
Odgovore in pojasnila sta podala g. župan in g. Bezjak. Aktivnosti potekajo skladno s terminskim planom.
Trenutno se ureja projektna dokumentacija in odkupi zemljišč oz. premoženjske zadeve.

−

Tatjana JUSTIN, KS Lesce:
− Zanima jo kaj nje novega v zvezi s Cesto za Verigo?

Župan pojasni kako potekajo aktivnosti v zvezi s spremembo zakonodaje, ki naj bi omogočila ukinitev
služnosti v takšnih primerih. Rado Pintar pojasni, da je bil na sodišču zavrnjen zadnji predlog služnostnih
upravičencev za plačilo kazni, ker naj bi občina neupravičeno izvedla vzdrževalna dela na cesti.
Nejc ŠTER, KS Podnart:
− Opozori na možnosti črpanja nepovratnih sredstev za nakup vozil na el. pogon. Z županom se
dogovorita za sestanek na katerem bosta dorekla določene podrobnosti.
− Prosi za prisotnost na načrtovanem zboru krajanov v mesecu septembru. Dogovorjeno je, da se bo
predstavnik občine zbora udeležil.
− Opozori na slabo stanje ceste na Ovsišah. G. župan in g. Pintar pojasnita, da aktivnosti v zvezi z obnovo
vodovoda in ceste potekajo po pričakovanjih. Predviden rok za izvedbo JN je še vedno avgust 2019.
Trenutno je naročena manjša dopolnitev projektne dokumentacije.
G. Remec, KS Lancovo:
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− Prosi za posredovanje glede nasipavanja zemljišča (trenutno že preko 200m ) na parc. št. 211/1 k.o.
Lancovo. S problematiko bo preko OU seznanjen Medobčinski inšpektorat, ki naj ukrepa v okviru svoje
pristojnosti ali pa posreduje zadevo pristojnemu organu.
G. Beton, KS Kamna Gorica:
Ponovno opozori na pobudo glede udeležbe oz. sodelovanje krajanov pri projektiranju kanalizacije v
Kamni Gorici. Zanimalo ga je tudi kako potekajo aktivnosti v zvezi s tem projektom? G. Pintar pojasni:
* Da so bile vloge za pridobitev projektnih pogojev poslane mnenjedajalcem v sredini meseca maja.
* Da projektant vseh projektnih pogojev še ni prejel.
* Da smo sočasno urejali premoženjske zadeve v zvezi s prečenjem potoka Lipnica saj končne rešitve
poteka trase kanalizacije, in s tem povezanih premoženjskih zadev, ni možno določiti brez ureditve meja
nekaterih zemljišč.
* Da je v okviru priprave DGD dokumentacije je trenutno v izdelavi zbirna karta komunalnih vodov.
−

Glede sodelovanja krajanov pri izdelavi projektne dokumentacije je pojasnil, da je za to še prezgodaj.
Projektant mora najprej pridobiti projektne pogoje, preveriti njihovo medsebojno usklajenost in na to
pripraviti tehnično rešitev, ki bi po možnosti izpolnjevala vse podane zahteve. Na podlagi tega predloga se
uredi ključne premoženjske zadeve in nato prične s pripravo DGD dokumentacije. V tej fazi se nato
praviloma vključi tudi lokalna skupnost ali javnost. Takšna je bila dosedanja praksa in do sedaj posebnih
težav pri izvedbi projektov nismo imeli.
Dogovorjeno je bilo, da se na sestanku pri županu sestaneta predstavnik KS (lahko tud več predstavnikov
KS) in projektant.
G. Resman, KS Radovljica:
– Pove, da je bila KS opozorjena na oddajo zemljišča parc. št. 207/9 k.o. Radovljica v najem. Parcela se
nahaja v Tavčarjevi ulici. G. Pintar pove, da bo zadevo premoženjsko pravna služba ponovno preverila in KS
posredovala ustrezen odgovor.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.
Zapisala: Rado Pintar
Predsednik Odbora KS
Gregor Remec, l.r.
V vednost:
- vsem članom Odbora KS Občine Radovljica na e - naslov
- Ciril Globočnik, župan – tu
- Alenka Langus, direktorica občinske uprave - tu
- Rado Pintar - tu
- Tanja Markelj – tu

