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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: 0313-0004/2017 
Datum: 19.12.2017 
 

Z A P I S N I K 
 

20. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 18.12.2017 z začetkom ob 17.30 uri v veliki 
sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 
 
Prisotni člani odbora: Franc Peternel – predsednik, Marija Kavčič Zupan, Gregor Remec, 
Jože Mlinarič, Branko Fajfar, Izidor Arih, Branko Maček, Dušan Beton, Andrej Golčman (od 
17:55 ure), Rajko Mikolič, Neža Mezeg (po pooblastilu; od 17:45 ure) in Nejc Šter (po 
pooblastilu). 
Odsotni člani odbora: Damjan Tonejc in Sašo Finžgar. 
 
Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan (od 17:40 ure), Alenka Langus – direktorica 
občinske uprave (do 18:00 ure), Borut Bezjak – vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, 
prostor in investicije, Rado Pintar – vodja Referata za infrastrukturo, Maja Stanojević – vodja 
Referata za finance in proračun (do 17:50 ure), Tanja Markelj – tajnica odbora. 
 
Dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje OKS 
2. Obravnava gradiva za 24. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 2., 

3., 4. in 6. točke dnevnega reda) 
3. Razno  

 
Člani odbora so potrdili predlagani dnevni red. 

 
K točki 1: 1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje OKS 

 
Predsednik je zapisnik 19. redne seje dal na glasovanje. Odbor je sprejel sledeči sklep:  
 
Sklep št. 1: Odbor krajevnih skupnosti je soglasno sprejel zapisnik 19. redne seje. Sklep je 
bil sprejet soglasno. (11 glasov ZA, 0 proti). 

 
 
K točki 2: Obravnava gradiva za 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica 
 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 

2018 
Maja Stanojević je na kratko pojasnila, zakaj je prišlo do spremembe proračuna 2018 in v 
kakšnih zneskih oz. odstotkih se proračun za leto 2018 spreminja. 
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Branko Fajfar, KS Ljubno: zanimalo ga je, kakšna je razlika med rebalansom in 
spremembo proračuna. Odgovor je podala direktorica občinske uprave. 
Rajko Mikolič, KS Srednja Dobrava: želel je izvedeti, ali se neporabljena sredstva po 
krajevnih skupnostih iz leta 2017 prenašajo v leto 2018 in kako kaže s postavitvijo novih luči 
javne razsvetljave v njihovi krajevni skupnosti. Odgovorila je direktorica občinske uprave. 
Marija Kavčič Zupan, KS Begunje: izpostavila je slabo stanje cest v občini. Zanimala jo je 
višina sredstev za obnovo. Odgovor sta podala direktorica občinske uprave in  Rado Pintar. 
Jože Mlinarič, KS Lesce: vprašal je, ali se sredstva iz ceste za Verigo prenašajo na druge 
projekta. Odgovorila je direktorica občinske uprave. 
Izidor Arih, KS Brezje: zanimalo ga je, ali bo v letu 2018 izvedeno asfaltiranje na Peračici. 
Odgovor sta podala Rado Pintar in direktorica občinske uprave.  
Branko Fajfar, KS Ljubno: želel je izvedeti, kako kaže s čistilno napravo Posavec ali 
Podnart. Rado Pintar je pojasnil, da gre za obsežen in drag projekt, ki se bo po ocenah izvajal 
v 7 do 8-letnem obdobju. Novelacija projektne naloge Čiščenje odpadnih voda bo osnova, ki 
bo služila za izvedbo projekta.  
Jože Mlinarič, KS Lesce:  zanimalo ga je, zakaj se evidenčnih NRP-jev ne vodi več v 
proračunu. Odgovoril mu je Rado Pintar.  
 
3. Predlog Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda občine 

Radovljica 
Andrej Golčman je pojasnil, da bodo morebitne spremembe upoštevane pri naslednjih 
dopolnitvah. 
 
4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo 

ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže 
Točko je na kratko predstavil pripravljavec gradiva. V nadaljevanju sta svoje stališče 
predstavila Marija Kavčič Zupan, ki je povedala, da je KS Begunje dala pripombe na osnutek 
Odloka in da so bile večinoma upoštevane in Andrej Golčman. Ta je pojasnil, da KS 
Radovljica in KS Begunje nimata istih stališč. KS Radovljica želi, da so kolesarji ločeni od 
pešcev. Prav tako se prometni režim prevečkrat zamenja (zaradi velikega števila uvozov in 
izvozov). Povedal je tudi, da je Odbor za prostor osnutek potrdil, s pripombo, da se izvede 
revizija projektne dokumentacije, in sicer v delu, ki se nanaša na varnost udeležencev v 
prometu.  
V zaključku je povedal, da projekt zelo močno posega na zemljišča lastnikov v naselju, tako 
da sem mu zdi ideja o hitri realizaciji preveč optimistična. 
 
6. Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2018 

Rado Pintar je povedal, da se glede na prejete predloge upravljavcev pokopališč predlaga, da 
višine najemnin za grobove in cen pokopaliških storitev za leto 2018 ostanejo nespremenjene 
glede na leto 2017. 
Marija Kavčič Zupan je povedala, da je KS Begunje predlagala povišanje cen za 2,5 %. To 
naj bi bilo potrebno zaradi visokih stroškov storitev s strani Komunale (strošek odvoza sveč in 
zeleni odrez). 
Z njenim mnenjem se je strinjal tudi Branko Fajfar. Povedal je, da bi moral tisti, ki predpisuje  
najvišjo ceno, na drugi strani zagotoviti tudi ustrezno subvencioniranje, v primeru, da  
prihodki ne bi pokrili vseh stroškov. Zdi se mu nesprejemljivo, da nekdo zahteva, da 
upravljavci pokopališč delajo z izgubo. Problem vidi predvsem v prvem zakupu groba in 
najemnini mrliške vežice. 
V nadaljevanju je bilo izpostavljeno, da je nivo storitev v mrliških vežicah v občini zelo 
različen, da imajo nekatere krajevne skupnosti cene na najvišji meji, druge pa ne, nekatere 
krajevne skupnosti upoštevajo samoprispevke občanov iz preteklih let ipd.  
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Rado Pintar je pojasnil, da bo občinska uprava problematiko reševala s sprejetjem novega 
odloka. K sprejetju tega bo pristopila, ko bo država sprejela ustrezne podzakonske akte.  
 
Odbor je sprejel sklep št. 2: Odbor krajevnih skupnosti sprejema Sklep o potrditvi višine 
najemnin cen pokopaliških storitev za leto 2018. Sklep je bil sprejet ( 10 glasov ZA, 2 proti). 
 
K točki 3: Razno 
 
Rajko Mikolič, KS Srednja Dobrava: pohvalil je ureditev otroškega igrišča na Dobravi. V 
nadaljevanju je povedal, da je na domu krajanov stanje strehe slabo, le ta naj bi puščala, zato 
poziva direktorico, da ustrezno ukrepa oz. si ogleda stanje na terenu. Želel je tudi izvedeti, kdaj bo 
postavljeno prometno ogledalo, za katero je KS Srednja Dobrava dala pobudo v mesecu marcu. 
Pojasnjeno je bilo, da je bila odločba že izdana ter da bo Komunala v kratkem poskrbela za njeno 
realizacijo. 
Nejc Šter, KS Podnart: želel je pojasnilo glede izvajanja zimske službe (po njegovih 
informacijah  naj bi ob močnejšem, dolgotrajnejšem sneženju prišlo do problemov v njihovih 
krajevni skupnosti); zanimalo ga je tudi, v kateri fazi je kategorizacija cest v občini Radovljica. 
Odgovor je podal Rado Pintar. 
Izidor Arih, KS Brezje: opozoril je na problematiko tovornega prometa. Navigacijske naprave 
vozila napotujejo na najkrajšo možno pot. Problem so večja vozila, npr. tovorna vozila s 
priklopniki, ki prihajajo v urbana naselja, kjer povzročajo različne poškodbe (poškodba žlebov 
ipd.). Odgovor je podal Rado Pintar. 
Franc Peternel, KS Mošnje:  V zadnjem obdobju so se na področju KS Mošnje zgodili 3 vlomi v 
stanovanjske objekte. Sprašuje, ali lahko Občina v sodelovanju s Policijo kakor koli pomaga oz. 
pripomore k večji varnosti.   
 
Ob zaključku seje je direktorica občinske uprave člane odbora obvestila, da se pripravlja 
pravilnik, ki bo določal, za katere namene poslovanja se lahko uporabljajo plačilne kartice, s 
katerimi poslujejo tudi nekatere krajevne skupnosti.  
 
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 
 
 
Zapisala: 
Tanja Markelj, tajnica odbora 
 

Franc Peternel l.r. 
Predsednik 


