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: 0313-0001/2019
Datum: 30.1.2019
ZAPISNIK
1. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 29.1.2019 z začetkom ob 18.00 uri v veliki sejni dvorani Občine
Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Prisotni člani odbora: Marija Hrovat, Izidor Arih, Dušan Beton, Nejc Kliček, Gregor Remec, Tatjana Justin,
Matjaž Jeglič, Dušan Jelovčan, Jože Bešter, Nejc Šter, Simon Resman
Odsoten član odbora: Rajko Mikolič
Ostali prisotni: Ciril Globočnik – župan (do 18.30 ure), Alenka Langus – direktorica občinske uprave (do 19.00
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, in Tanja Markelj – tajnica odbora.
Dnevni red:
1. Konstituiranje Odbora krajevnih skupnosti, določitev predsednika in podpredsednika ter način dela
odbora
2. Osnutka odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2019 in 2020
Župan je pozdravil navzoče in dal v razpravo predlagani dnevni red.
Člani odbora so soglasno potrdili predlagani dnevni red.
Marija Hrovat je predlagala, da se člani Odbora predstavijo, saj je veliko članov novih in se med seboj še ne
poznajo.
Člani odbora so se na kratko predstavili.
K točki 1: Konstituiranje Odbora krajevnih skupnosti, določitev predsednika in podpredsednika ter način
dela odbora
Izidor Arih je za predsednika odbora predlagal Gregorja Remca.
Odbor je sprejel sklep št. 1:
Sklep št. 1: Za predsednika Odbora krajevnih skupnosti se imenuje Gregor Remec.
(10 ZA, 0 PROTI)
Gregor Remec je za podpredsednika predlagal Rajka Mikoliča.
Odbor je soglasno sprejel sklep št. 2:
Za podpredsednika Odbora krajevnih skupnosti se imenuje Rajko Mikolič.
(11 ZA, 0 PROTI)
Predsednik odbora je prevzel vodenje seje.
Člane odbora je Tanja Markelj seznanila z načinom dela odbora:
- seje se sklicujejo tako, da se vabilo članom odbora in razlagalcem k posameznim točkam posreduje po
elektronski pošti.
- Usklajevanje, potrditev in posredovanje zapisnika članom odbora poteka po elektronski pošti.
- Zapisnik se piše v skladu z 71. in 84. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica.
Odbor se je strinjal, da je predvidena običajna ura seje OKS v ponedeljkih ob 18.00 uri.
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K točki 2: Osnutka odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2019 - 2020
Rado Pintar je na kratko pojasnil delovanje krajevnih skupnosti. Povedal je, da je v pripravi sprememba Odloka o
financiranju krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti razpolagajo s sredstvi za delovanje, za investicije, za otroška
igrišča, za kulturne domove in pokopališča. Kriterije je potrebno prilagoditi in uskladiti višino sredstev, saj se je
izkazalo, da sedanja sredstva ne zadoščajo za pokritje teh stroškov.
Pojasnil je tudi, kako poteka koriščenje investicijskih sredstev, za kar je bila izdelana tabela in razdeljena članom
na seji odbora. Opozoril je, da morajo krajevne skupnosti obvestiti občinsko upravo, katere investicije bodo izvedle
v letih 2019 in 2020. Oceno stroškov in popise bo zagotovila Občina, pri sami izvedbi pa bo sodeloval strokovni
delavec iz občinske uprave. Predhodno je potrebno za izvedbo investicij preveriti urejenost lastništva.
Člani odbora so bili seznanjeni tudi z informacijo, da bodo kot upravljavci pokopališč v prihodnosti pozvani, da
posredujejo podatke o tem, kako so formirane njihove cene za pogrebno in pokopališko dejavnost.
Osnovne informacije o sestavi proračuna ( splošni in posebni del, načrt razvojnih programov) je podala Maja
Stanojević. Obrazložila je, kje v gradivu so podatki, ki se nanašajo na krajevne skupnosti, in obrazložitve le teh.
Člane odbora je zaprosila za konstruktivno sodelovanje (odzivnost v najkrajšem čas, pošiljanje IOP v finančno
službo, vračanje inventurnih listov, prinašanje žiga ob podpisu dokumentov…). Opozorila je tudi na roke, vezane
na zaključni račun. Člane odbora je obvestila, da tekoča finančna dela za krajevne skupnosti trenutno opravlja še
Boštjan Brelih.
V nadaljevanju je stekla razprava, v kateri so člani odbora izpostavili sledeče:
Izidor Arih, KS Brezje: opozoril je na slabo stanje cest. Sredstva, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ne
zadoščajo. Omenil je uničeno cesto čez Črnivec, izdajo dovoljenja za novogradnjo za gostilno Adrijan in
posledično neurejeno cesto, prav tako čakajo na postavitev novih luči za javno razsvetljavo
Tatjana Justin, KS Lesce: izpostavila je cesto za Verigo in rekonstrukcijo Železniške ulice v Lescah. Predlagala
je, da se predstavi projekt železniške proge ter pojasni kdaj in kako naj bi se dela izvajala.
Nejc Šter, KS Podnart: zanimala ga je obnova ceste na Ovsiše in če se bo v sklopu obnove ceste uredila znotraj
naselja tudi javna razsvetljava. Zanimalo ga je tudi, ali je lastniško že vse urejeno. Prav tako je imel vprašanja v
zvezi s postavitvijo prometnih znakov glede osnih obremenitev. Tudi v KS Podnart bi želeli informacije glede
obnove železniške proge. Izpostavil je tudi problem legalizacije objekta in posledično plačilo stroškov.
Dušan Jelovčan, KS Mošnje: želel je informacije glede obračališča v Mošnjah.
Simon Resman, KS Radovljica: povedal je, da je bilo na Odboru za urejanje prostora in varstvo okolja
dogovorjeno, da bo izvedena predstavitev projekta obnove železniške proge v prostorih Občine, in sicer po podpisu
pogodbe oz. sporazuma. Na tem odboru je bilo tudi predlagano, da se v Deželnih novicah vzpostavi rubrika
Aktualno po krajevnih skupnostih. Izpostavil je še obnovo pešpoti od Radovljice do Lancovega.
Odgovore je podal Rado Pintar in člane odbora pozval, naj predloge na proračun pošljejo v pisni obliki.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.
Zapisala:
Tanja Markelj, tajnica odbora
Gregor Remec l.r.
Predsednik
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