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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: 0313-0004/2015  

Datum: 29.9. 2015 

 

Z A P I S N I K 

 

6. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 28.9.2015 z začetkom ob 18.00 uri v veliki sejni 

dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 

 

Prisotni člani odbora: Franc Peternel, Marija Kavčič Zupan, Dušan Beton, Gregor Remec, Jože  

Mlinarič, Branko Fajfar, Andrej Golčman, Damjan Tonejc, Rajko Mikolič in Sašo Finžgar 

 

Odsotni člani odbora: Bernarda Podlipnik, Branko Maček 

 

Ostali prisotni: Ciril Globočnik, župan, Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave, Staša Čelik 

Janša, vodja oddelka za okolje in prostor, Marjeta Razingar, vodja sektorja za finance, Tanja 

Markelj, tajnica odbora 

 

DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje OKS 
2. Obravnava gradiva za 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 

5., 6., 7., 8., 10. in 11. t.d.r.) 
3. Razno 

 
 
K točki 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje OKS 

 

Odbor je soglasno sprejel zapisnik 5. seje OKS. 

 

 
K točki 2. Obravnava gradiva za 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica 
 

5. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo 
ceste Radovljica – Nova vas - Zapuže 

 
Osnutek odloka je predstavila Staša Čelik Janša.   
 
Odbor je sprejel sledeči sklep: 
Po končani javni razgrnitvi osnutka Odloka, občinska uprava v sodelovanju s Krajevnima 
skupnostima Begunje in Lesce pripravi predlog Odloka. 
 

6. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
osrednjih površin LE 76 – Lesce, Za Trato 

 
Točko je predstavila Staša Čelik Janša.  
 
Odbor je sprejel sledeči sklep: 
Odbor sprejema osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
osrednjih površin LE 76- Lesce, Za Trata. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame 
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stališče, do pripomb iz javne razgrnitve, s strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na 
občinskem svetu. 
 

7. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za centralno 
območje Radovljice 
 

Andrej Golčman je predlagal, da se istočasno obravnava tudi parcela, na katerem je lociran 
Športni park.  
 

8. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta 
Dolina v Lescah 
 

Na Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v 
Lescah ni bilo pripomb. 
 

10. Oprostitev plačila komunalnega prispevka 
 

Točko je na predstavil direktor občinske uprave. 
 
Odbor je sprejel sklep: 
Odbor se je seznanil s to točko. 

 
11. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Radovljica za leto 2015 
 

Poročilo je predstavila Marjeta Razingar. 
 
Odbor je sprejel sledeči sklep: 
Odbor se je seznanil s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Radovljica za leto 
2015. 
 
 
K točki 3. Razno 
 
 
Člani OKS so izpostavili: 

- Rajko Mikolič: odmera in ureditev nekategorizirane ceste na Dobravi; vprašal je, ali se 
bo v KS Srednja Dobrava gradila kanalizacija; ovinek pri »Sitarju«, 

- Marija Kavčič Zupan: nerazumno dolgi roki s strani ZVKD, 
- Dušan Beton: stanje projekta za kanalizacijo v Kamni Gorici - želja je, da bi pri določitvi 

trase sodelovala krajevna skupnost; ureditev ceste od Kamne Gorice do Fuksove brvi, 
- Gregor Remec: slabo vzdrževanje ceste za Savo s strani GGD, 
- Sašo Finžgar: pogodba za zimsko vzdrževanje cest (GGD), stanje bankin ob lokalnih 

cestah, termin sestanka s slovenskimi železnicami; neurejenost živih mej v občini, 
- Franc Peternel: predlagal je, da se krajevno skupnost predhodno obvesti o odmerah cest; 

urejenost eko otokov (nenadzorovano in neustrezno odlaganje odpadkov), 
- Branko Fajfar: projekt vertikalne in horizontalne prometne signalizacije za KS Ljubno; 

predlagal je, da občina s pooblastilom pooblasti predstavnika KS, da je lahko prisoten pri 
odmeri cest po krajevnih skupnostih; kakšne pripombe so bile dane s strani Občine v zvezi 
s traso hitre železnice preko Občine Radovljice. 
 

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 
 
Zapisala: 

Tanja Markelj, tajnica odbora 

 

Franc Peternel l.r. 

Predsednik 


