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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: 0313-0002/2015  

Datum: 31. 3. 2015 

 

Z A P I S N I K 

 

4. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 30. 3. 2015 z začetkom ob 18.00 uri v veliki sejni 

dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 

 

Prisotni člani odbora: Franc Peternel, Bernarda Podlipnik, Marija Kavčič Zupan, Dušan Beton, 

Branko Maček, Gregor Remec, Jože  Mlinarič (do 19:30), Branko Fajfar, Andrej Golčman (do 

19:25), Neža Mezeg (po pooblastilu) in Sašo Finžgar 

Odsotni člani odbora: Rajko Mikolič 

 

Ostali prisotni: Ciril Globočnik, župan, Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave, Rado Pintar, 

vodja oddelka za infrastrukturo, Tanja Markelj, tajnica odbora 

 

DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje OKS 
2. Obravnava gradiva za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica (obravnava 

3., 4. in 10. t.d.r.) 
3. Razno 

 
Odbor je soglasno potrdil predlagani dnevni red. 

 
K točki 1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje OKS 

 

Odbor je soglasno sprejel zapisnik 3. seje OKS. 

 
K točki 2. Obravnava gradiva za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica 
 
2a. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2014 s poročilom o 
prerazporeditvi sredstev in poročili o delu 
 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
2b.   Osnutka Odlokov o programu opremljanja in komunalnem prispevku 
 
Točko je predstavil Rado Pintar. 
 
V razpravi so sodelovali: 

- Gregor Remec: opozoril je, da v Odloku ni navedeno, da so na Ravnici 3 luči javne 
razsvetljave,  

- Marija Kavčič Zupan, 
- Bernarda Podlipnik, 
- Andrej Golčman: predlagal je, da se v Odlok vključi možnost obročnega odplačevanja. 

 
2c.   Premoženjsko pravna zadeva 
 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
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K točki 3. Razno 
 
Odbor je pri točki razno izpostavil problematiko košev za pasje iztrebke (vrsta košev, praznjenje 
košev).  
Direktor je podal stališča občine.  
Župan je povedal, da je v znak sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, ki bodo pristopile k 
reševanju tega problema in nabaviti koše iz urbane opreme, Občina pripravljena zagotoviti 
dodaten brezplačen betonski koš z rolojem za pasje iztrebke. 
  
V razpravi so sodelovali: 

- Jože Mlinarič: v KS Lesce imajo z betonskimi koši slabe izkušnje. Ob padcu naj bi prišlo 
do razbitja oz. uničenja. 

- Bernarda Podlipnik: predlagala je, da Komunala Radovljica pripravi predlog, v katerem 
naj bo opredeljen celoten postopek (kdo jih prazni, kdaj se jih prazni, kdo krije stroške 
odvoza…) 

- Neža Mezeg: izrazila je pomisleke, glede čiščenja košev 
- Gregor Remec: predlagal je, da koše praznijo javni delavci. Mnenja je, da je potrebno 

začeti ozaveščati ljudi in pričeti z reševanjem problema z omejenim številom košev 
- Brane Maček: V KS Kropa zaradi zahtev ZVKD ne morejo postaviti košev iz urbane 

opreme 
- Branko Fajfar: predlagal je, da se obremeni lastnike psov s takso; večji problem vidi v 

živih mejah. Redarstvo bi moralo začeti sistemsko reševati problematiko živih mej. 
Problem je tudi vožnja silaže. 

- Dušan Beton: ima pomisleke glede čiščenja košev in odvoza pasjih iztrebkov. Meni, da bi 
bilo potrebno v poletnem času izvajati čiščenje 2 X tedensko, kar bi krajevni skupnosti 
enormno povečalo stroške vzdrževanja. 

- Sašo Finžgar: V zvezi s praznjenjem košev v KS Podnart praznijo koše lastniki psov. 
Problem predstavlja tudi obdelovanje zemlje ob cestah (oranje). 

 
Odbor je soglasno sprejel sledeče sklepe: 
 

1. Odbor predlaga, da Komunala Radovljica pripravi celovito rešitev – načrt ravnanja 

obvladovanja pasjih iztrebkov 

2. Odbor predlaga, da se začne sistemsko urejati žive meje po naseljih, zlasti na 

nevarnih odsekih, skladno z občinskim odlokom. 

3. Apeliramo na urednico Deželnih novic, da se v Deželnih novicah objavi povzetke 

odlokov, ki se nanašajo na obdelavo kmetijskih površin (oranje –onesnaženje cestišča 

z mehanizacijo) in urejanje živih mej. Po potrebi naj se doda tudi slikovno gradivo, 

iz katerega bo razvidna, pravilno urejena živa meja, ter pravilno orana kmetijska 

površina (odmik orane površine od roba cestišča kot jo določa odlok).  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
 
Zapisala: 

Tanja Markelj, tajnica odbora 

 

Franc Peternel l.r. 

Predsednik 


