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1.
Na podlagi 3. člen Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/19,
8/96, 36/00-ZPZDC, 127/06-ZJZP), prvega odstavka 27. člen Zakona
o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17), 22.
člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18
-ZSPDSLS-1, 30/18) ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 30/17-uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta občine
Bled (Uradni list RS, št. 67/09-uradno prečiščeno besedilo, 8/12), 15.
člena Statuta občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17),
17. člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 –
uradno prečiščeno besedilo), 14. člena Statuta občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 101/15), 18. člena Statuta občine Žirovnica (Uradni list RS,
št. 55/11 – uradno prečiščeno besedilo, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16,
7/17 – popr.), 16. člena Statuta občine Kranjska Gora (Uradni list RS,
št. 31/2017), 16. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16), 12. člena Statuta občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/15, Uradno glasilo slovenskih občin,
63/15), 16. člena Statuta občine Preddvor (Uradno glasilo občine Preddvor, št. 8/09, 1/11), 17. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice,
Uradne objave, št. 188/14), 15. člena Statuta občine Jezersko (Uradni
vestnik Občine Jezersko, št. 1/11), 16. člena Statuta občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18), 16. člena Statuta občine Škofja
Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo, 35/16 in 23/17), 17. člena Statuta občine Gorenja vas - Poljane
(Uradni list RS, št. 85/13, 48/15), 16. člena Statuta občine Železniki
(Uradni list RS, št. 88/15), 16. člena Statuta občine Žiri (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 94/11), 18. člena Statuta občine Tržič (Uradni list RS, št.
19/13, 74/15) so Mestni svet Mestne občine Kranj na svoji 4. seji dne
20. 03. 2019, Občinski svet Občine Radovljica na svoji 4. seji dne 25.
03. 2019, Občinski svet Občine Bled na svoji 4. seji dne 11. 06. 2019,
Občinski svet Občine Gorje na svoji 4. dne 10. 04. 2019, Občinski svet
Občine Bohinj na svoji 5. seji dne 23. 05. 2019, Občinski svet Občine
Jesenice na svoji 5. dne 23. 05. 2019, Občinski svet Občine Žirovnica
na svoji 3. seji dne 28. 03. 2019, Občinski svet Občine Kranjska Gora na
svoji 4. dne 10. 04. 2019, Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem
na svoji 4. seji dne 17. 04. 2019, Občinski svet Občine Naklo na svoji 4.
seji dne 24. 04. 2019, Občinski svet Občine Preddvor na svoji 4. seji dne
27. 03. 2019, Občinski svet Občine Jezersko na svoji 5. seji dne 23. 04.

2019, Občinski svet Občine Šenčur na svoji 6. seji dne 22. 05. 2019,
Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 4. seji dne 25. 04. 2019, Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na svoji 5. seji dne 13. 06. 2019,
Občinski svet Občine Železniki na svoji 5. seji dne 11. 04. 2019, Občinski
svet Občine Žiri na svoji 5. seji dne 28. 03. 2019 in Občinski svet Občine
Tržič na svoji 5. seji dne 23. 05. 2019 sprejeli
ODLOK
o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne
1. Splošne določbe
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj;
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica; Občina Bled,
Cesta svobode 13, 4260 Bled; Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247
Zgornje Gorje; Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica; Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice; Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica; Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b,
4280 Kranjska Gora; Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka
13, 4207 Cerklje na Gorenjskem; Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202
Naklo; Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor; Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko; Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur; Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220
Škofja Loka; Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas; Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki; Občina Žiri,
Loška cesta 1, 4226 Žiri in Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič (v
nadaljevanju: ustanoviteljice) po predhodnem mnenju Lekarniške zbornice
Slovenije št. 1556/2018 z dne 20.9.2018 in predhodnem soglasju Ministrstva za zdravje št. 1600-55/2018 z dne 21. 02. 2019 ustanovijo Javni
lekarniški zavod Gorenjske lekarne (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti na svojem območju.
(2) S tem odlokom se ureja:
• ime in sedež ustanoviteljev;
• ustanovitveni deleži ustanoviteljev;
• ime in sedež javnega zavoda;
• dejavnosti javnega zavoda;
• organizacijske enote javnega zavoda;
•	pravice, obveznosti in odgovornosti javnega zavoda v pravnem
prometu;
• določbe o organih javnega zavoda;
• obseg premoženja, ki se zagotavlja javnemu zavodu;
•	določbe o obsegu premoženja, ki je javnemu zavodu dano v last ali
upravljanje;
• določbe o ravnanju s premoženjem javnega zavoda;
•	določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti javnega zavoda in
njegovo poslovanje;
• medsebojne pravice in odgovornosti ustanoviteljic in javnega zavoda;
•	način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja
primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
• druge določbe v skladu z zakonom.
2. člen
(ustanovitveni deleži)
(1) Ustanoviteljice imajo pravico in dolžnost sodelovati pri upravljanju javnega zavoda v sorazmerju s številom svojih prebivalcev.
(2) Ustanoviteljice imajo v javnem zavodu naslednje ustanovitvene deleže:
1. Občina Radovljica
9,24 %
2. Občina Bled
3,93 %
3. Občina Gorje
1,39 %
4. Občina Bohinj
2,52 %
5. Občina Jesenice
10,17 %
6. Občina Žirovnica
2,14 %
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Občina Kranjska Gora
Mestna občina Kranj
Občina Cerklje na Gorenjskem
Občina Naklo
Občina Preddvor
Občina Jezersko
Občina Šenčur
Občina Škofja Loka
Občina Gorenja vas - Poljane
Občina Železniki
Občina Žiri
Občina Tržič

2,60 %
27,54 %
3,70 %
2,61 %
1,76 %
0,30 %
4,22 %
11,27 %
3,67 %
3,28 %
2,38 %
7,29 %

3. člen
(ime, sedež in pravni status zavoda)
(1) Ime zavoda je:		
Javni lekarniški zavod Gorenjske lekarne
(2) Skrajšano ime zavoda je: Gorenjske lekarne
(3) Sedež zavoda je v Kranju, Gosposvetska ulica 12.
(4) Sestavni del imena zavoda je znak oziroma grafična oblika imena, ki se
določi s statutom zavoda.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi,
ki so določene z zakonom in tem odlokom in odgovarja za obveznosti s
sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
4. člen
(žig zavoda)
(1) Zavod ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji
polovici napis: Gorenjske lekarne. V sredini žiga je znak zavoda.
(2) Velikost, uporabo in hrambo žiga določi svet zavoda z sklepom.
2. Dejavnost zavoda
5. člen
(dejavnost zavoda)
(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva
in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava
pacientov in obsega storitve, kot jih določa zakon, ki ureja lekarniško dejavnost.
(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem odstavku tega člena
ter v njenem okviru, opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
• preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
• izdelovanje galenskih izdelkov,
• pripravo magistralnih homeopatskih zdravil,
• preskrbo z veterinarskimi izdelki,
• preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
• izvajanje samodiagostičnih meritev in testov,
• preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
• pedagoško-izobraževalno dejavnost,
• znanstveno-raziskovalno dejavnost,
• druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
•	dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in fizičnim osebam,
• druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008) razvrščena v:
20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin
21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
47.730	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
(4) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
(5) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem
ustanoviteljic.
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3. Organizacija zavoda
6. člen
(organizacijske enote javnega zavoda)
(1) Zavod izvaja lekarniško dejavnost kot javno službo v lekarnah in podružnicah lekarn.
(2) Zavod organizira lekarne in podružnice lekarn kot svoje organizacijske
enote za opravljanje lekarniške dejavnosti ter galenski laboratorij za izdelavo galensko izdelanih zdravil in drugih izdelkov in kontrolno-analizni laboratorij za preizkušanje magistralno in galensko izdelanih zdravil. Zavod izvaja
lekarniško dejavnost v naslednjih lekarnah in lekarniških podružnicah:
• Lekarna Bohinjska Bistrica,
• Lekarna Cerklje,
• Lekarna Gorenja vas,
• Lekarna Jesenice,
• Lekarna Kranj,
• Lekarna Kranjska Gora,
• Lekarna Lesce,
• Lekarna Planina,
• Lekarna Planina II,
• Lekarna Podlubnik,
• Lekarna Preddvor,
• Lekarna Primskovo,
• Lekarna Radovljica,
• Lekarna Stražišče,
• Lekarna Šenčur,
• Lekarna Škofja Loka,
• Lekarna Tržič,
• Lekarna Zlatorog,
• Lekarna Železniki,
• Lekarna Žiri,
• Lekarniška podružnica Jezersko,
• Lekarniška podružnica Kropa,
• Lekarniška podružnica Žirovnica.
(3) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske
enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda.
(4) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje direktor
zavoda v skladu s statutom.
(5) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo javnega zavoda določa
statut zavoda.
4.	Pravice, obveznosti in odgovornosti javnega zavoda v pravnem
prometu in odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda
7. člen
(nastopanje v pravnem prometu)
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je
ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v
skladu s predpisi.
5. Organi zavoda
8. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
1. direktor zavoda,
2. strokovni vodja, kadar direktor ni nosilec lekarniške dejavnosti,
3. svet zavoda,
4. strokovni svet zavoda,
5.1 Direktor zavoda
9. člen
(direktor zavoda)
(1) Direktor zavoda organizira delo in poslovanje zavoda, zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem sveta ustanoviteljic.
(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje,
določene z zakonom in tem odlokom.
(4) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima vsaj pet let izkušenj s
področja vodenja.
(5) Mandat direktorja traja pet (5) let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
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5.2 Strokovni vodja javnega zavoda
10. člen
(strokovno delo javnega zavoda)
(1) Če direktor ni nosilec lekarniške dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja
lekarniško dejavnost, vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja.
(2) Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi
na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem sveta ustanoviteljic.
(3) Za strokovnega vodjo zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
pogoje, določene z zakonom in tem odlokom.
(4) Za strokovnega vodjo je lahko imenovan nosilec lekarniške dejavnosti,
ki ima vsaj pet let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti.
(5) Mandat strokovnega vodje zavoda traja pet (5) let in je po preteku te
dobe lahko ponovno imenovan.
5.3 Svet zavoda
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•	sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
•	ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti javnega
zavoda,
•	odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, podružnic lekarn in priročnih zalog zdravil,
•	imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom,
ki ureja lekarniško dejavnost,
• obravnava ugotovitve nadzornih organov,
• zagotavlja varstvo pravic delavcev,
•	opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom
javnega zavoda.
(11) Člani svet zavoda imajo pravico do sejnine za udeležbo na seji. Višino
sejnin določi svet ustanoviteljic, v skladu s predpisi, ki urejajo sejnine in
povračila v javnih zavodih.
5.4 Strokovni svet javnega zavoda

11. člen
(svet zavoda)
(1) Svet zavoda nadzoruje in upravlja zavod.
(2) Svet zavoda ima trideset (30) članov in je sestavljen iz predstavnikov:
• ustanoviteljic:
osemnajst (18) članov;
• zaposlenih v zavodu:
deset (10) članov;
• pacientov:
en (1) član,
• Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije: en (1) član
(3) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo ustanoviteljice v skladu s svojim
statutom.
(4) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem, na način in po postopku, ki ga določa statut zavoda.
(5) Predstavnika pacientov imenuje svet ustanoviteljic javnega zavoda izmed polnoletnih občank oziroma občanov občin ustanoviteljic na podlagi
izvedenega javnega poziva.
(6) Predstavnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(7) Mandat članov sveta zavoda traja pet (5) let in so po preteku te dobe
lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(8) Svet javnega zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet javnega zavoda lahko veljavno sklepa,
če je na seji navzoča večina članov sveta javnega zavoda. Organizacijo in
način dela sveta javnega zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti
članov sveta javnega zavoda določi svet javnega zavoda s poslovnikom, ki
je obvezen akt sveta zavoda.
(9) Predsednik sveta javnega zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed
članov sveta javnega zavoda.
(10) Svet javnega zavoda ima pristojnosti, določene z zakoni in statutom
zavoda, in sicer:
•	nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela javnega zavoda z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta javnega zavoda,
• nadzoruje ravnanje s premoženjem javnega zavoda,
• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev javnega zavoda,
•	odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki v skladu z določili
zakona, ki ureja lekarniško dejavnost,
•	ustanoviteljicam predlaga, da se del presežka prihodkov nad odhodki
javnega zavoda v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost, vrne ustanoviteljicam,
• nadzoruje finančno poslovanje javnega zavoda,
•	obravnava dolgoročno strategijo razvoja javnega zavoda, jo potrdi in
predloži ustanoviteljicam v sprejetje,
•	sprejme letni program dela in določa finančni načrt javnega zavoda s
soglasjem sveta ustanoviteljic,
• sprejme normative za delo na predlog direktorja,
•	preveri in potrdi letno poročilo javnega zavod s soglasjem sveta ustanoviteljic,
• odloča o delovni uspešnosti direktorja,
• spremlja vodenje poslov javnega zavoda in delo direktorja,
•	uveljavlja zahtevke javnega zavoda proti direktorju v zvezi s povračilom
škode, nastale pri poslovodenju,
• obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo,
•	spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom, ki ureja
lekarniško dejavnost,
• najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje javnega zavoda,
• s soglasjem sveta ustanoviteljic imenuje direktorja,
• s soglasjem sveta ustanoviteljic razreši direktorja,
• imenuje in razrešuje strokovnega vodjo,
• sprejema statut javnega zavoda s soglasjem sveta ustanoviteljic,

12. člen
(strokovni svet zavoda)
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in
odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Člani strokovnega sveta zavoda so strokovni vodja zavoda in vodje notranjih organizacijskih enot zavoda.
(3) Strokovni svet zavoda vodi strokovni vodja zavoda, ki odgovarja za izvajanje sklepov strokovnega sveta zavoda.
(4) Način dela in sprejemanje odločitev na strokovnem svetu zavoda uredi
strokovni svet s poslovnikom o delu strokovnega sveta zavoda.
(5) O delu strokovnega sveta zavoda se vodi zapisnik. Za vsebino zapisnika, način vodenja zapisnika in hrambo zapisnikov strokovnega sveta zavoda se smiselno uporabljajo določbe poslovnika sveta zavoda.
(6) Strokovni svet ima naslednje pristojnosti in naloge:
•	odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih s tem odlokom;
• določa strokovne podlage za program dela in razvoja zavoda;
•	svetu zavoda in direktorju zavoda daje mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda;
•	obravnava ugotovitve internega strokovnega nadzora in sprejema sklepe za odpravo pomanjkljivosti;
•	imenuje delovna telesa za obravnavo ali pripravo gradiv iz svoje pristojnosti,
• predlaga člane stalnih in občasnih komisij sveta zavoda;
•	odloča o drugih vprašanjih, za katere ga pooblasti svet zavoda ali direktor zavoda.
6. Sredstva za delo javnega zavoda
13. člen
(sredstva za delo javnega zavoda)
Sredstva za delo pridobiva javni zavod iz javnih in zasebnih sredstev, ki
zajemajo zlasti:
•	plačila za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z nosilci zdravstvenih zavarovanj,
• plačila iz proračunskih sredstev,
• sredstev ustanovitelja,
• s prodajo blaga in storitev na trgu,
• iz drugih virov.
7. Premoženje zavoda
14. člen
(premoženje zavoda)
(1) Za izvajanje dejavnosti zavoda dajo ustanoviteljice zavodu v upravljanje
nepremične v lasti ustanoviteljic, v obsegu in vrednosti, kot izhaja iz bilance
stanja zavoda na dan 1.1.2017.
(2) Za izvajanje dejavnosti zavoda ima zavod v lasti finančno in stvarno premoženje v obliki in vrednostih, kot izhajajo iz bilance stanja zavoda na dan
1.1.2017.
(3) S finančnim premoženjem ravna zavod kot dober gospodar in v skladu
z določbami zakona, ki ureja lekarniško dejavnost.
(4) S stvarnim premoženjem ravna zavod v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(5) K razpolaganju z nepremičnim premoženjem zavoda mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljic.
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8.	Odgovornost ustanoviteljic za obveznosti zavoda in njegovo
poslovanje
15. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje)
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje.
16. člen
(zadolževanje zavoda)
(1) Zavod se lahko brez soglasja ustanoviteljic zadolži do višine
500.000,00 EUR, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
(2) Pogodbena določila v posojilni pogodbi ali pogodbi o zavarovanju poroštev, ki jo sklene zavod, so nična, če določajo zavarovanje s stvarnim
premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne lekarniške službe.
9.	Medsebojne pravice in obveznosti med javnim zavodom in
ustanoviteljicami
17. člen
(medsebojne pravice in obveznosti)
(1) Zavod:
• poroča ustanoviteljicam vsaj enkrat letno o svojem poslovanju;
•	predloži občinam ustanoviteljicam letno poročilo in poročilo o realizaciji
letnega načrta;
• pripravlja in oblikuje razvojne načrte;
•	sodeluje pri ukrepih ustanoviteljic za napredek zdravstvenega varstva
prebivalstva;
• zagotavlja ustanoviteljicam potrebne podatke v skladu z zakonom.
(2) Ustanoviteljice:
•	v skladu s planom sodelujejo pri zagotavljanju mreže javne lekarniške
službe;
• vključujejo zavod v oblikovanje politike zdravstvenega varstva;
•	usklajujejo programe zdravstvenega varstva in spremljajo njegovo izvajanje ter sprejemajo druge ukrepe za izboljšanje stanja na področju
zdravstvenega varstva;
• imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda;
•	v primerih, ko ugotovijo, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, imajo ustanoviteljice pravico sklicati
sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi
predpisi.
(3) Zavod pridobi soglasje k investicijam ali obremenitvi nepremičnin, ki so
v lasti posamezne ustanoviteljice in v upravljanju zavoda in k vsem ostalim
zadevam, če tako določajo predpisi.
10. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic
18. člen
(medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic)
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ustanoviteljice ustanovijo svet
ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani oziroma županje v skladu z določili
zakona, ki ureja lokalno samoupravo.
(2) Ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti
s pogodbo, ki jo župani oziroma županje občin ustanoviteljic sklenejo v
treh (3) mesecih po uveljavitvi tega odloka.

20. člen
(primanjkljaj sredstev za delo)
(1) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni
mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
(2) Zavod mora ugotavljati primanjkljaj sredstev za delo iz prvega odstavka
tega člena tudi po teritorialnem načelu lege organizacijskih enot zavoda.
12. Splošni akti zavoda
21. člen
(statut zavoda)
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga
vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v
skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem sveta ustanoviteljic.
22. člen
(drugi splošni akti)
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne
akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu
zavoda.
13. Statusne spremembe
23. člen
(statusne spremembe)
(1) Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se
razdeli na dvoje ali več zavodov. O tem odločajo ustanoviteljice.
(2) Ustanoviteljice lahko odločijo, da se organizacijska enota zavoda izloči
in pripoji drugemu zavodu ali organizira kot samostojen zavod.
14. Prehodne in končne določbe
24. člen
(opravljanje funkcije)
Člani sveta zavoda, direktor zavoda in člani strokovnega sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata oziroma do nastopa mandata novoizvoljenega člana sveta zavoda.
25. člen
(uskladitev statuta)
(1) Zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom najkasneje v treh
mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Gorenjske lekarne (Uradni list RS, št. 4/2014).

11. N
 ačin razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in
način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda
19. člen
(presežek prihodkov)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se
nameni za:
• solventno in likvidno poslovanje javnega zavoda,
•	investicije v prostor in opremo upravnih prostorov, lekarn, podružnic
lekarn ter galenski in analizno-kontrolni laboratorij,
• razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev.
(2) Svet zavoda predlaga ustanoviteljicam, da se del presežka prihodkov
nad odhodki javnega zavoda iz zasebnih sredstev vrne ustanoviteljicam,
če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje javnega zavoda, v
skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost. Ta sredstva smejo
ustanoviteljice uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
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27. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok, po sprejemu na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic, objavi
Mestna občina Kranj v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati
petnajsti dan po objavi. Občine ustanoviteljice, ki uradnih objav ne objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, objavijo ta odlok v svojem uradnem
glasilu.
Številka: 160-8/2017-31 (47/15)
Datum: 23.9.2019
Številka: 160-2/2019-12
Datum: 30.9.2019
Številka: 160-1/2011
Datum: 2.10.2019

Mestna občina Kranj
Matjaž Rakovec, župan
Občina Radovljica
Ciril Globočnik, župan
Občina Bled
Janez Fajfar, župan
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Številka: 160-3/2018-32
Datum: 9.10.2019

Občina Gorje
Peter Torkar, župan

Številka: 160-2/2017/12
Datum: 11.10. 2019

Občina Bohinj
Jože Sodja, župan

Številka: 007-4/2018
Datum: 14.10.2019

Občina Jesenice
Blaž Račič, župan

Številka: 01201-1/1999
Datum: 15.10.2019

Občina Žirovnica
Leopold Pogačar, župan

Številka: 1700-1/2019-9
Datum: 21.10.2019

Občina Kranjska Gora
Janez Hrovat, župan

Številka: 007-3/2017
Datum: 22.10.2019

Občina Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj, župan

Številka: 007-0001/2018
Datum: 23.10.2019

Občina Naklo
Ivan Meglič, župan

Številka: 160-0001/2019
Datum: 28.10.2019

Občina Preddvor
Rok Roblek, župan

Številka: 014-0001/2017
Datum: 4.11.2019

Občina Jezersko
Andrej Karničar, župan

Številka: 160-00002/2019
Datum: 8.11.2019

Občina Šenčur
Ciril Kozjek, župan

Številka: 014-19/2019
Datum: 11.11.2019

Občina Škofja Loka
Tine Radinja, župan

Številka: 160-02/2019-01
Datum: 13.11.2019

Občina Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež, župan

Številka: 414-1/2019-060
Datum: 18.11.2019
		
Številka: 007-0002/2017-11
Datum: 14.11.2019

Občina Železniki
Anton Luznar, župan
Občina Žiri
Janez Žakelj, župan

Številka: 007-11/2017
Datum: 19.11.2019

Občina Tržič
mag. Borut Sajovic, župan
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16. člena Statuta občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15), 16. člena
Statuta občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 94/11), 18. člena Statuta občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) so Mestni svet Mestne
občine Kranj na svoji 4. seji dne 20. 03. 2019, Občinski svet Občine
Radovljica na svoji 4. seji dne 25. 03. 2019, Občinski svet Občine Bled
na svoji 4. seji dne 11. 06. 2019, Občinski svet Občine Gorje na svoji 4.
dne 10. 04. 2019, Občinski svet Občine Bohinj na svoji 5. seji dne 23.
05. 2019, Občinski svet Občine Jesenice na svoji 5. dne 23. 05. 2019,
Občinski svet Občine Žirovnica na svoji 3. seji dne 28. 03. 2019, Občinski
svet Občine Kranjska Gora na svoji 4. dne 10. 04. 2019, Občinski svet
Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 4. seji dne 17. 04. 2019, Občinski
svet Občine Naklo na svoji 4. seji dne 24. 04. 2019, Občinski svet Občine
Preddvor na svoji 4. seji dne 27. 03. 2019, Občinski svet Občine Jezersko
na svoji 5. seji dne 23. 04. 2019, Občinski svet Občine Šenčur na svoji 6.
seji dne 22. 05. 2019, Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 4. seji
dne 25. 04. 2019, Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na svoji 5.
seji dne 13. 06. 2019, Občinski svet Občine Železniki na svoji 5. seji dne
11. 04. 2019, Občinski svet Občine Žiri na svoji 5. seji dne 28. 03. 2019
in Občinski svet Občine Tržič na svoji 5. seji dne 23. 05. 2019 sprejeli
ODLOK
o ustanovitvi sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda
Gorenjske lekarne
1. Splošne določbe
1. člen
(ustanovitev sveta ustanoviteljic)
(1) S tem odlokom Mestni svet Mestne občine Kranj, skupaj z: Občinskim
svetom Občine Radovljica, Občinskim svetom Občine Bled, Občinskim
svetom Občine Gorje, Občinskim svetom Občine Bohinj, Občinskim svetom Občine Jesenice, Občinskim svetom Občine Žirovnica, Občinskim
svetom Občine Kranjska Gora, Občinskim svetom Občine Cerklje na Gorenjskem, Občinskim svetom Občine Naklo, Občinskim svetom Občine
Preddvor, Občinskim svetom Občine Jezersko, Občinskim svetom Občine
Šenčur, Občinskim svetom Občine Škofja Loka, Občinskim svetom Občine Gorenja vas – Poljane, Občinskim svetom Občine Železniki, Občinskim
svetom Občine Žiri in Občinskim svetom Občine Tržič ustanovijo svet ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne.
(2) S tem odlokom se določijo:
• naloge sveta ustanoviteljic,
• organizacija dela in način sprejemanja odločitev,
• financiranje in delitev stroškov med občinami.
2. člen
(ime in sedež skupnega organa)

2.
Na podlagi 3. člen Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/19,
8/96, 36/00-ZPZDC, 127/06-ZJZP), prvega odstavka 27. člen Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št. 85/16), 22. člen
Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16 – odl. US)
ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17-uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta občine Bled (Uradni list RS,
št. 67/09-uradno prečiščeno besedilo, 8/12), 15. člena Statuta občine
Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17), 17. člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 uradno prečiščeno
besedilo), 14. člena Statuta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15),
18. člena Statuta občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 55/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17 – popr.), 16.
člena Statuta občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/2017), 16. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje
na Gorenjskem, št. 7/16), 12. člena Statuta občine Naklo (Uradni list RS,
št. 28/15, Uradno glasilo slovenskih občin, 63/15), 16. člena Statuta občine Preddvor (Uradno glasilo občine Preddvor, št. 8/09, 1/11), 17. člena
Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188/14),
15. člena Statuta občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št.
1/11), 16. člena Statuta občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 9/18), 16. člena Statuta občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo, 35/16 in 26/17), 17. člena
Statuta občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15),

(1) Ime sveta ustanoviteljic iz drugega odstavka prvega člena tega odloka
je Svet ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne (v
nadaljnjem besedilu: svet ustanoviteljic).
(2) Sedež sveta ustanoviteljic je v Kranju, Slovenski trg 1.
3. člen
(namen ustanovitve sveta ustanoviteljic)
Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega zavoda Gorenjske lekarne.
2. Naloge sveta ustanoviteljic
4. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu ima svet
ustanoviteljic naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja področje zavoda:
1. občinam ustanoviteljicam predlaga statusne spremembe javnega zavoda;
2.	občinam ustanoviteljicam predlaga prenehanje javnega zavoda v skladu z določili zakona in statuta javnega zavoda;
3.	daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda v
skladu z določili zakona;
4.	občinam ustanoviteljicam predlaga spremembo sedeža ali imena javnega zavoda;
5.	občinam ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti
javnega zavoda;
6.	daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda, katerega javni zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti;
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7. daje soglasje k statutu javnega zavoda;
8. sprejema dolgoročno strategijo razvoja javnega zavoda;
9.	daje soglasje k pridobivanju in odtujitvi nepremičnega premoženja javnega zavoda;
10. potrjuje letni načrt investicijskega vzdrževanja;
11. daje soglasje k finančnemu načrtu in letnemu poročilu javnega zavoda;
12. določa višino sejnin članov sveta zavoda.
13.	odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi
javnega zavoda.
(2) Svet ustanoviteljic ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje
v razmerju do javnega zavoda v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom
in statutom javnega zavoda.
5. člen
(način izvrševanja nalog)
Svet ustanoviteljic izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
3. Način odločanja sveta ustanoviteljev
6. člen
(sestava in način dela svet ustanoviteljic)
(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani in županje občin ustanoviteljic.
Člani oziroma članice (v nadaljnjem besedilu: član) sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljic. Pri glasovanju o predsedniku ustanoviteljev ima vsak član sveta ustanoviteljic en glas.
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči sveta ustanoviteljic. Predsedujoči svetu ustanoviteljic mora sklicati sejo sveta,
če to zahtevajo ustanoviteljice z najmanj tretjinskim deležem glasov.
7. člen
(število glasov članov sveta ustanoviteljic)
Vsak član sveta ustanoviteljic ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, prebivalcev s stalnim prebivališčem v občini.
Število prebivalcev se ugotovi po javno dostopnih podatkih Statističnega
urada Slovenije pred glasovanjem.
8. člen
(način sprejemanja odločitev)
Svet ustanoviteljic sprejema odločitve z večino glasov svojih članov, pri
čemer mora za odločitev glasovati najmanj deset (10) članov sveta ustanoviteljic, če ni s tem odlokom drugače določeno.
9. člen
(poročanje Sveta ustanoviteljev o svojem delu)
(1) Svet ustanoviteljic najmanj enkrat letno poroča mestnemu oziroma občinskim svetom občin ustanoviteljic o svojem delu.
(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti sveta ustanoviteljic in zavzamejo do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti sveta ustanoviteljic pred posameznim občinskim svetom predstavlja svet ustanoviteljic
tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v svetu ustanoviteljic.
4. Financiranje sveta ustanoviteljev
10. člen
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljev)
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12. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok, po sprejemu na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic, objavi
Mestna občina Kranj v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati
petnajsti dan po objavi. Občine ustanoviteljice, ki uradnih objav ne objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, objavijo ta odlok v svojem uradnem
glasilu.
Številka: 160-8/2017-32 (47/15)
Datum: 23.9.2019

Mestna občina Kranj
Matjaž Rakovec, župan

Številka: 160-2/2019-12
Datum: 30.9.2019

Občina Radovljica
Ciril Globočnik, župan

Številka: 160-1/2011
Datum: 2.10.2019

Občina Bled
Janez Fajfar, župan

Številka:160-3/2018-33
Datum: 9.10.2019

Občina Gorje
Peter Torkar, župan

Številka: 160-2/2017/11
Datum: 11.10.2019

Občina Bohinj
Jože Sodja, župan

Številka: 007-4/2018
Datum: 14.10.2019

Občina Jesenice
Blaž Račič, župan

Številka: 01201-1/1999
Datum: 15.10.2019

Občina Žirovnica
Leopold Pogačar, župan

Številka: 1700-1/2019-9
Datum: 21.10.2019

Občina Kranjska Gora
Janez Hrovat, župan

Številka: 007-3/2017
Datum: 22.10.2019

Občina Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj, župan

Številka: 007-0001/2018
Datum: 23.10.2019

Občina Naklo
Ivan Meglič, župan

Številka: 160-0001/2019
Datum: 28.10.2019

Občina Preddvor
Rok Roblek, župan

Številka: 014-0001/2017
Datum: 4.11.2019
		
Številka: 160-00002/2019-7
Datum: 8.11.2019

Občina Jezersko
Andrej Karničar, župan
Občina Šenčur
Ciril Kozjek, župan

Številka: 014-19/2019
Datum: 11.11.2019

Občina Škofja Loka
Tine Radinja, župan

Številka: 160-02/2019-01
Datum: 13.11.2019

Občina Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež, župan

Številka: 414-1/2019-061
Datum: 18.11.2019
		
Številka: 007-0002/2017-10
Datum: 14.11.2019

Občina Železniki
Anton Luznar, župan
Občina Žiri
Janez Žakelj, župan

(1) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic predstavljajo stroški njegovega
poslovanja.
(2) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic zagotovijo občine ustanoviteljice
v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo sveta ustanoviteljic v
višini sorazmernega odstotnega deleža svojih glasov v razmerju do celotnega števila glasov.

Številka: 007-11/2017
Datum: 19.11.2019

5. Prehodna in končna določba

Na podlagi 119. in 123. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l.
RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)
je Občinski svet Občine Radovljica na 9. redni seji dne 18.12.2019 sprejel

11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupnega
organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske
lekarne (Uradni list RS, št. 4/2014).

Občina Tržič
mag. Borut Sajovic, župan

3.

ODLOK
o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za novo pokopališče v Begunjah
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1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo prve spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo pokopališče v Begunjah (DN
UO, št. 125/2010 v nadaljevanju 1SD OPPN pokopališče Begunje), ki jih
je izdelal Domplan d.d. iz Kranja, pod št. projekta UD/502-108/19.
(2) 1SD OPPN pokopališče Begunje, se nanašajo na tekstualni in grafični
del.
(3) Prostorski akt ima naslednje priloge:
1. Izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov;
2. Prikaz stanja prostora;
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPPN;
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN;
6. Povzetek za javnost;
7. Odločba iz katere je razvidno, da okoljsko poročilo ni potrebno.
2. člen
Tabela drugega odstavka, 2. člena, se v celoti nadomesti z novo tabelo,
ki se glasi:
»Prikaz prvih sprememb in dopolnitev
M = 1:500
List 1 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela PRO
s prikazom lege prostorske ureditve na širšem
območju - PNRP
M = 1:1000
List 2 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela PRO
s prikazom lege prostorske ureditve na širšem
območju - GJI
M = 1:1000
List 3 Prikaz območja podrobnega načrta z obstoječim
parcelnim stanjem
M = 1:500
List 4 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M = 1:5000
List 5 Ureditvena situacija
M = 1:500
List 6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
ter grajeno javno dobro
M = 1:1000
List 7 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja,
naravnih virov in ohranjanje narave
M = 1:1000
Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarom
M = 1:1000
List 9 Načrt parcelacije in zakoličba
M = 1:500
List 10 Obstoječa lastniška struktura
M = 1:500«
3. člen
3. člen se v celoti nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Občinski podrobni prostorski načrt za novo pokopališče v Begunjah
zajema parcelo št. 296/8 k.o. 2151-Begunje.«
4. člen
Tabela 4. člena, se v celoti nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
parc. št.

površina m2

vrsta rabe

296/8

8.244

101 njiva

5. člen
5. člen se v celoti nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Občinski podrobni prostorski načrt določa pogoje za prostorsko ureditev novega pokopališča v Begunjah (v nadaljevanju OPPN), ki se nahaja
na severnem delu naselja Begunje. Območje urejanja je podrobneje opredeljeno v Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 159/2012 in
spremembe), ki opredeljuje, da se enota urejanja prostora BE 07, ureja s
podrobnim načrtom.
(2) V naravi je zemljišče omejeno z obstoječo cesto proti Krpinu na vzhodu,
s kompleksom stanovanjske zgradbe Begunje 76 na zahodu in dostopno
cesto z graščinskim zidom na jugu, na severni strani pa meja poteka po
travniških površinah. Skupna površina območja predvidenega izvedbenega akta je cca 0,82ha.
6. člen
(1) V prvem odstavku šestega člena se beseda »kamniti« črta in nadomesti
z besedami »AB zid obložen s kamnom«. Zadnji stavek prvega odstavka
šestega člena pa se spremeni tako, da se glasi: »Vstop se zapira z vrati.«
(2) V tretjem odstavku, 6. člena, se črta beseda »dve«, namesto besede »vežici«, pa se zapiše beseda »vežice«. Pred besedo »zaokrožuje«, se
doda beseda »lahko«.
(3) Zadnji stavek tretjega odstavka, 6. člena se v celoti črta.
(4) K četrtemu odstavku, 6. člena se:
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-	Na začetku doda beseda »Parkiranje:«. V drugem stavku četrtega odstavka, 6. člena se črta besedilo »velikosti 32 parkirnih mest, od katerih so tri mesta namenjena invalidom,«.
-	Doda se nov stavek, ki se glasi »Minimalna količina parkirnih mest za
pokopališča je 1 PM / 30 grobov od katerih ustrezno število parkirišč
za invalide.«.
- Črtata besedilo in tabela »Karakteristični profil ob vzhodnem zidu«.
- Črta besedilo in tabela »Karakteristični profil ob južnem zidu«.
-	Črta besedilo »Ob pokopališkem objektu se uredi servisni dovoz (dovoz pokojnikov, dovoz za čajno kuhinjo, dovoz peska, dostop za odvažanje kontejnerjev z odpadki) in
- Doda stavek: Žarni zid je dopustno ozeleniti.«.
(5) Peti odstavek, 6. člena, se v celoti črta.
7. člen
(1) Iz tretjega odstavka sedmega člena se črta prvi stavek, ki se glasi »Ob
vstopnem delu je površina za raztros pepela.«
(2) Četrti odstavek, 7. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Na območju pokopališča so naslednji tipi grobov:
- »žarni zid« v zunanjem zidu na južni in vzhodni strani pokopališča,
- »žarni grobovi« v zidovih v griču na zahodnem robu pokopališča
-	»zeleni grobovi« so enojni ali dvojni grobovi s spominskimi obeležji,
locirani so na trati vzhodno od poti proti razpelu.
-	»cvetlični grobovi« so enojni ali dvojni klasični grobovi, na katerih je možna individualna ureditev skladno s krajevno tipiko; locirani so zahodno
od poti proti razpelu,
-	»prostor za raztros pepela oz. prostor za obrede s posebnimi zahtevami«, na severovzhodnem delu pokopališča. Predvidi se možnost obeležja tudi za pokojnike, ki se raztresejo.
Upravljavec pokopališča s Pravilnikom predpiše enotno obliko obeležij.«
(2) Peti odstavek, 7. člena se v celoti črta.
(3) Šesti odstavek, 7. člena postane peti ter se nadomesti z novim besedilo, ki se glasi:
»Poti:
Dostopi do grobov se urejajo s potmi:
- glavne poti
- poti ob žarnih zidovih na jugu in vzhodu
- sekundarne poti med grobovi.«
(4) Sedmi odstavek, 7. člena postane šesti ter se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Prostor za razpelo:
V osrednjem delu pokopališča se uredi razpelo, katerega višina naj ne presega 4,00m od urejenega terena.
(5) Osmi odstavek, 7. člena postane sedmi ter se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Spremenjene reliefne strukture:
Dopustne so naslednje reliefne spremembe:
- grič na zahodni strani, ki ločuje pokopališče od obstoječega objekta,
- prostor za raztros pepela in
-	nivojska ureditev terena na prehodu iz vstopne ploščadi s pokopališkimi objekti na območja grobov.«
(6) Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Lega pokopaliških objektov mora slediti gradbeni meji, oz. območju
za gradnjo pokopaliških objektov. To je črta določena v grafičnem prikazu
(lista 5 in 9), ki označuje skrajno mejo do katere lahko sežejo pokopališki
objekti in ne smejo segati preko gradbene meje.«
(6) Deveti odstavek, 7. člena se v celoti črta.
(7) Deseti odstavek, 7. člena postane deveti ter se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Objekte na pokopališču je dopustno delno ali v celotni nadkriti z nadstrešnico, ki se vizualno odpira v smeri proti pokopališču. Naklon strešine je
lahko do 6 stopinj. Streha je lahko ozelenjena.
Predvideni objekti:
- dve mrliški vežici,
- prostor za svojce,
- skladišče za pogrebno opremo,
- skladišče za vzdrževanje pokopališča,
- sanitarije…
Za navedeni program se lahko zgradi več enot.
Ob objektih mora biti zagotovljen prostor za servisni dostop.«
(8) Doda se nov, deseti odstavek, 7. člena, ki se glasi:
»Arhitektonsko oblikovanje se prilagodi namembnosti in funkciji območja
in se podredi potrebam pokopališkega procesa. Višina nadstrešnice in
pokopaliških objektov ne sme presegati višine okoliških objektov, ki predstavljajo kulturno dediščino.«
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(9) Doda se nov, trinajsti odstavek 7. člena, ki se glasi:
»Zasaditev: Za ureditev zelenih površin in zasaditev, se uporabljajo lokalno
značilne domorodne rastlinske vrste, izmed tujerodnih pa le tiste, ki zanesljivo niso invazivne.«

(2) K 11. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Predvidena navezava na obstoječi fekalni vod poteka znotraj območja
OPPN.«

8. člen

12. člen se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Južni del obravnavanega območja prečka prosto zračno NN omrežje,
namenjeno oskrbi obstoječih odjemalcev z električno energijo. Okoliški
odjemalci se napajajo iz transformatorske postaje TP 037 Begunje. Po
severnem robu obravnavanega območja poteka SN daljnovod, proti TP
245 Krpin.
(2) Pred pričetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno
lokacijo elektroenergetskih vodov in naročiti zakoličbo elektroenergetskih
vodov. Kjer se bodo gradbeni posegi izvajali v območju tras obstoječih
elektroenergetskih vodov, je potrebno predvideti njihovo prestavitev izven
območja gradbenih posegov, oziroma predvideti njihovo zaščito v skladu
z veljavnimi predpisi. Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih
vodov mora biti zagotovljen nadzor s strani distribucijskega podjetja.
(3) Skladno s strategijo in načrti razvoja EE omrežja je predvidena zamenjava prosto zračnega NN in SN omrežja na in v okolici obravnavanega
območja.
(4) Razdelilna oziroma priključno merilna omarica mora biti dostopna z javnih površin. Njihove lokacije bodo določene v projektu elektrifikacije območja. NN omrežje mora biti zgrajeno z zemeljskimi kabli.
(5) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še po zemljiščih
parc. št. 1871/1, 1871/2 in 1873/1, vse k.o. 2151-Begunje.«

13. člen
Četrti stavek, prvega odstavka, 8. člena se nadomesti z novim besedilom,
ki se glasi:
»Za ureditev pokopališča po opustitvi dejavnosti je treba, skladno s področnimi predpisi, pridobiti kulturnovarstvene pogoje in nato še kulturnovarstveno soglasje.«
9. člen
Doda se nov 8a. člen, ki se glasi:
»8a. člen
(prometna ureditev)
(1) Novo pokopališče v Begunjah leži ob:
- cesti v Krapin - Javna pot Krpin-Begunje (odsek 848781) na vzhodu in
- dovozni cesti - Javna pot Begunje (odsek 849427).
(2) Javna pot Krpin-Begunje (odsek 848781)
Načrtovano pokopališče, se z novim priključkom navezuje na cesto v Krpin, in sicer v karakterističnem profilu, ki predvideva:
- pokopališki zid,
- zeleni pas z možnostjo ozelenitve zidu, cestni robnik,
- parkirni prostori,
- dovozna cesta,
- zelenica z obojestranskim robnikom, v kateri se uredi drevored,
- pločnik,
- cestišče za dvosmerni promet,
- bankina in prilagoditveni pas.
(3) Javna pot Begunje (odsek 849427)
Servisni dovoz do pokopaliških objektov je urejen z južne strani s priključkom na javno pot (JP 849427), v karakterističnem profilu, ki predvideva:
- pokopališki zid,
- zeleni pas z možnostjo ozelenitve zidu,
- pločnik z robnikom,
- cestišče za dvosmerni promet.
(4) V fazi projektiranja se za namen ureditve obstoječih cest višinsko preveri niveleto, določi potrebne elemente ceste kot so: širina, vzdolžni in prečni
naklon, prometna ureditev, odvodnjavanje ter predvidi morebitne zaščitne
in varnostne ukrepe.
(5) Dostop do objektov se načrtuje preko tlakovane vstopne ploščadi. Ob
pokopališkem objektu se uredi servisni dovoz (dovoz pokojnikov, dovoz za
čajno kuhinjo, dovoz peska, dostop za odvažanje kontejnerjev z odpadki).
(6) Ob predvidenem pokopališču se lahko rekonstruirata odseka obstoječih cest, ki mejita na območje pokopališča z vzhodne in južne strani.
(7) Predvidena rekonstrukcija in razširitev dovozne ceste - Javna pot Begunje (odsek 849427), posega izven območja OPPN še na zemljišča parc.
št. 187/1, k.o. 2151-Begunje.
(8) Razširitev in rekonstrukcija ceste v Krpin - Javna pot Krpin-Begunje
(odsek 848781), posega na zemljišča, parc. št. 295/1 in 296/6, k.o.
2151-Begunje, torej v območje OPPN.«
10. člen
K 9. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pri izgradnji prometne, komunalne in energetske infrastrukture se
upošteva priporočljive minimalne razdalje približevanja in križanja komunalnih vodov ter njihove varovalne pasove po veljavnih področnih predpisih.«

14. člen
K 13. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še po zemljiščih
parc. št. 1871/1, 1871/2 in 1873/1, vse k.o. 2151-Begunje.«
15. člen
14. člen se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) V bližini območja OPPN je že zgrajeno plinovodno omrežje.
(2) Dopustna je priključitev na omrežje zemeljskega plina. Glede na lokacijo bodočih objektov, so možni tudi drugi koridorji.
(3) Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture v območju se upoštevajo predpisani odmiki med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.
(4) Dopustna je raba morebitnih drugih alternativni virov energije, ki se določijo v fazi projektiranja.«
16. člen
(1) K prvemu odstavku 15. člena, se na začetku doda stavek: »Zbiranje
in odvoz komunalnih odpadkov v območju se uredi na krajevno običajen
način.«
(2) V prvem odstavku, 15. člena, se v obstoječem besedilu črta »v« pred
besedo »jugozahodnem«.
(3) Doda se nov tretji odstavek, 15. člena, ki se glasi:
»(3) Zbirno mesto za ločevanje odpadkov se predvidi na južni strani parkirišča (parc. št. 295/1 k.o. Begunje). Omogočen je dostop za odvažanje
odpadkov s tovornim vozilom.«
(4) Na koncu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V času gradbenih del je investitor dolžan zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih in sicer ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz
klasifikacijskega seznama odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja in da
je zbiralcem gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem.«

11. člen

17. člen

(1) Prvi stavek, prvega odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pokopališče se priključi na javni vodovod.
(2) K 10. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še po zemljiščih
parc. št. 187/1, k.o. 2151-Begunje, kjer se navezuje na obstoječi vod.«

Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Javno razsvetljavo je dopustno urediti na vzhodnem in južnem zidu, ob
vstopu v pokopališče in stavbah pokopališča.«

12. člen
(1) Prvi odstavek, 11. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Pokopališče se priključi na javno fekalno kanalizacijo (vod K16). Skladno s tehničnimi predpisi se zgradi nov kanalizacijski priključek.«
(2) Drugi odstavek, 11. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Meteorne vode s strešin, utrjenih površin, ceste in parkirišča se preko
peskolovov vodijo v meteorno kanalizacijo, ali se ustrezno ponikajo. Meteorne vode se pred ponikanjem lahko zbirajo v rezervoarjih za deževnico.«

18. člen
V šestem odstavku 17. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
» Zagotovljen je 2,00 m odmik od ceste na južni oz. jugozahodni strani pokopališča, ki predstavlja enega od dostopov na območje graščine Katzenstein. Obenem se širina cestnega telesa poveča s 3,00 na 5,00 metrov,
ob njem pa se uredi na J strani mulda, na S pa pločnik v širini 1,60 m, kar
zagotavlja prometno varno lokalno cesto.
19. člen
Pred 19. členom, se doda nov, 18a. člen, ki se glasi:
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»(1) V oddaljenosti do 1km od območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi, je treba za vsako novogradnjo, visoko nad 18m,
pridobiti projektne pogoje in soglasje (mnenje) ministrstva, pristojnega
za obrambo.«
20. člen
Pred 19. členom, se doda nov, 18b. člen, ki se glasi:
»(1) Novi predmeti ali podaljški predmetov ne smejo segati nad konično
omejitveno ravnino (582 m.n.v), razen če so zakriti z drugimi, enako visokimi ali višjimi nepremičnimi predmeti, ali če aeronavtična študija dokaže,
da novi predmeti ne bodo resneje ogrozili varnosti in rednosti zračnega
prometa.
(2) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo
višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje Javne agencije za civilno letalstvo RS k lokaciji,
oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu s predpisi.«
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25. člen
(1) OPPN je na vpogled na Občini Radovljica in na Upravni enoti Radovljica.
26. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske
službe.
27. člen
(1) Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave in začne veljati osmi dan po objavi.
Številka: 3505-0009/2019
Datum: 19.12.2019
		
		

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

21. člen
19. člen se nadomesti z novim besedilo, ki se glasi:
»(1) Pokopališče se gradi fazno; do zapolnitve pokopališča se proste površine namenijo za pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v
vojni in v izrednih razmerah.«
22. člen
20. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pokopališče je zasnovano tako, da omogoča postopno širitev.
(2) Gradnjo in ureditve se izvaja v eni ali več fazah; faznost ene gradnje je
mogoča pod pogojem, da se ta navezuje na obstoječe omrežje prometnih
povezav in infrastrukture, ter predstavlja smiselno zaključeno celoto.
(3) Pred gradnjo in ureditvijo vsake faze je potrebno predhodno zagotoviti
ustrezno komunalno in prometno opremo, vključno s parkirnimi mesti za
ureditev, ki se bo realizirala.
(4) Ureditev ceste se lahko izvaja samostojno.
(5) Možna je fazna izgradnja pokopaliških objektov in postavitev urbane
opreme.«
23. člen
21. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja, če so potrebne prostorsko, tehnološko, prometno, ekonomsko, geološko, hidrološko, geomehansko ali tehnično utemeljene oziroma primernejše rešitve. Odstopanja
so možna pod pogojem, da ni ogroženo zavarovano območje, ter je zagotovljena požarna in zdravstvena varnost objektov in ljudi.
(2) Za dopustna odstopanja po tem odloku se štejejo odstopanja infrastrukturnih objektov, naprav in vodov, grajenega javnega dobra ter križanja komunalnih vodov z lokalno cesto. K vsaki rešitvi križanja komunalnih
vodov z lokalno cesto morajo investitorji oziroma upravljavci takega voda
predhodno pridobiti soglasje investitorjev, upravljavca lokalne ceste oziroma upravljavcev tangiranih komunalnih vodov.
(3) Dopustne so prilagoditve tras posameznih infrastrukturnih oziroma komunalnih naprav, če je zagotovljena ohranitev oz. izboljšanje funkcije ter
pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč za izvedbo po spremenjeni trasi.
(4) V primeru boljših tehničnih rešitev, so dopustna odstopanja glede poteka osi in glede prečnega profila pri rekonstrukciji cest.
(5) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi
soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(6) Dopustne so tolerance tlorisnih oblik objektov oziroma lege in zasnove
objektov ob upoštevanju boljših arhitekturno tehničnih rešitev. V grafičnem delu OPPN je prikazana ena izmed možnih razporeditev posameznih
ureditev znotraj pokopališča. Natančna razporeditev, velikost, število in
namembnost stavb in drugih objektov pokopališča (vključno z zunanjimi
ureditvami) se opredeli v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja, ob upoštevanju določil tega odloka in veljavnih predpisov za
vrste objektov, ki se gradijo.
(7) Dopustna so odstopanja od geodetskih podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave podatkov.«
24. člen
Doda se nov 22a. člen, ki se glasi:
»(1) Odlok o OPPN preneha veljati v primeru, da ga pristojni organ občine
razveljavi.
(2) V primeru prenehanja veljavnosti OPPN se območje ureja skladno s
splošnimi in posebnimi določbami Prostorskega reda občine Radovljica.«

4.
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23
(Ur. l. RS, št. 26/14), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS,
št. 94/07 – UPB 2 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica
(DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 9. redni seji
dne 18.12.2019 sprejel
ODLOK
o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom Občina Radovljica določa javni interes na področju športa in področja, kjer se javni interes uresničuje, postopek izbire izvajalcev
letnega programa športa, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja, način
sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora
nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so
namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s
športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi
nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
- v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Radovljica(v nadaljevanju: LPŠ),
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa.
3. člen
(opredelitev področij športa)
Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi
možnostmi iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednji programi in
področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- obštudijske športne dejavnosti,
- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- športna rekreacija,
- šport starejših.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
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2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v
športu,
- statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna
podpora programov,
- založništvo v športu,
- znanstveno raziskovalna dejavnost v športu,
- informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
- športne prireditve,
- javno obveščanje o športu,
- športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
4. člen
(letni program športa)
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe in področja, ki so v
koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, v občini prepoznana kot
javni interes.
(2) Glede na razvojne načrte, prednostne naloge v športu, razpoložljiva
proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem
športu se v LPŠ določi:
- športne programe in področja, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz
občinskega proračuna,
- predvideno višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij in
programov športa.
(3) Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov in področij so opredeljeni v prilogi 1: Pogoji in merila za sofinanciranje letnega programa
športa v občini Radovljica, ki je sestavni del tega odloka in se objavi na
uradni spletni strani Občine Radovljica.
(4) Predlog LPŠ pripravi za področje športa pristojen organ občinske uprave. Zaradi zagotavljanja uresničevanja interesov civilne športne družbe v
postopku priprave predloga LPŠ poda svoje mnenje tudi občinska športna
zveza, v kolikor ta v občini obstaja.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občinski svet sprejme letni program športa na lokalni ravni brez predhodnega mnenja iz prejšnjega odstavka, če ga občinska športna zveza ne poda v roku enega meseca od
prejema poziva.
III. IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
5. člen
(izvajalci letnega programa športa)
(1) Izvajalci LPŠ so poleg občine po tem odloku lahko:
- športna društva in športna zveza, ki so registrirani v Republiki Sloveniji (v
nadaljevanju: RS),
- zavodi za šport,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe,
določene z LPŠ,
- pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
- samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju
športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
- zasebni športni delavci,
ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena tega odloka.
(2) Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni
lahko združujejo v športno zvezo.
(3) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le tega, pod enakimi
pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
IV. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE
6. člen
(pravica do sofinanciranja)
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja letnega programa športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
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- izvajalec ima sedež v občini Radovljica,
- izvajalec je na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa (v nadaljevanju: JR) najmanj dve (2) leti registriran v skladu
z veljavnimi predpisi na upravni enoti, ki je pristojna za območje občine,
njegova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov (izjema so
zavodi za šport in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja),
- izvajalec izvaja prijavljene športne programe skladno s tem odlokom, LPŠ
in JR,
- izvajalec zagotavlja redno izvajanje prijavljenih programov iz 1. točke 3.
člena tega odloka najmanj 35 tednov v letu,
- izvajalec ima za izvajanje prijavljenih športnih programov iz 1. točke 3.
člena zagotovljene materialne in prostorske pogoje,
- izvajalec ima za izvajanje prijavljenih športnih programov iz 1. točke 3.
člena zagotovljen ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
- izvajalec ima za prijavljene programe iz 1. točke 3. člena izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
- izvajalec ima za prijavljene programe iz 1. točke 3. člena urejeno evidenco o udeležencih (velja za vse) in evidenco članstva (velja za športna
društva in zveze),
- najmanj 50% udeležencev programov iz 1. točke 3. člena, ki jih na JR
prijavlja izvajalec, ima stalno bivališče v občini Radovljica,
- izvajalec najmanj 50% prijavljenih programov iz 1. točke 3. člena izvaja na
območju občine Radovljica, če obstaja ustrezna infrastruktura,
- izvajalec je v roku in na predpisan način oddal poročilo o realizaciji programa za preteklo proračunsko leto, v kolikor je za to leto prejel sredstva
na javnem razpisu,
- izvajalec, v kolikor je za preteklo proračunsko leto prejel sredstva na javnem razpisu, ni nenamensko koristil pogodbena sredstva ali drugače kršil
pogodbena določila,
- izvajalec je v roku in na predpisan način oddal prijavo na JR in v primeru
poziva k dopolnitvi vloge v roku in na predpisan način dopolnil vlogo,
- izvajalec izpolnjuje vse pogoje iz tega odloka in JR.
V. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
7. člen
(komisija za izvedbo javnega razpisa)
(1) Župan s sklepom ustanovi komisijo za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz petih (5) članov.
(2) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi
dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.
(3) Naloge komisije so:
- pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
- odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
- ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v tem odloku,
- priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programih in področjih ter določitev višine sofinanciranja,
- vodenje zapisnikov o svojem delu.
(4) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja pristojni oddelek
občinske uprave.
8. člen
(javni razpis in razpisna dokumentacija)
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana občina izvede JR.
(2) Objava JR mora vsebovati:
- naziv in sedež izvajalca JR,
- pravno podlago za izvedbo JR,
- predmet JR,
- navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),
- navedbo pravnih podlag za vrednotenje športnih programov in področij,
- predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
- datum in način odpiranja vlog,
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
- navedbo in kontaktne podatke oseb, pooblaščenih za dajanje informacij
o JR,
- informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
- razpisne obrazce,
- navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
- informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev in meril,
- vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
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9. člen
(postopek izvedbe javnega razpisa)
(1) Občina Radovljica objavi najavo JR v uradnem glasilu Občine Radovljica, vsebino JR in razpisno dokumentacijo pa na svoji spletni strani. Razpisna dokumentacija mora biti v pisni obliki dostopna tudi v glavni pisarni
občine. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot 15 dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga«
in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska,
če je tako določeno v JR. Način elektronske predložitve vloge se določi v
razpisni dokumentaciji.
10. člen
(odpiranje vlog)
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni
in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
(2) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede
na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter
ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (popolna vloga).
(3) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
- kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
- imena navzočih članov komisije,
- naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
- ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge.
(5) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
(6) Na podlagi zapisnika se v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog pisno
pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni.
(7) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
11. člen
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih s
tem odlokom, javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na
to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega
programa športa.
(2) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega
odstavka tega člena vodi zapisnik.
(3) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
12. člen
(odločba o izbiri)
Na podlagi odločitve komisije izda pristojni organ občinske uprave izvajalcem odločbe o izbiri. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o
sofinanciranju izvajanja LPŠ.
13. člen
(pritožbeni postopek)
(1) Zoper odločbo je možno podati pritožbo v roku osmih (8) dni po prejemu odločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ.
(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema pritožbe.
Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi
komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču
Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.
(4) Vložena pritožba in upravni spor ne zadržita sklepanja pogodb z ostalimi
izbranimi izvajalci LPŠ.
14. člen
(objava rezultatov javnega razpisa)
Rezultati se po zaključku postopka JR objavijo na spletnih straneh Občine
Radovljica.
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- naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
- pravno osnovo za sklenitev pogodbe,
- vsebino in obseg dejavnosti,
- višino dodeljenih sredstev,
- terminski plan porabe sredstev,
- način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo športnih programov in področij ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
- način nakazovanja sredstev izvajalcu,
- način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
- način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
- določilo, da mora izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva
ali drugače krši pogodbena določila, občini vrniti dana sredstva skupaj z
zamudnimi obrestmi po zakonski stopnji od dneva prejetja teh sredstev do
dneva vračila sredstev,
- določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
- druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
16. člen
(spremljanje izvajanja letnega programa športa)
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbran športni program ali
področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja
občinska uprava.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(prenehanje veljavnosti pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju
letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, št. 108/09, št.
125/10 in št. 150/11).
18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
občine Radovljica – Uradne objave.
Priloga 1 k Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica - POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ se objavi na spletni strani Občine Radovljica.
Številka: 007-14/2019
Datum: 18.12.2019
		
		

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

5.
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB2 in spremembe), 19. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03 in spremembe) in 17.
člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet
Občine Radovljica na 9. seji dne 18.12.2019 sprejel

VI. SKLEPANJE POGODB IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in
dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev

15. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci letnega programa športa)
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:

V Sklepu o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih
plačil staršev za programe vrtcev (DN UO, št. 214/16, 233/17, GG, št.
60/18 in DN UO, št. 254/19) se spremeni 1. člen, tako da se glasi:

1. člen

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

UO, stran 12

št. 265, 27. decembra 2019

2. člen

»Cene programov Vrtca Radovljica od 1.1.2020 dalje znašajo na mesec:
oddelek I. starostnega obdobja

526,58 EUR

oddelek II. starostnega obdobja

410,98 EUR

oddelek 3-4 letnih otrok

433,87 EUR

kombinirani oddelek

433,87 EUR«

2. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne
objave in začne veljati s 1.1.2020. Z dnem začetka veljave tega sklepa
preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse za leto
2019 (DN UO, št. 247).
Številka: 31016-20/2019
Datum: 19.12.2019
		
		

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave, uporablja pa se od 1.1.2020.
Številka: 007-0009/2017-4
Datum: 19.12.2019
		
		

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

6.
Na podlagi 6. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroškov komunalnega opremljanja v občini Radovljica (DN UO, št.
136/2010) je Občinski svet Občine Radovljica na 9. seji dne 18.12.2019
sprejel
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2020
1. člen

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Ur.l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10),
122. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 247. člena
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17) in sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica z 9. seje, z dne 18.12.2019, Občinska
uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja naslednjo
ODLOČBO O IZVZEMU ZEMLJIŠČ IZ JAVNEGA DOBRA
1. Z zemljišč s seznama:
KO		

Parcela

Kvadratura [m2]

Lastništvo

2157 PREDTRG
2164 LANCOVO

808/6
1635/6

66
243

OBČINA RADOVLJICA
OBČINA RADOVLJICA

se izbrišejo zaznambe grajenega javnega dobra.
2.

Povprečna gradbena cena za kvadratni meter koristne stanovanjske površine v stanovanjski gradnji brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez cene zemljišča na dan uveljavitve tega sklepa znaša
1.023,84 EUR.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju
občine Radovljica za povprečno stopnjo opremljenosti na dan uveljavitve
tega sklepa za objekte in naprave individualne rabe znašajo 74,84 EUR na
kvadratni meter ter za objekte in naprave kolektivne rabe 66,29 EUR na
kvadratni meter koristne stanovanjske površine.
3. člen
Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne
objave in začne veljati s 1.1.2020. Z dnem začetka veljave tega sklepa
preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2019 (DN UO, št.
247/2018).
Številka: 31016-3/2019
Datum: 19.12.2019
		
		

8.

Z zemljišč s seznama:

KO		

Parcela

Kvadratura [m2]

Lastništvo

2151 BEGUNJE
2155 HRAŠE

1872/10
1391/12

45
16

JAVNO DOBRO
JAVNO DOBRO

se izbriše lastninska pravica na ime JAVNO DOBRO ter se vpiše lastninska
pravica na ime Občina Radovljica, matična številka: 5883466000.
O brazl oži tev :
Občina Radovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest in drugih javnih površin lokalnega pomena. Zemljišča, za katera je bilo ugotovljeno, da
ne služijo več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS-1, Ur. l. RS, št. 11/18) lahko proda ali zamenja za druga zemljišča. Neuporaba zemljišč kot javno dobro je bila ugotovljena v ugotovitvenih
postopkih, izvedenih na terenu in s pomočjo letalskih posnetkov ter drugih
podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. O izvzemu iz javne rabe
je dne 18.12.2019 Občinski svet Občine Radovljica sprejel ugotovitveni
sklep, da se navedena zemljišča ne uporabljajo več kot javno dobro.
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

7.
Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Radovljica (DN
UO, št. 86/07) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)
je Občinski svet Občine Radovljica na 9. seji dne 18.12.2019 sprejel
SKLEP
o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica
za leto 2020
1. člen
Vrednost točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2020
je določena v višini 0,04162885 EUR.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba
županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritožbo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po
pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,10 EUR po tar. št. 2
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I,
Ur. l. RS 32/16).
Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec
Številka: 7113-12/2019-6
Datum: 19.12.2019
		
		

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

