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: 0313-0001/2017
Datum: 26.5.2017
ZAPISNIK
17. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 29. maja 2017 z začetkom ob 17.30 uri
v veliki sejni dvorani Občine Radovljica (1. nadstropje).
Prisotni člani odbora: Franc Peternel – predsednik, Marija Kavčič Zupan, Gregor Remec,
Branko Fajfar, Bernarda Podlipnik, Dušan Beton, Sašo Finžgar, Jože Mlinarič, Rajko Mikolič,
Andrej Golčman, Branko Maček
Odsotni člani odbora: Damjan Tonejc, Kavčič Branko
Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan, Alenka Langus – direktorica občinske uprave, Borut
Beznik, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, Rado Pintar – vodja
referata za infrastrukturo, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo, Tomaž
Dolar, poveljnik GZ in CZ Radovljica Janez Koselj, Boštjan Brelih.

D N E V N I R E D:
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje OKS.
2. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Radovljica za obdobje
2017-2022 (Sosvet za varstvo občanov)
3. Letna poročila (Sosvet za varstvo občanov)
4. Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2016
5. Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2016 in Letni program dela varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017
6. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2016
7. Investicije KS 2017
8. Razno
Odbor je soglasno potrdil predlagani dnevni red
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje OKS.
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: je postavila vprašanje kako pridobiti sredstva za
otroška igrišča kot investicijski del pri vrednosti nad 200,00 €.
Direktorica občinske uprave Alenka Langus je odgovorila da bodo podana navodila.
Sklep št. 1: Odbor je dopolnjen zapisnik 16. seje OKS sprejel soglasno

2. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Radovljica za
obdobje 2017-2022 (Sosvet za varstvo občanov)
Janez Koselj je poročal o programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini
Radovljica za obdobje 2017-2022.
3. Letna poročila (Sosvet za varstvo občanov)
4. Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2016
5. Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2016 in Letni program dela varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017
Janez Koselj je poročal o delu zaščite in reševanja v letu 2016 in Letni program dela varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017
6. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2016
Tomaž Dolar je poročal o oceni izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2016.
Na koncu je povedal, da se je v preteklem letu začel postopek ustanovitve medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo, z 1.1.2017 dalje pa že deluje.
OKS se je seznanil z poročili pod točkami 2,3,4,5in 6 dnevnega reda 17. seje.
7. Investicije KS 2017
Bernarda Podlipnik, KS Brezje: Pove, da so v KS Brezje soglasni, da se priključek Dobro Polje
1 izvede po projektu, ki je že narejen.
Andrej Golčman, KS Radovljica: Pove, da imajo popise za nameravane investicije.
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: Vpraša, kako je z delitvijo izvedbe investicije na dve leti, in
kot varianto predlaga osvetlitev šolske poti. Rado Pintar je odgovoril, da se 30.5.2017 sestanejo
in se dogovorijo o predlogih.
Dušan Beton, KS Kamna Gorica: Pove da se pri njih načrtuje gradnja kanalizacije in predlaga
da se neporabljena sredstva prenese v naslednje leto.
- Za investicijo pa predlaga prestavitev prehoda čez državno cesto za šest metrov. Rado
Pintar je odgovoril, da morajo naročiti projekt.
- Predlaga tudi predelavo vhoda v sanitarije v kulturnem domu, tako, da bo možna uporaba
brez vstopa skozi glavni vhod. Z vgradnjo novih vrat.
Branko Maček, KS Kropa: Izjavi, da zahteva ponoven izračun ostanka iz naslova investicij iz
leta 2016.
Gregor Remec, KS Lancovo: Opozori, da donacije v višini 6.000,00 € ne bo in naj se to
upošteva pri rebalansu.
Jože Mlinarič, KS Lesce: Predlaga da Rado Pintar investicije uskladi z Boštjanom Brelihom.
Branko Fajfar, KS Ljubno: Predlaga sanacijo suhega potoka za izgradnjo športnih površin.
Franc Peternel, KS Mošnje: razpis je objavljen na portalu in ko bo izbran izvajalec del bomo
začeli po planu.
Rajko Mikolič, KS Srednja Dobrava: Poziva k ogledu ovinka pod Blekom, kjer je cesta
potrebna popravila. Rado Pintar je odgovoril, da bo naredil ogled z Boštjanom Brelihom.
- Poziva redarstvo zaradi visokih živih mej in vejevja v cestnem telesu po vseh vaseh.

8. Razno
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: Vpraša, kdaj bo izvedena kategorizacija cest in ali ima
Komunala Radovljica narejena bazo kategorizacije. Rado Pintar je odgovoril, da bo to ena od tem
na sestanku s Komunalo 30.5.2017.
- Jo zanima kako je z omejevanjem zasaditve z poljščinami tik ob cestah, zaradi vidljivosti.
- Jo zanima ali je kaj denarja iz naslova zalednih vod in za vzdrževanje makadamskih cest.
Rado Pintar je odgovoril, da makadamske ceste v večini niso lastniško urejene, vendar se
to pokriva iz rezervnega sklada.
Andrej Golčman, KS Radovljica: Pove, da orjejo do cest zaradi gerkov in da ne izgubijo
nadomestil zanje.
- Nekaj je prehodov za pešce v Radovljici, ki so talno svetlobno označeni, niso pa dovolj
osvetljeni z lučmi. Ciril Globočnik – župan mu odgovori, da KS Radovljica pošlje
formalno pobudo o spremembi.
- Opozori, da semafor pri športnem parku ne dela in naj se naroči podrobnejši servis
sistema.
Sašo Finžgar, KS Podnart: Postavi vprašanje, kdaj bo razširitev ceste Prezrenje – Dobrava. Ciril
Globočnik – župan mu odgovori, da so odkupi zemljišč v teku in da v letošnjem letu ni pričakovati
del na omenjeni cesti.
- Poziv redarski službi, da pregleda in opozori kmete pri pripravi njiv, ko orjejo do samega
cestnega ustroja.
- Na cesti pri Poljšici teče voda po cesti in v zimskem času je tam poledenelo.
- Prošnja, da se zagotovijo podatki o porabi sredstev za zimsko službo in o ostanku
neporabljenih sredstev za vse KS-e.
Branko Maček, KS Kropa: Izjavi, da so se sredstva za celo leto porabila v le treh mesecih in
tudi on predlaga izpise porabe po KS-ih.
- Predlaga da se vsi hudourniki v letošnjem letu očistijo in poziva Občino Radovljico, da
pozove pristojne. Ciril Globočnik – župan mu odgovori, da bo Občinska uprava ukrepala.
Bernarda Podlipnik, KS Brezje: Vpraša, kako je s sanacijo plazovitega območja na Dobrem
Polju. Rado Pintar je odgovoril, da bo po dopustih narejen geodetski posnetek.
- En del ceste v Voše je v coni plazu, kdaj bo sanacija.
- Na avtobusni postaji na Dobrem Polju je predvideno postajališče-kdaj bo postavljeno.
Ciril Globočnik – župan ji odgovori, da bo za rušitev in montažo poskrbela Občina, le
izdelavo plošče in nosilcev izvede KS Brezje. Dela se bodo začela ob koncu šolskega leta.
- Kdaj bo krpanje poškodovanih cest. Rado Pintar je odgovoril, da bo to tema 30.5.2017 na
sestanku s Komunalo Radovljica.
Branko Fajfar, KS Ljubno: Pove, da je bila v letošnji zimski sezoni izvedba zimske službe
izvedena katastrofalno in mnoga dela izvedena neracionalno ali v nasprotju z logiko. Pridobil je
dokumente in obračune del, na katerih ni vpisanih potrebnih podatkov, ki so potrebni za obračun
opravljene storitve.
- Pripomba na izvedbo košnje pri spomeniku-izvedba Komunale. Ciril Globočnik – župan
mu odgovori, da bodo od Komunale zahtevali poročilo o kakovosti dela.
- Opozorilo na visoke žive meje in vejevje v cestnem telesu.
Gregor Remec, KS Lancovo: Opozori na problem nanosa peska po cesti na Selce. Cesta tudi še
ni kategorizirana. Rado Pintar je odgovoril, da se bo pogovoril o tem s Komunalo Radovljica.

Dušan Beton, KS Kamna Gorica: Postavi vprašanje, kakšen je postopek za postavitev modre
cone pri kulturnem domu. Rado Pintar je odgovoril, da naj KS Kamna Gorica pošlje predlog,
Občina pa bo izdala odločbo.
Rajko Mikolič, KS Srednja Dobrava: Poziva k postavitvi petih uličnih svetilk. Ciril Globočnik
– župan mu odgovori, da naj KS Srednja Dobrava pošlje konkretne predloge o lokacijah.
- Prosili so za 4 m³ gramoza in Bogdan Žnidar je izjavil, da KS Dobrava nima več sredstev,
zato bi rad dobil pregled porabe denarja za KS Srednja Dobrava.

Seja je bila zaključena ob 19.30.
Zapisal: Boštjan Brelih

Franc Peternel, l.r.
Predsednik Odbora krajevnih skupnosti

Poslano:
- članicam in članom Odbora krajevnih skupnosti,
- županu Cirilu Globočniku,
- direktorici občinske uprave Alenki Langus,
- vodju Oddelka za infrastrukturo Radu Pintarju,
- vodji Sektorja za finance Marjeti Razingar,
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo, Tomaž Dolar, vodja
po pooblastilu,
- poveljnik GZ in CZ Radovljica Janez Koselj.

