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: 23.04.2019
ZAPISNIK
3. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 23.04.2019 z začetkom ob 16.15 uri v veliki sejni dvorani
Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Prisotni člani odbora: Gregor Remec, Marija Hrovat, Izidor Arih, Dušan Beton, Nejc Kliček (do 18:00),
Matjaž Jeglič (od 16:25), Dušan Jelovčan, Jože Bešter, Žiga Sitar (po pooblastilu), Simon Resman
(prisoten samo pri točki 2)
Odsotni člani odbora: Tatjana Justin, Nejc Šter in Rajko Mikolič
Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan, Alenka Langus – direktorica občinske uprave, Rado Pintar –
vodja Referata za infrastrukturo, Borut Bezjak – vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in
investicije in Tanja Markelj – tajnica odbora.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 5. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 6. in 9. točke
dnevnega reda)
3. Razno
Predsednik odbora je dal na glasovanje predlagani dnevni red. Dnevni red je bil soglasno sprejet. (10
glasov ZA, 0 proti).
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje OKS
Predsednik je zapisnik 2. redne seje dal na glasovanje.
Sklep št. 1: Odbor krajevnih skupnosti je sprejel zapisnik 2. redne seje. Sklep je bil sprejet
soglasno. (8 glasov ZA, 0 proti).
K točki 2: Obravnava gradiva za 5. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Radovljica je Odbor krajevnih skupnosti obravnaval skupaj z
Odborom za urejanje prostora in varstvo okolja v mali sejni sobi.
6. Osnutek Odloka o ureditvi prometa v občini Radovljica
Uvodno predstavitev je podal Borut Bezjak. Pojasnil je, zakaj je občinska uprava pripravila nov odlok. V
nadaljevanju je besedo predal pripravljavcu odloka g. Leonu Kobetiču iz podjetja Locus, d.o.o..
Po predstavitvi je stekla razprava, v kateri so sodelovali člani Odbora za urejanje prostora in varstvo
okolja in člani Odbora krajevnih skupnosti.
V zaključku je bilo izvedeno glasovanje, posamično za vsak odbor posebej.
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Sprejet je bil sklep št. 2: Odbor krajevnih skupnosti sprejema osnutek Odloka o ureditvi prometa v
občini Radovljica. (5 glasov ZA, 4 proti, 1 vzdržan)
9. Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica
Uvodna pojasnila je podal Rado Pintar. Kasneje je sledila obsežna predstavitev odloka s strani
pripravljavca Tomaža Oberžana, iz podjetja Ekologika d.o.o.. Gre za strateški dokument, iz katerega
je razvidno, kaj je bilo že narejeno, kaj še ni in kaj bi želeli še narediti. Za realizacijo celotnega
programa bi potrebovali cca 25 mio EUR.
Sklep št. 3: Odbor krajevnih skupnosti sprejema Operativni program odvajanja in čiščenja
odpadnih voda na območju občine Radovljica. Sklep je bil sprejet soglasno. (10 glasov ZA, 0
proti).
K točki 3: Razno
Predsednik je povedal, da je Tatjana Justin, predsednica KS Lesce izpostavila problematiko, vezano na
novo avtobusno parkirišče družbe Arriva v Lescah, na zemljišču med trgovino Merkur in Žitom. Krajevna
skupnost nasprotuje odobritvi parkirišča, saj je le to neprimerno opremljeno, onemogočeno naj bi bilo
parkiranje obiskovalcem trgovskega centra in Čebelarskega centra. Poleg tega se bo povečal promet
večjih vozil, posledično bi bil možen dodaten promet po Železniški ulici.
Odgovor je podal Rado Pintar.
Izidor Arih, KS Brezje: izpostavil je problematiko konjskih iztrebkov. Prišlo je do neljubega dogodka
pri sami izvedbi pogreba. Predlagal je, da se pripravi dopis glede čiščenja konjskih fig in se ga posreduje
okoliškim turističnim kmetijam.
Prosil je tudi za informacijo glede Dobrega Polja. Sava naj bi namreč spodjedala zemljišča in odnašala
drevje in zemljo. Rado Pintar je predlagal, da KS Brezje pripravi dopis, ki ga bo občinska uprava prenesla
ustreznim inštitucijam (ARSO, VGP).
Jože Bešter, KS Otok: tudi on je izpostavil, da lastniki konj ne pospravljajo iztrebkov za svojimi
živalmi.
Dušan Beton, KS Kamna Gorica: povedal je, da so v minuli čistilni akciji pospravili enormno količino
pasjih iztrebkov. Predlagal je, da se postavijo dodatni koši. V nadaljevanju je izpostavil odnos lastnikov
živali, tako konj, kot živali. Slabo izkušnjo ima iz gozda v svoji krajevni skupnosti, prav tako na
Linhartovem trgu v Radovljici.
Dušan Jelovčan, KS Mošnje: opazil je povečan promet motoristov, predvsem na gozdni učni poti, kar je
za sprehajalce izredno moteče.
Seja je bila zaključena ob 18.20 uri.
Zapisala:
Tanja Markelj, tajnica odbora
Gregor Remec l.r.
Predsednik
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