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Številka: 0313-0001/2019
Datum: 24.9.2019
ZAPISNIK
5. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila dne, 23.9.2019 z začetkom ob 17.30 uri v veliki sejni
dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Prisotni člani odbora: Gregor Remec, Marija Hrovat, Izidor Arih, Nejc Kliček (do 18.10), Tatjana
Justin, Boštjan Soklič, Dušan Jelovčan, Jože Bešter, Nejc Šter, Simon Resman (18.10 - 18.20) in Rajko
Mikolič (do 18.10)
Odsotni člani odbora: Dušan Beton
Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan (od 17.45), Alenka Langus – direktorica občinske uprave (od
17.40), Borut Bezjak – vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, Maja Stanojević –
vodja Referata za finance in proračun (od 17.55 do 18.05), Boštjan Brelih in Tanja Markelj – tajnica
odbora.
Predsednik OKS je ob odsotnosti predstavnikov KS Kamna Gorica in KS Radovljica ugotovil
sklepčnost. Predlagal je, da se dnevni red, kot je bil naveden v vabilu za sklic seje spremeni, in sicer, da
se pri obravnavi gradiva za 7. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica najprej obravnava 7. in nato 6.
točka. Sprejet je bil sledeči:
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 7. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 7. in 6. točke
dnevnega reda)
3. Razno
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje OKS
Predsednik Odbora je opozoril, da je v zapisniku pri g. Kličku napisano KS Otok, namesto KS Kropa. S
predlaganim popravkom je predsednik zapisnik 4. redne seje dal na glasovanje.
Sklep št. 1: Odbor krajevnih skupnosti je sprejel zapisnik 4. redne seje. Sklep je bil sprejet
soglasno. (10 glasov ZA, 0 proti).
K točki 2: Obravnava gradiva za 7. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
7. Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020 - 2023
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije je pripravil predstavitev programa
vzdrževanja cest za obdobje 2020 – 2023. Predstavil je izhodišča in dejavnike, ki vplivajo na izvajanje
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štiriletnega programa razvoja in vzdrževanja cest. V občini je cca 194 km cest, številne od njih so v
slabem stanju.
V programu so naštete ceste, ki bi jih bilo potrebno prioritetno obnoviti. V programu je zajeta tudi cestna
razsvetljava. Za izvedbo oz. sanacijo teh cest bi potrebovali cca 19 mio EUR, kar presega sredstva
proračuna. Potrebno bo pridobiti dodatna sredstva in/ali dodatne vire financiranja.
V nadaljevanju je stekla razprava, v kateri so sodelovali predsednik KS Ljubno, predsednik KS Srednja
Dobrava in predsednica KS Lesce.
G. Mikolič je pohvalil program. Upa, da bo nov program tudi podlaga za namestitev luči javne
razsvetljave v KS Srednja Dobrava. Zmotila ga je višina ocene obnove ceste Spar – Filipič. Na Sr.
Dobravi bi namreč za dokončanje obnove krajevne ceste potrebovali dodatno 5.000 EUR.
G. Sokliča je zanimalo, ali je v program vključena tudi cesta Ljubno – Praproše.
Ga. Justin je predlagala, da se krajevnim skupnostim pripravi razdelilnik stroškov za letno – zimsko
vzdrževanje.
6. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Radovljica za leto 2019 in poročilo o
prerazporeditvi proračunskih sredstev za obdobje od 1.1.2019 do 30.6.2019
Predsednik je pozval vodjo Referata za finance in proračun, da poda obrazložitev. Maja Stanojević je
pojasnila, kakšna je bila realizacija na nivoju občine, obširneje pa tudi realizacijo na nivoju krajevnih
skupnosti. V zaključku je pojasnila, na katerih straneh v gradivu so podatki za krajevne skupnosti.
Razprave ni bilo. V zaključku je odbor sprejel naslednji sklep:
Sklep št. 2: Odbor krajevnih skupnosti se je seznanil s štiriletnim programom razvoja in
vzdrževanja cest za obdobje 2020 -2023 in s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine
Radovljica za leto 2019.
Sklep je bil sprejet soglasno. (10 glasov ZA, 0 proti).
K točki 3: Razno
Izidor Arih, KS Brezje:. Predlagal je, da se pripravi rešitev za umiritev prometa na cesti Črnivec – Noše.
Ena od možnih rešitev je cona 30.
Rajko Mikolič, KS Srednja Dobrava: tudi na Srednji in Zgornji Dobravi imajo isti problem
(neprimerna hitrost).
Tatjana Justin, KS Lesce: s strani KS Lesce je bil poslan dopis, v katerem so predlagali, da se iz
javnega dobra izvzamejo 3 parcele. Odgovor je podala direktorica občinske uprave.
Nejc Šter, KS Podnart: Povedal je, da bi radi v kulturnem domu izvedli fotovoltaiko. Ne vedo, ali je
možno skleniti pogodbo z GEN-I, glede na to, da ima občina sklenjeno pogodbo o dobavi električne
energije s Petrolom. Odgovor je podala direktorica občinske uprave.
V nadaljevanju je še povedal, da so pripravljeni donirati polnilno postajo z motivi Krope ob pogoju, da
občina zagotovi nov priključek oz. polnilno mesto. Možnosti se preverijo z izvajalcem javne razsvetljave.
Seja je bila zaključena ob 18.20 uri.
Zapisala:
Tanja Markelj, tajnica odbora
Gregor Remec l.r.
Predsednik
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