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: 0313-0006/2015
Datum: 15.12. 2015
ZAPISNIK
8. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 15.12.2015 z začetkom ob 18.00 uri v veliki sejni
dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Prisotni člani odbora: Franc Peternel, Dušan Beton, Gregor Remec, Jože Mlinarič, Branko
Fajfar, Bernarda Podlipnik, Sašo Finžgar, Branko Maček, Andrej Golčman (od 18.20 ure), Rajko
Mikolič in Neža Mezeg
Odsotni člani odbora: Marija Kavčič Zupan, Damjan Tonejc
Ostali prisotni: Ciril Globočnik, župan, Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave, Tanja Markelj,
tajnica odbora
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje OKS
2. Obravnava gradiva za 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
(obravnava IV. in VIII. točke d.r.)
3. Razno
K točki 1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje OKS
Odbor je soglasno potrdil predlagani dnevni red.
Odbor je sprejel zapisnik 7. seje OKS.
Pri točki je Odbor razpravljal glede sprejetega sklepa 7. seje OKS: Krajevne skupnosti pripravijo
kritične točke v zvezi z živimi mejami. Redarji 1x mesečno obiščejo po eno krajevno skupnost in s
predsednikom le te preverijo stanje na terenu.
Občinska uprava je pripravila tabelo s termini obiskov po krajevnih skupnostih, nad katero pa so
nekateri člani Odbora izrazili pomisleke, zlasti kar se tiče skupnih ogledov z redarsko in
inšpekcijsko službo ter predsednikom krajevne skupnosti.
K točki 2. Obravnava gradiva za 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Radovljica
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta
Dolina v Lescah
Na Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v
Lescah ni bilo pripomb.
.
8. Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2016
Predsednik Odbora je na kratko povzel točko.
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Brane Fajfar: povedal je, da je KS Ljubno predlagala povišanje cen. Najemnina za grobove na
pokopališču v Otočah naj ne bi zadostovala za pokrivanje stroškov vzdrževanja pokopališča.
V zaključku je odbor sprejel sledeči sklep:
Sklep št. 1: Odbor KS predlaga občinskemu svetu, da potrdi sklep o višini najemnin grobov in
cen pokopaliških storitev za leto 2016.
K točki 3. Razno
Sašo Finžgar: opozoril je na povečano količino odpadkov ob železniški progi zaradi beguncev;
Branko Fajfar: pohvalil je izvajanje investicije ceste v Otočah.
Seja je bila zaključena ob 18:45 uri.
Zapisala:
Tanja Markelj, tajnica odbora
Franc Peternel l.r.
Predsednik
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