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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:0313-0003/2014  

Datum: 9. 12. 2014 

 

Z A P I S N I K 

 

1. seje Odbora krajevnih skupnosti, ki je bila 8.12.2014 z začetkom ob 16.30 uri v veliki sejni 

dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 

 

Prisotni člani odbora: Marija Kavčič Zupan, Bernarda Podlipnik, Dušan Beton, Branko Maček, 

Gregor Remec, Jože Mlinarič, Branko Fajfar, Franc Peternel, Damjan Tonejc, Sašo Finžgar (od 

druge točke naprej), Andrej Golčman in Rajko Mikolič 

 

Ostali prisotni: Ciril Globočnik, župan (deloma), Matjaž Erjavec, direktor občinske uprave 

(deloma), Nana Jauk, vodja oddelka za splošne zadeve (deloma), Tanja Markelj, tajnica odbora 

 

Župan Ciril Globočnik je odprl sejo in predlagal naslednji 

 

DNEVNI RED: 
1. Konstituiranje Odbora krajevnih skupnosti, določitev predsednika in 

podpredsednika ter način dela odbora 
2. Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2015 

 

Gregor Remec je predlagal, da se na dnevni red doda točka 3.   Razno, s čimer so se strinjali vsi 

navzoči. 
 
K točki 1. Konstituiranje Odbora krajevnih skupnosti, določitev predsednika in 
podpredsednika ter način dela odbora 

 

  

Gregor Remec je predlagal kandidata za predsednika odbora Franca Peternela.  

Odbor je sprejel sklep št. 1: 

Za predsednika Odbora krajevnih skupnosti se imenuje Franc Peternel. 

(10 ZA, 0 PROTI) 

 

Franjo Peternel je za podpredsednika odbora predlagal Branka Fajfarja in Gregorja Remca.  

Odbor je glasoval o prvem predlaganem kandidatu za podpredsednika. 

 

Odbor je sprejel sklep št. 2: 

Za podpredsednika Odbora krajevnih skupnosti se imenuje Branko Fajfar. 

(10 ZA, 0 PROTI) 

 

Predsednik odbora je prevzel vodenje seje. 

 

Odbor je o načinu svojega dela sprejel naslednje sklepe: 

 

Sklep št. 3: 
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Seje se sklicujejo tako, da se vabilo članom odbora in razlagalcem k posameznim točkam 

posreduje po elektronski pošti.  

(12 ZA, 0 PROTI) 

 

Sklep št. 4: 

Usklajevanje, potrditev in posredovanje zapisnika članom odbora poteka po elektronski 

pošti. 

(12 ZA, 0 PROTI) 

 

Sklep št. 5: 

Zapisnik se piše v skladu z 71. in 84. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Radovljica. 

(12 ZA, 0 PROTI) 

 

Odbor se je strinjal, da je predvidena običajna ura seje OKS, ob ponedeljkih ob 18.00 uri. 

 
K točki 2. Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2015 
 
Obrazložitev je podala Tanja Markelj.  
 
V razpravi so sodelovali: 

- Marija Kavčič Zupan je predlagala, da se sklepom določi najvišje cene samo z vključenim DDV,  

- Branko Fajfar, je predlagal, da se sklep oblikuje tako, kot je bil sprejet v letu 2012 za leto 2013, 

- Bernarda Podlipnik,  

- Rajko Mikolič,  

- Dušan Beton,  

- Andrej Golčman,  

- Jože Mlinarič,  

- Franc Peternel,  

- Branko Maček.  

 

Odbor je sprejel sklep št. 6: 
Odbor krajevnih skupnosti predlaga, da se sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen 
pokopaliških storitev za leto 2015 spremeni in sicer tako, da se v 2.  in 3. členu navede le  
najvišjo ceno z DDV.  

(12 ZA, 0 PROTI) 
 
K točki 3. Razno 
 
V razpravi so sodelovali: 
- Gregor Remec je predlagal, da občina o izdanih soglasjih in dovoljenjih za zapore cest v primeru 
investicij obvesti tudi krajevne skupnosti; 
- Rajko Mikolič je prosil za pojasnilo, kako bo s plačilom zahtevka KS Srednja Dobrava za 
izvedeno investicijo na lokalni cesti v Mišačah, 
- Gregor Remec Sašo Finžgar, Rajko Mikolič, Bernarda Podlipnik, Brane Fajfar, Jože Mlinarič, 
Dušan Beton, Franc Mikolič in Brane Fajfar so pozvali, da se naloge javnih delavcev izvajajo v 
skladu s posredovanimi terminskim plani; 
- Dušan Beton je predlagal, da občina  v KS Kamna Gorica izvede predstavitev projekta gradnje 
kanalizacije in da javni delavci enkrat tedensko praznijo koše s pasjimi iztrebki. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.45 uri. 
 
Zapisala: 

Tanja Markelj, tajnica odbora 

 

Franc Peternel l.r. 

Predsednik 


