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1.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF Ur. l. RS, št. 79/99
in spremembe) ter 16. in 114. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 30. redni seji dne
31. 3. 2010 sprejel

O D L O K
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA 

ZA LETO 2009

1. člen

Ta odlok vsebuje zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto
2009, katerega sestavni del so tudi zaključni računi krajevnih skupnosti.

2. člen

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA je se-
stavljen iz splošnega dela, ki se deli na: bilanco prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                 v EUR
Skupina Podskupina kontov Proračun 2009

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 14.823.264,03

70 DAVČNI PRIHODKI 11.414.403,25
700 Davki na dohodek in dobiček 9.167.766,00
703 Davki na premoženje 1.905.107,93
704 Domači davki na blago in storitve 314.529,32

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.488.484,67

Skupina Podskupina kontov Proračun 2009

710 Udeležba na dobičku in doh. od premoženja 921.174,03
711 Takse in pristojbine 6.630,79
712 Denarne kazni 41.556,55
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.211,12
714 Drugi nedavčni prihodki 515.912,18

72 KAPITALSKI PRIHODKI 674.565,38
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 171.496,28
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 

nemat. premoženja 503.069,10
73 PREJETE DONACIJE 11.232,09

730 Prejete donacije iz domačih virov 11.232,09
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.234.578,64

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.234.578,64

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev poračuna EU 0

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.836.199,02
40 TEKOČI ODHODKI 3.275.358,65

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 948.810,95
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 163.077,65
402 Izdatki za blago in storitve 1.885.859,18
403 Plačila domačih obresti 63.887,43
409 Rezerve 213.723,44

41 TEKOČI TRANSFERI 5.534.272,05
410 Subvencije 94.954,20
411 Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 2.821.023,19
412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 923.484,64
413 Drugi tekoči domači transferi 1.694.810,02

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.286.858,31
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.286.858,31

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 739.710,01
430 Investicijski transferi 0
431 Investicijski transferi 479.526,18
432 Investicijski transferi 260.183,83

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II)
PRORAČINSKI PRIMANJKLJAJ (I.- II) -2.012.934,99

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina Podskupina kontov Proračun 2009

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 51.438,96

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 51.438,96
750 Prejeta vračila danih posojil 31.438,96
751 Prodaja kapitalskih deležev 20.000,00
752 Kupnine iz naslova privatizacij 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 51.438,96

VSEBINA:

1. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Radovljica
za leto 2009

2. ODLOK o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu
Občine Radovljica za leti 2009 in 2010

3. ODLOK o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
novo pokopališče v Begunjah

4. ODLOK o pomoči za novorojene otroke v Občini Radovljica
5. REDAKCIJSKI POPRAVEK ODLOKA o prostorsko 

ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica
in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske
celote Radovljica

6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Radovljica

7. SKLEP o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 
pomoč na domu - socialna oskrba na domu

8. ODLOČBA o izvzemu zemljišča iz javnega dobra
9. ODLOČBA o izvzemu zemljišča iz javnega dobra
10. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice
11. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Zazidalnega načrta Center Lesce
12. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Zazidalnega načrta za Turistično nakupovalni center
Lesce - 1. faza

13. ODLOK o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah v Občini Radovljica

14. JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini
Radovljica v letu 2010
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C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina Podskupina kontov Proračun 2009

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.742.130,27
50 ZADOLŽEVANJE 2.742.130,27

500 Domače zadolževanje 2.742.130,27
VIII. ODPLAČILA DOLGA 393.451,83

550 Odplačila domačega dolga 393.451,83
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 387.182,41
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.348.678,44
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX.=-III) 2.012.934,99

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12.2009 673.162,80

3. člen

Presežek prihodkov iz 2. člena tega odloka znaša skupaj 673.162,80
EUR in se po zaključnem računu prenese v naslednje leto, in sicer za 
naslednje namene:

v proračun naslednjega leta v višini 436.194,61
sredstva krajevnih skupnosti v višini 236.968,19
sredstva za stanovanjske namene v višini 67.158,48
rezervni sklad v višini 5.405,75

4. člen

Sestavna dela zaključnega računa proračuna Občine Radovljica sta 
posebni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami in letno poro-
čilo Občine Radovljica za leto 2009, v katerega so vključene tudi krajev-
ne skupnosti.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave.

Številka: 007-0009/2010-1
Datum: 31. 3. 2010

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

2.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07
in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99
in spremembe) in 16. in 103. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 30. redni seji
dne 31. 3. 2010 sprejel

ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA
O PRORAČUNU OBČINE RADOVLJICA ZA LETI 2009 IN 2010

1. člen
(sprememba odloka)

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o proračunu Občine 
Radovljica za leti 2009 in 2010 (DN UO, št. 107/08, 116/09 in 123/09;
v nadaljnjem besedilu: Odlok).

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna za leto 2010)

V Odloku se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonom-
ski klasifikaciji do ravni kontov in podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni skupin in podskupin kontov določa v
naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih

Skupina/Podskupina kontov Rebalans proračuna 2010

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 25.752.377,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 21.410.122,00

70 DAVČNI PRIHODKI 12.759.112,00
700 Davki na dohodek in dobiček 9.761.402,00
703 Davki na premoženje 2.584.651,00
704 Domači davki na blago in storitve 413.059,00
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 8.651.010,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 1.500.182,00
711 Takse in pristojbine 24.094,00
712 Globe in druge denarne kazni 43.788,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 7.079.946,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.057.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 317.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev 740.000,00
73 PREJETE DONACIJE 1.700,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.700,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.283.555,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 

institucij 3.283.555,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

iz sredstev proračuna Evropske unije 0,00
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 26.472.504,00
40 TEKOČI ODHODKI 3.368.482,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 974.871,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 165.848,00
402 Izdatki za blago in storitve 1.969.877,00
403 Plačila domačih obresti 110.000,00
409 Rezerve 147.886,00

41 TEKOČI TRANSFERI 5.959.136,00
410 Subvencije 163.143,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.728.819,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in 

ustanovam 896.612,00
413 Drugi tekoči domači transferi 2.170.562,00
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 12.185.136,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 12.185.136,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4.959.750,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, 

ki niso proračunski uporabniki 4.847.016,00
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 112.734,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 0,00
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -720.127,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov Rebalans proračuna 2010

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIHDELEŽEV (750+751+752) 108.000,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 108.000,00
750 Prejeta vračila danih posojil 47.000,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 61.000,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00
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443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 
in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 108.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov Rebalans proračuna 2010

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 500.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 500.000,00

500 Domače zadolževanje 500.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 633.600,00
55 ODPLAČILA DOLGA 633.600,00

550 Odplačila domačega dolga 633.600,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 
RAČUNIH -745.727,00
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -ali 0 ali +

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -133.600,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 720.127,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA 745.727,00
9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +

3. člen
(proračunski skladi)

Spremeni se drugi odstavek 12. člena in se glasi:

Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 183.705,00 EUR, v
letu 2010 pa 111.886,25 EUR, višina uporabe sredstev proračunske re-
zerve do višine 117.292,00 EUR.

4. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave.

Številka: 007-0011/2010
Datum: 31. 3. 2010

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

3.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur. l.
RS, št. 33/07 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Radovljica
(UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 29.
redni seji dne 21. 1. 2010 sprejel:

ODLOK
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA NOVO POKOPALIŠČE V BEGUNJAH

I. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM
NAČRTOM

1. člen
(podlaga za občinski odlok)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju srednjeročnega in dolgoročnega
družbenega plana občine Radovljica in prostorsko ureditvenih pogo-
jev za plansko celoto Radovljica sprejme Občinski podrobni prostor-
ski načrt (v nadaljevanju OPPN) za novo pokopališče v Begunjah.

(2) Občinski podrobni prostorski načrt je izdelal R.C.R., d.o.o. pod št.
projekta 3/2009, april 2009.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo poko-
pališče v Begunjah (v nadaljnjem besedilu odlok) določa:
I. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim načrtom
II. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
III. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objek-

tov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
IV. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
V. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje

narave
VI. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugi-

mi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
VII. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
VIII. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in

tehničnih rešitev
IX. Končne določbe

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka tega člena so grafično prikazane in
obrazložene v občinskem podrobnem prostorskem načrtu, ki vsebuje:

GRAFIČNI DEL
1. Izrez iz prostorskih sestavin družbenega plana Občine Radovljica s

prikazom prostorske ureditve, M 1:5000
2. Načrt parcele
3. Obstoječe stanje, M 1: 1000
4. Situacija vplivov in povezav, M 1: 5000
5. Ureditvena situacija, M 1: 1000
6. Prerez A-A*
7. Situacija komunalnih vodov in prometa, M 1: 1000
8. Parcelacija in situacija zakoličbe, M 1: 1000

3. člen
(meja območja)

(1) Občinski podrobni prostorski načrt za novo pokopališče v Begunjah
zajema zemljišči parc. št. oziroma del. 295 in del zemljišča parc. št.
296/1 obe k.o. Begunje (podatki GURS april 2008) v Begunjah.

(2) Meja območja urejanja poteka od izhodiščne točke, ki je na stičišču
parcelnih mej 1873/1 in 1871 in nato poteka po severni meji parc.
št. 1871 do stične točke s parcelo 296/4 od tod dalje poteka po nje-
ni vzhodni meji, ter po vzhodni meji parc. 296/5 do skrajne SV toč-
ke meje parc. 296/5, od tod dalje proti severu do meje parcel
296/1 in 297, od tod dalje poteka meja po severni meji parc. št.
296/1 proti vzhodu do stične točke s parcelo 1873/1 ter se nato
obrne proti jugu in poteka po vzhodni meji parcele št. 296/1 in
vzhodni meji parc. št 295 do izhodiščne točke.

4. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča naslednjih parcel oz.
delov parcel v katastrski občini Begunje:

parc. št. površina m2 vrsta rabe
*295 841,5 101 njiva
*296/1 - del 9 879,2 / 

od tega 7 763 v območju 101 njiva
* kvadrature delov parcel so izmerjene grafično

II. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Občinski podrobni prostorski načrt določa pogoje za prostorsko ure-
ditev novega pokopališča v Begunjah (v nadaljevanju OPPN), ki se
nahaja na severnem delu naselja Begunje. Območje urejanja je po-
drobneje opredeljeno v prostorskih sestavinah družbenega plana
Občine Radovljica in namenjeno centralnim dejavnostim. Prostorsko
ureditveni pogoji za območje planske celote Radovljica (DN UO, št.
47/2004, 48/2004 in 98/2008) določajo, da je na severnem robu
morfološke enote U-Be 1 (graščina v Begunjah) potrebno izdelati lo-
kacijski načrt Pokopališče Begunje (občinski podrobni prostorski na-
črt po novi zakonodaji). V letu 2004 so bile za parc. št. 295 in, parc.
št. 296/1 obe k.o. Begunje sprejete spremembe in dopolnitve pros-
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torskih sestavin družbenega plana občine Radovljica (DN UO, št.
44/2004), ki določajo, da se to zemljišče nameni pokopališču.
V naravi je zemljišče omejeno z obstoječo cesto proti Krpinu na vzho-
du, 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 0,95 ha.

6. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

(1) Območje pokopališča prostorsko definirata obstoječi cesti na vzhod-
ni in južni strani novega pokopališča. Ob cesti se z namenom zago-
tovitve parkirnih površin in večjega odmika od obstoječih urbanih po-
vršin zagotovijo ozelenjene parkirne površine. Pokopališče na vzhod-
ni in južni strani omejuje kamniti, delno žarni zid. Območje se vizual-
no odpira proti severu in zahodu, pri čemer se obstoječa stanovanj-
ska hiša na zahodu zaščiti z gričem, v katerega se lahko vključijo žar-
ni zidovi. Na severu in zahodu se pokopališče ogradi z živo mejo in
zaščitno žično ograjo. Vstop se zapira s kovinskimi vrati.

(2) Vstopni del pokopališča se oblikuje z vstopno ploščadjo na JV voga-
lu območja, sam vstop pa se izoblikuje poudarjeno s prehodom, ob-
likovanim z dvema vzdolžnima zidoma.

(3) Objekti pokopališča so locirani zahodno od vhoda v pokopališče, ob-
segajo dve vežici, prostor za svojce (čajna kuhinja) in servisni prostor
z lastnim servisnim dostopom, ločenim od glavnega vhoda v pokopa-
lišče. Objekte zaokrožuje nadstrešen prostor, pod katerim je urejen
večji prostor za komemoracije. Prostor za zabojnike oziroma ločeva-
nje odpadkov in pesek se uredi ob servisni površini za pokopališkim
objektom.

(4) Ob zidu, ki poteka vzdolž ceste proti Krpinu je potrebno urediti ploč-
nik, drevored in parkirišče, ki lahko služi tudi za potrebe obiskovalcev
širšega prostora zlasti rekreacijskega območja Krpin in Sv. Petra,
oziroma služi kot izhodišče poti proti gradu Kamen.
Dovoz na parkirišče velikosti 32 parkirnih mest, od katerih so tri me-
sta namenjena invalidom, je s severovzhodnega dela območja.
Urejen je enosmeren promet s priključkom na cesto v jugovzhodnem
delu območja. Ob zunanji strani žarnega zidu je nov pločnik, ki se na-
daljuje tudi ob J meji OPPN - ja, sledi parkirišče, drevored in cesta.
Karakteristični profil ob vzhodnem zidu:

- nov zid ob pokopališču
- gredice za vzpenjavke 1,00 m
- parkirni prostori 5,25 m
- dovozna cesta 3,00 m
- zelenica 2,00 m
- cesta 2 x 2,50 m 5,00 m
- bankina 0,50 m

SKUPAJ 16, 75 m

Karakteristični profil ob južnem zidu:
- nov zid ob pokopališču
- zeleni pas 1,00 m
- pločnik 1,50 m
- cesta 2 x 2,50 m = 5,00 m
- bankina / mulda 0,50 m

SKUPAJ 8,00 m

Pokopališki zid na jugu se na zunanji strani ozeleni ali z bršljanom ali 
divjo trto ali se ob njem uredi drevored.

Ob pokopališkem objektu se uredi servisni dovoz (dovoz pokojnikov, 
dovoz za čajno kuhinjo, dovoz peska, dostop za odvažanje kontejnerjev
z odpadki).
(5) Sočasno z ureditvijo pokopališča se rekonstruirata odseka obstoje-

čih cest, ki mejita na območje pokopališča z vzhodne in južne strani.
Vse širitve cest se izvedejo na zemljiških parcelah št. 296/1 in 295
k.o. Begunje.

7. člen
(lega in velikost objektov, pogoji za projektiranje)

(1) Pokopališče je zasnovano tako, da njegova zasnova z lokacijo vsto-
pa v njegovem jugovzhodnem vogalu omogoča postopno širitev po-
kopališča, hkrati pa so pogledi iz pokopališča usmerjeni v naravo in

mir, stran od hrupa tostranskega življenja. Pokopališče je ograjeno s
kamnitim zidom po vzoru tradicionalne gradnje zidov v naselju na
vzhodni in južni strani. Višina zidov je lahko razgibana in lahko sega
največ do višine 2,00 m. Z zahodne in severne strani je omejeno z
ograjo, z zahodne je dodatno - z gričem, ločeno od obstoječih sta-
novanjskih površin.

(2) V osrednjem delu pokopališča je prostor za osrednje znamenje - raz-
pelo. Zasnova glavnih notranjih poti je centralna v smeri proti razpe-
lu, sekundarne poti so vzporedne, oblikovane v valovih.

(3) Ob vstopnem delu je površina za raztros pepela. Ureditev žarnih 
grobov je v obodnih zidovih in zidovih v pobočju griča, ki pokopališče
zapira v smeri proti pozidavi na zahodu.

(4) Na območju pokopališča so naslednji tipi grobov:
- žarni zid v zunanjem zidu in v zidovih v griču na zahodnem robu 

pokopališča
- ”zeleni grobovi” so grobovi s spominskimi obeležji, locirani so na

trati vzhodno od poti proti razpelu, upravljavec pokopališča s Pravil-
nikom predpiše enotno obliko obeležij.

- ”cvetlični grobovi” so klasični grobovi, na katerih je možna individu-
alna ureditev, locirani so zahodno od poti proti razpelu

(5) Velikost grobov:
- enojni grob od 0,9 do1,2 x 2,0 m
- dvojni grob od 1,8 do 2,4 x 2,0 m
- žarni grob 1,0 x 1,0 m
- prostor za raztros pepela do 250 m2

Žarni zid širine 1,0 m.

(6) Širina poti:
- glavne poti: 2,5 - 6,0 m
- poti ob žarnih zidovih na jugu in vzhodu: 2,0 m
- sekundarne poti med grobovi: 1,2 m

(7) Prostor za razpelo:
- tlorisna velikost do 100 m2

- višina razpela do 4,0 m
(8) Spremenjene reliefne strukture:

- grič na zahodni strani višine do 1,70 m nad obstoječim terenom
- prostor za raztros pepela - razgiban teren višine do 1,20 m nad 

obstoječim terenom
(9) Na lokaciji med osrednjo nadstrešnico in prostorom za raztros se ob-

likuje površine za obrede verskih skupnosti s posebnimi zahtevami iz-
vajanja obreda pokopa.

(10) Objekti na pokopališču se locirajo pod nadstrešnico na JV delu po-
kopališča. Nadstrešnica prekriva prostor med zidom ob vstopu na
pokopališče in zidom ob južnem robu pokopališča. Nadstrešnica se
vizualno odpira v smeri proti pokopališču. Maksimalna velikost nad-
strešnice je 400 m2. Naklon strešine je lahko do 8 stopinj. Streha je
lahko ozelenjena. Pod nadstrešnico se kot objekti paviljonskega tipa
locirajo objekti, ki morajo zagotavljati:
- dve mrliški vežici,
- prostor za svojce
- skladišče za pogrebno opremo
- skladišče za vzdrževanje pokopališča
Za navedeni program se lahko zgradi več enot s skupno bruto tloris-
no površino do 120 m2.
Ob objektih mora biti zagotovljen prostor za servisni dostop in mini-
malno 2 parkirni mesti za zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov.

(11) Na območju pokopališča se lahko v obliki enotne urbane opreme
uredijo lokacije za:
- vodo (enotno oblikovani vodnjaki)
- odpadke
- klopi

(12) Osvetlitev se lahko izvede s postavitvijo svetilk na zidove ali v zidne
niše ter pod nadstrešnico. Vsa svetila morajo imeti svetlobo usmerje-
no izpod horizontalne ravnine in ne smejo oddajati UV svetlobnega
spektra.

8. člen
(izhodišča za oblikovanje obstoječega pokopališča)

(1) Po ureditvi novega pokopališča se preneha opravljati pokope na ob-
stoječem pokopališču.
Obstoječi grobovi se glede na interes lastnikov lahko vzdržujejo, po
opustitvi pa se površine postopoma preurejajo v javne parkovne 
površine. Obzidje se ohrani.
Staro pokopališče je kulturna dediščina vpisana v Register nepre-
mične kulturne dediščine: Begunje - Pokopališče (EŠD 1612). Za
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ureditev pokopališča pa opustitvi dejavnosti je treba pridobiti skladno
z 28., 29., 30. členom ZVKD-1 kulturnovarstvene pogoje in nato 
še kulturnovarstveno soglasje. Na pokopališču se ohranijo historični
nagrobniki, spomenik padlim v 1. svetovni vojni, kapela sv. Križa 
odprtega tipa iz 1850 in kapelica zaprtega tipa iz 2. polovice 19. stol.
v obzidju. Vse te varovane elemente dediščine je treba ohraniti in jih
vključiti v novo ureditev.

III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

9. člen
(komunalna oprema)

(1) Objekti v sklopu pokopališča bodo priključeni na vodovod, kanaliza-
cijo, NN elektro omrežje, pokopališče dodatno na omrežje javne 
razsvetljave.

10. člen
(vodovod)

Pokopališče se bo na javni vodovod priključilo na parceli št. 1871 k. o.
Begunje. Vodovodni priključek se zgradi v skladu z zahtevami upravljavca.
Na območju pokopališča se uredijo mesta za vodo (za zalivanje), ki se 
napajajo iz javnega vodovoda, čista voda pa se odvodnjava v meteorno
kanalizacijo.

11. člen
(kanalizacija)

(1) Pokopališče bo priključeno na obstoječo javno kanalizacijo. Zgradi
se nov kanalizacijski priključek v vodotesni izvedbi, dimenzij cevi naj-
manj premera 250. Po izgradnji nove kanalizacije (K16) se bo objekt
priključil nanjo.

(2) Meteorne vode se vodijo v meteorno kanalizacijo, s strešin preko pe-
skolovov, s parkirišč pa preko lovilca olj. Meteorne vode se pred po-
nikanjem lahko zbirajo v rezervoarjih za deževnice. V območju poko-
pališča se uredi ododnjavanje meteornih vod z gričev in poti.

12. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na južni strani območja OPPN poteka NN nadzemni vod, za katere-
ga se v fazi urejanja ostale infrastrukture (javne razsvetljave, pločni-
ka) zgradi kabelska kanalizacija, istočasno z izgradnjo nizkonapetost-
nega priključka za oskrbo pokopaliških objektov z električno energi-
jo. Priključno merilna omarica je nameščena na fasadi pokopališke-
ga objekta in dostopna z javnih površin.

13. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Po zemljiščih območja potekajo obstoječe telekomunikacijske na-
prave Telekoma Slovenije, d. d., (razvidno v grafični prilogi), na kate-
re se pokopališče ne priključi, vendar pa jih je potrebno pred začet-
kom del označiti, prestaviti, in ustrezno zaščititi. Prestavitve in zašči-
te obstoječih telekomunikacijskih naprav je potrebno projektno ob-
delati v skladu s predpisi in pogoji Telekoma Slovenije, d. d. Za pre-
stavitev obstoječih telekomunikacijskih naprav mora investitor prido-
biti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.

(2) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih telekomunikacij-
skih naprav pri posegih v prostor izvede Telekom Slovenije, d. d.

(3) Stroški ogleda, izdelava projekta zaščite in prestavitve telekomunika-
cijskega omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve telekomunikacij-
skega omrežja, ter nadzora bremenijo investitorje posegov v prostor.
Prav tako bremenijo investitorje tudi stroški odprave napak, ki bi na-
stale zaradi del na območju, kakor tudi stroški zaradi izpada prome-
ta, ki bi zaradi tega nastali.

14. člen
(plin)

(1) Priključitev na plinovodno omrežje ni načrtovana. V primeru kasnej-
šega interesa s strani upravljavca je možen priključek servisnega 
objekta na JV robu obravnavanega območja.

15. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Mesta za odpadke v območju pokopališča bodo poleg mest za vodo
- ob vhodnem delu ter na v jugozahodnem in severovzhodnem delu
pokopališča.

(2) Zbirno mesto za ločevanje odpadkov je znotraj servisnih površin po-
kopališkega objekta. Omogočen je dostop za odvažanje odpadkov s
tovornim vozilom.

16. člen
(javna razsvetljava)

(1) Javna razsvetljava se uredi na vzhodnem in južnem zidu, ob vstopu v
pokopališče in stavbah pokopališča.

IV. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

17. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju urejanja ter območju presoje vplivov na okolje se naha-
jajo naslednje enote kulturne dediščine:

Zapored. Ime Režim Podrežim
št. Ešd

1. 7 Zapori v gradu Katzenstein spomenik
2. 8 Grad Katzenstein spomenik
3. 1609 Cerkev sv. Urha dediščina stavbna dediščina
4. 1611 Cerkev sv. Petra vplivno območje
5. 4630 Park gradu Katzenstein spomenik
6. 9211 Spomenik talke spomenik
7. 9370 Grobišče talcev v parku spomenik
8. 10519 Paviljon Brezjanka spomenik
9. 10520 Paviljon Jožamurka spomenik
10. 410266 Kip zapornika spomenik
11. 410267 Zvon osvoboditve Begunj spomenik
12. 420083 Begunje na Gorenjskem - Vas dediščina naselbinska dediščina

(2) Na območju kulturnega spomenika in v njegovem vplivnem območju
velja pravni varstveni režim, kot ga opredeljujeta akta o razglasitvi:
- Odlok o razglasitvi zgodovinskih spomenikov v občini Radovljica za

kulturne spomenike lokalnega pomena (Deželne novice, št.
41/2004)

- Odlok o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kultur-
ni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS, št. 81/99-3802,
46/2005-1876)

Upoštevati je potrebno varstvene režime iz odlokov o razglasitvi za
kulturni spomenik (glej smernice ZVKD poglavje št. 3.2.1)

(3) Upoštevati je potrebno varstvene režime za stavbo in naselbinsko de-
diščino (glej smernice ZVKD poglavje št. 3.2.1)

(4) Lokacija novega pokopališča se nahaja na območju, katerega ozna-
čuje vrsta ustvarjenih prostorskih značilnosti in kvalitet, vendar ne po-
sega v zavarovana območja kulturne dediščine.

(5) Pokopališče leži v 200 m vplivnem območju Parka in Gradu Katzen-
stein, zato so vse ureditve podrejene obstoječim pogledom na graj-
ski kompleks s parkovno urejeno okolico in pogledom iz zavarovane-
ga območja navzven v odprt prostor.

(6) Območje pokopališča je prostorsko in funkcionalno samostojna eno-
ta z lastnimi parkirnimi površinami in vsemi pripadajočimi funkcional-
nimi zemljišči.
Zagotovljen je 2,00 m odmik od ceste na južni oz. jugozahodni stra-
ni parcele št. 295 k. o. Begunje, ki predstavlja enega od dostopov
na območje graščine Katzenstein. Obenem se širina cestnega tele-
sa poveča s 3,00 na 5,00 metrov, ob njem pa se uredi na J strani
mulda, na S pa pločnik v širini 1,50 m, kar zagotavlja prometno var-
no lokalno cesto.
Značilnost naselja so kamnite ograje ob cesti, katere je kot avtohto-
ni element obvezno potrebno vključiti v oblikovanje pokopališča. Zid
pokopališča mora biti nižji od graščinskega obzidja.
Arhitekturne rešitve novih pokopaliških objektov morajo biti kvalitetne
in v gabaritih podrejene spomeniku.

(7) Vse navedene tipološke značilnosti je potrebno smiselno upoštevati
pri zasnovi ureditev in objektov.
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V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV
IN OHRANJANJE NARAVE

18. člen
(ohranjanje narave)

(1) Lokacija novega pokopališča se nahaja na območju, katerega označu-
je vrsta naravnih značilnosti in kvalitet. Zaščititi in ohranjati je potrebno
značilne, kvalitetne vedutne poglede. Nova ureditev mora izhajati iz
kvalitetnih obstoječih ureditev v okolici. Ureditev drevoreda vzdolž ce-
ste v Krpin, se zgleduje po obstoječem drevoredu gradu Katzenstein.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 
Z VARSTVOM PRED POŽAROM

19. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Severna polovica pokopališča predstavlja 2. fazo urejanja. Do zapol-
nitve 1. dela pokopališča, bo namenjena površini za pokope ob mo-
rebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

20. člen
(faznost)

(1) Območje pokopališča je razdeljeno na 1. fazo - južno polovico in 2.
fazo - severno polovico.
Pokopališče je zasnovano tako, da omogoča postopno širitev, ki se
v 1. fazi izvaja od Z meje proti razpelu in v drugi fazi od razpela proti
žarnemu zidu na V delu območja. Prva faza je načrtovana kot funkci-
onalno zaključena enota in zajema tudi izgradnjo celotnega parkiriš-
ča in celotnega žarnega zidu na V delu območja OPPN. Meja med 1.
in 2. fazo urejanja pokopališča se uredi z zasaditvijo žive meje in je
prikazana na Ureditveni situaciji.

(2) Možna je fazna izgradnja pokopaliških objektov in postavitev urbane
opreme.

VIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

21. člen
(tolerance)

(1) Dopustne so prilagoditve tras posameznih infrastrukturnih oziroma ko-
munalnih naprav, če je zagotovljena ohranitev oz. izboljšanje funkcije ter
pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč za izvedbo po spremenjeni trasi.

IX. KONČNE DOLOČBE

22. člen
(vpogled OPPN)

(1) Občinski podrobni prostorski načrt za novo pokopališče v Begunjah
je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni
enoti Radovljica.

23. člen
(inšpekcijski nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

24. člen
(pričetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave.

Številka: 350-5-0012/2008
Datum: 27. 1. 2010

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

4.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Radov-
ljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na na-
daljevanju 30. seje dne 1. 4. 2010 sprejel

ODLOK
O POMOČI ZA NOVOROJENE OTROKE V OBČINI RADOVLJICA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne pomoči (v nadaljnjem besedilu: en-
kratna pomoč) za novorojence v Občini Radovljica, določa upravičence,
višino denarne pomoči v obliki vrednostnega bona, pogoje za pridobitev
enkratne pomoči, postopek za uveljavljanje pomoči in način dodelitve.

2. člen
Enkratna pomoč je namenjena družini novorojenega otroka, občana Ob-
čine Radovljica za pokrivanje stroškov ob rojstvu otroka. Pomoč se do-
deli v obliki vrednostnega bona za nakup potrebščin in oblačil za otroke
v specializiranih trgovinah. Kot sestavni del pomoči se staršem izroči tudi
knjiga s čestitko.

II. UPRAVIČENCI

3. člen
Upravičenec enkratne pomoči mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- da je državljan Republike Slovenije in
- da ima eden od staršev oziroma skrbnik (v primeru skrbništva), skupaj z
novorojenčkom stalno prebivališče v Občini Radovljica.
Pravico do pomoči za novorojenega otroka lahko uveljavlja samo eden
od staršev oziroma skrbnik s predložitvijo pisne vloge na obrazcu, ki je
sestavni del odloka.

III. VLOGA, ROK

4. člen
Vloga se mora vložiti najkasneje v šestih mesecih od rojstva otroka.
Po poteku tega roka pravice do enkratne pomoči ni več mogoče uveljavljati.
Vlogo starši vložijo neposredno na Občini Radovljica ali pa jo pošljejo po
pošti na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

5. člen
O dodelitvi enkratne pomoči se odloči z upravno odločbo, zoper katero
je možna pritožba Županu Občine Radovljica v roku 15 dni od vročitve
odločbe. Za vse, kar ni določeno v Odloku o pomoči za novorojene 
otroke v Občini Radovljica, velja Zakon o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 80/99 in spremembe).

6. člen
Enkratna pomoč se podeli na posebni slavnostni podelitvi, najkasneje v
3 mesecih po dokončni odločbi.

7. člen
Višina pomoči v obliki vrednostnega bona za prvega novorojenca znaša
100,00 EUR, za drugega novorojenca 150,00 EUR ter za tretjega in vsa-
kega nadaljnjega 200,00 EUR. Spremembo višine pomoči v obliki vred-
nostnega bona določi župan s sklepom.

IV. PREHODNE DOLOČBE

8. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave. Z dnem uveljavitve tega odloka pre-
neha veljati Pravilnik o pomoči za novorojene otroke v Občini Radovljica.
(DN UO, št. 76/2007).

Številka: 007-0010/2010
Datum: 1. 4. 2010

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN
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5.

REDAKCIJSKI POPRAVEK
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske 

celote Radovljica
(uradno prečiščeno besedilo - DN UO, št. 47/2004, 48/2005)

in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica

(DN UO, št. 124/2010)

1.
V 6. členu Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske
celote Radovljica (uradno prečiščeno besedilo - DN UO, št. 47/2004,
48/2005) se v ”Tabeli 2: Morfološke enote v planski celoti Radovljica”
pod naslovom ”Ureditveno območje IV”, v prvi vrstici spremeni oznaka
”U-Br1/1” tako, da se pravilno glasi ”U-Br1”.

2.
V Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje planske celote Radovljica (DN UO, št. 124/2010) se
izvedejo sledeči redakcijski popravki:
V predzadnji alineji 3. in 5. člena se črta tekst ”U-L17” in se nadomesti z
”U-R17”.
V zadnji alineji 3. in 5. člena se črta tekst ”U-L18” in nadomesti z ”U-
R18”.
V 6. členu se črtata predzadnji in zadnji odstavek, ki se glasita:
”V varovalnih pasovih prometnic so na obstoječih objektih in napravah
dovoljena le nujna vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim ureja-
njem.
V rezervatu prometnice, za katero je izdelana projektna dokumentacija,
so dovoljeni posegi v prostor s soglasjem predlagatelja prometnega re-
zervata.”
V prvem odstavku 15. člena se črta tekst: ”Morfološka enota Lesce 
U-R1 centralno območje Radovljice” in se nadomesti z ”Morfološka 
enota Radovljica U-R1 centralno območje Radovljice”.

Številka: 350-05-0001/2009
Datum: 31. 3. 2010

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Obrazložitev:

1.
Del Brezij spada v morfološko enoto z oznako ”U-Br1”, zato se napačna
oznaka ”U-Br1/1” v 6. členu popravi. S tem se oznaka v 6. členu uskla-
di z ustrezno oznako v 64. členu odloka in z oznako v grafičnem delu
prostorsko ureditvenih pogojev.

2.
Občinski svet Občine Radovljica je na svoji 29. redni seji dne 27.1.2010
sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogo-
jih za območje planske celote Radovljica (DN UO, št. 124/2010), v kate-
rem je potrebno izvesti redakcijske popravke v 3., 5., 6. in 15. členu.
V 3. in 5. členu je prišlo do napake pri oznaki morfoloških enot ”Rekon-
strukcija Gradnikove ceste” in ”Rekonstrukcija Kranjske ceste”. Enoti sta
bili v odloku napačno označeni kot U-L17 in U-L18, pravilna oznaka pa je
U-R17 in U-R18, kajti morfološke enote na območju mesta Radovljica
imajo oznako ”U-R”. S tem se tudi uskladi grafični in tekstualni del pros-
torsko ureditvenih pogojev.
V 6. členu je prišlo do ponovitve teksta, ki je že napisan v osnovnem od-
loku, zato se predzadnji in zadnji odstavek 6. člena, ki se glasita:
”V varovalnih pasovih prometnic so na obstoječih objektih in napravah
dovoljena le nujna vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim ureja-
njem.
V rezervatu prometnice, za katero je izdelana projektna dokumentacija,
so dovoljeni posegi v prostor s soglasjem predlagatelja prometnega re-
zervata.” črtata.
V prvem odstavku 15. člena se črta tekst: ”Morfološka enota Lesce U-
R1 centralno območje Radovljice” in se nadomesti z ””Morfološka enota
Radovljica U-R1 centralno območje Radovljice”, saj gre za morfološko
enoto, ki je v Radovljici in ne v Lescah.

6.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in 
spremembe), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. in
spremembe) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in
19/2000) je Občinski svet Občine Radovljica na nadaljevanju 30. seje,
dne 1. 4. 2010 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P R A V I L N I KA
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Radovljica

1. člen

Besedilu 1. člena se na koncu 1. odstavka doda besedilo: ”in pogoje ter
merila za občinska priznanja športnikom in športnim delavcem v občini
Radovljica.”

2. člen

Zadnja alineja v 1. odstavku 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
”- delovanje športnih zvez in športnih društev.”.

Črtata se drugi in četrti odstavek 2. člena.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
”Vrednost sofinanciranja programov in financiranja občinskih priznanj
športnikom in športnim delavcem je odvisna od višine razpoložljivih 
proračunskih sredstev na ustreznih postavkah in se določa na podlagi
točk oziroma števila odobrenih ur, skladno z Merili za vrednotenje in izbor
programov športa in občinska priznanja športnikom in športnim delav-
cem v občini Radovljica (v nadaljevanju: merila).

3. člen

Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
”Župan Občine Radovljica vsako leto pripravi predlog letnega programa
športa za naslednje leto za obravnavo in sprejem na občinskem svetu, v
mesecu novembru oziroma ob sprejemu proračuna za naslednje leto.

4. člen

V peti alineji 6. člena se besedilo zamenja tako, da se glasi:
”- imajo urejeno evidenco članstva (velja za društva in zveze društev) 
oziroma evidenco o udeležencih programa.”.

Doda se sedma alineja 6. člena, ki se glasi:
”-pri vsakem navajanju imena društva obvezno navajajo tudi sedeža 
društva.”.

5. člen

Črtajo se 10., 13., 14. in 15. člen.

Členi od 11 naprej se ustrezno preštevilčijo tako, da postane dosedanji
11. člen 10. člen, dosedanji 12. člen. 11 člen, dosedanji 16. člen 12.
člen, dosedanji 17. člen 13. člen, dosedanji 18. člen 14. člen, doseda-
nji 19. člen 15. člen, dosedanji 20. člen 16. člen, dosedanji 21. člen 17.
člen in dosedanji 22. člen 18. člen.

6. člen

Spremembe pravilnika se objavijo v uradnem glasilu občine Deželnih 
novicah in začnejo veljati 1. 1. 2011.

Številka: 0071-20-2008-2
Datum: 1.4.2010

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

”M E R I L A za vrednotenje in izbor programov športa v okviru let-
nega programa športa in merila za občinska priznanja športnikom
in športnim delavcem v občini Radovljica. (Priloga k Pravilniku o
sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica)”

V točki 2.1.1. se tabela spremeni tako, da se glasi:
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ŠPORTNI PROGRAM ORG. OBLIKA, PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE

a) Zlati sonček Izvajanje programov v okviru vzgojno varstvenih organizacij  

b) Naučimo se plavati 10-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino

c) Tečaj drsanja 10-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino

d) Tečaj smučanja 20-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino

V točki 2.1.2. se tabela spremeni tako, da se glasi:

ŠPORTNI PROGRAM ORG. OBLIKA, PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE

a) Zlati sonček skupina na nivoju razreda

b) Krpan Skupina na nivoju razreda

c) Naučimo se plavati 20-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino

d) Tečaj drsanja 10-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino

e) Tečaj plavanja 20-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino

f) Interesna vadba 80-urna vadba
10 udeležencev na skupino

V točki 2.1.4. se pri programih ”ciciban planinec” in ”planinska vzgoja” črtata besedi ”prevoz”.

V točki 2.2. se pri programu ”otroci in mladina s posebnimi potrebami” črta besedilo ”materialni stroški” in ”75 točk na skupino”.

V točki 2.3. se tabela spremeni tako, da se obseg treninga, ki je določen v drugem stolpcu za IV. stopnjo poveča na 400 ur in za V. stopnjo na 480 ur.

V točki 2.4. se tabela spremeni tako, da se glasi:

ŠPORTNI PROGRAM ORG. OBLIKA, PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE

a) ekipe III. državnih lig 240 ur letno na skupino - strokovni kader, 10 točk/ura/skupina
- objekt 15 točk/ura/skupina

b) ekipe II. državnih lig 280 ur letno na skupino - strokovni kader, 10 točk/ura/skupina
- objekt 15 točk/ura/skupina

c) ekipe I. državnih lig 320 ur letno na skupino - strokovni kader, 10 točk/ura/skupina
- objekt 15 točk/ura/skupina

d) člani - posamezniki 320 ur letno na skupino - strokovni kader, 10 točk/ura/skupina
- objekt 15 točk/ura/skupina

V točki 2.6 se tabela spremeni tako, da se glasi:

ŠPORTNI PROGRAM ORG. OBLIKA, PROGRAM ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE

a) študenti 80 ur letno - objekt 20 točk/ura/skupina
20 udeležencev na skupino

b) člani 80 ur letno - objekt 20 točk/ura/skupina
20 udeležencev na skupino

c) upokojenci 80 ur letno - objekt 30 točk/ura/skupina
10 udeležencev na skupino

d) planinci in taborniki pohodi (izleti, ture) - objekt 50 točk/pohod/skupino
20 udeležencev na skupino
10 pohodov letno

V točki 2.8. se besedilo spremeni tako, da se glasi: ” 2.8. Delovanje športnih društev in zvez

V letnem programu športa se lahko določi del sredstev za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov dela športnih društev in zvez športnih društev. Sred-
stva se ovrednotijo na podlagi evidence članov s plačano članarino in na podlagi evidence o registriranih tekmovalcih športnega društva.

V letnem programu športa se v sklopu občinskih proračunskih sredstev za šport lahko določi del sredstev, ki so namenjena za delovanje občinske šport-
ne zveze, ki mora biti članica Olimpijskega komiteja Slovenije - Zveze športnih zvez.

Sofinancirajo se materialni stroški in stroški dela delovanja zvez športnih društev:

PROGRAM ŠTEVILO DRUŠTEV TOČKE OPIS

Delovanje športnih zvez število društev, ki so člani 5.000 točk Sredstva za kritje materialnih
na nivoju lokalne skupnosti zveze: min 40 stroškov in stroškov dela

- propagandno gradivo
- strokovni kader
- objekt

- propagandno gradivo
- organizacija in izpeljava občinskih šolskih 

prvenstev,
- strokovni kader,
- objekt
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V točkah 3.2. in 3.3. se dodata enaka odstavka:
”Vrednoti se posamezni program v višini največ 10 točk za en program,
s tem, da skupna vrednost vseh programov posameznega izvajalca letne-
ga programa športa ne presega 100 točk.”

V točki 3.4. se doda besedilo:
”Vrednoti se izvajanje programov izdelave informacijskih baz (podatki s
področja organiziranosti, financiranja športa, športnih objektov idr.), ki se
uporabljajo v športu, pri čemer se program sofinancira v višini 10 točk za
en program, s tem, da skupna vrednost vseh programov posameznega
izvajalca letnega programa športa ne presega 100 točk.”

V točki 3.5. se besedilo zamenja tako, da se glasi:
”Vrednotijo se občinske, medobčinske, državne in mednarodne športne
prireditve, ki so tradicionalne in imajo namen dvigovanje motivacije za
šport, pospeševanje športne aktivnosti in imajo promocijski učinek na
šport, gospodarstvo in turizem v občini in jih organizirajo izvajalci letnega
programa športa. Sofinancirajo se stroški športnih prireditev z najmanj
40 udeleženci, vendar vsakemu izvajalcu največ tri športne prireditve let-
no, na njih nastopajo tudi športniki in športnice iz občine Radovljica. So-
financirajo se tudi stroški promocijske športne prireditve na lokalni ravni
z najmanj 120 udeleženci, vendar največ tri prireditve letno. Občina sofi-
nancira materialne stroške v višini največ 50%.

ELEMENTI VRSTA PRIREDITVE TOČKE
ZA VREDNOTENJE
RAVEN PRIREDITVE1 Občinska prireditev ............................... 400 točk

Medobčinska prireditev ...................... 800 točk
Državna prireditev ............................... 1.000 točk
Mednarodna prireditev 3 ................ 1.200 točk
Mednarodna prireditev 2 ................ 1.700 točk
Mednarodna prireditev 1................. 2.000 točk
Promocijska prireditev .......................1.500 točk

PROSTOR PRIREDITVE Pokrit športni objekt ................................. 30 točk
Nepokrit športni objekt (na prostem) 60 točk

TRAJANJE PRIREDITVE Enodnevna ....................................................... 25 točk
Dvodnevna ........................................................50 točk
Večdnevna ..................................................... 100 točk

STAROSTNA KATEGORIJA 
UDELEŽENCEV PRIREDITVE Nad 15 let ...................................................... 50 točk

Člani/ce .......................................................... 100 točk
TADICIONALNOST Četrta izvedba .............................................. 50 točk
PRIREDITVE Peta do osma izvedba ............................ 80 točk

Deveta izvedba in več ponovitev...... 110 točk

1RAVEN PRIREDITVE:
Po teh merilih dobi mednarodni rang prireditev, kadar poleg slovenskih
športnikov nastopijo tudi športniki iz tujine. Prireditev se šteje za:
- mednarodno prireditev 1, če nastopa vsaj 75 % športnikov iz tujine.
- mednarodno prireditev 2, če nastopa vsaj 50 % a manj kot 75% 

športnikov iz tujine.
- mednarodno prireditev 3, če nastopa vsaj 25 % a manj kot 50% 

športnikov iz tujine.
Mednarodne prireditve morajo biti prijavljene pri mednarodni panožni
športni zvezi in biti uvrščene v njihov koledar tekmovanj.

Državni rang dobi prireditev, kadar nastopajo samo slovenski športniki
oziroma je športnikov iz tujine manj kot 25 %. Državne prireditve morajo
biti prijavljene pri nacionalni panožni športni zvezi in biti uvrščene v njihov
koledar tekmovanj.

Nastopajoči športniki morajo biti registrirani pri nacionalni panožni šport-
ni zvezi.”

Točka 3.8. se ustrezno preštevilči: točka 3.8. postane točka 3.7..

7.
Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92
in spremembe), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87-3814/06, 8-339/07, 5/09)
ter 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je 
Občinski svet Občine Radovljica na nadaljevanju 30. seje dne 1. 4. 2010
sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu 

- socialna oskrba na domu

1. člen
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Domu dr. Janka Benedi-
ka Radovljica k ceni socialno varstvene storitve POMOČ NA DOMU - 
SOCIALNA OSKRBA NA DOMU.

2. člen
Od 1. maja 2010 dalje znaša:
- skupna cena socialne oskrbe na domu 16,73 EUR na uro na delavnik,
- skupna cena socialne oskrbe na domu 22,26 EUR na uro v nedeljo,

Sofinancirajo se materialni stroški in stroški dela delovanja športnih društev:

PROGRAM ŠTEVILO ČLANOV TOČKE OPIS

od 10 do 30 0 točk
od 31 do 60 100 točk
od 61 do 120 200 točk
nad 120 400 točk

Točke 2.9, 3.7. in 3.9 se črtajo.

V točki 3.1.1. se v drugem odstavku doda alineja:”• potrdilo društva, ki je izvajalec letnega programa športa, da kandidat aktivno deluje v športnem dru-
štvu in v društvu opravlja strokovno pedagoško delo.”

V točki 3.1.1. se zamenja tabela tako, da se glasi:

PROGRAM. VSEBINE ORG. OBLIKA, PROGRAM ELEMENTI NAJVEČJI DELEŽ TOČKE
ZA VREDNOTENJE SOFINANCIRANJA

a) osnovno izobraževanje - za naziv vaditelj, inštruktor 40-60 ur kotizacija 30% 50
- za naziv trener 100-120 ur
- sodniki 20-40 ur

b) dopolnilno izobraževanje - licenčni seminarji za vaditelje kotizacija 30% 50
in trenerje do 20 ur

V točki 3.1.2. se zamenja tabela tako, da se glasi:

PROGRAM. VSEBINE ORG. OBLIKA, PROGRAM ELEMENTI NAJVEČJI DELEŽ TOČKE
ZA VREDNOTENJE SOFINANCIRANJA

a) študenti šolski program izven sedeža šole - stroški prevoza in bivanja 30%/študenta/letno 50
izven kraja šolanja

Delovanje športnih društev 
na nivoju lokalne skupnosti

Sredstva za kritje materialnih stroškov
in stroškov dela
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- skupna cena socialne oskrbe na domu 23,65 EUR na uro na dan 
državnih praznikov.

3. člen
Od 1. maja 2010 dalje znaša cena za neposredno socialno oskrbo na
domu, ki jo plača uporabnik:
- 6,36 EUR na uro na delavnik,
- 8,91 EUR na uro v nedeljo,
- 9,54 EUR na uro na dan državnih praznikov.

4. člen
Ta sklep razveljavlja SKLEP o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoči na domu - socialna oskrba na domu, DN UO, št. 115/2009.

5. člen
Ta sklep začne veljati 1. maja 2010, po objavi v Deželnih novicah, glasi-
lu Občine Radovljica - Uradne objave.

Številka : 007-12/2010-1
Datum: 1. 4. 2010 

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

8.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in
spremembe) in 127. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99,
19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 16. seji dne 24. 9. 2008 sprejel

ODLOČBO
O IZVZEMU ZEMLJIŠČA IZ JAVNEGA DOBRA

1. Zemljišče, parc. št. 1599/7, dvorišče (77 m2), vlož. št. 1288 k. o.
Lancovo, knjiženo kot Javno dobro, se izvzame iz javnega dobra.

2. Parcela, navedena v prvi točki te odločbe, se odpiše od vložka št. 1288
k.o. Lancovo in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižen vložek v k.o. Otok.

O b r a z l o ž i t e v:
V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišče, parc. št. 1599/7, dvorišče
(77 m2), vlož. št. 1288 k.o. Lancovo, knjiženo kot Javno dobro, v naravi
predstavlja dvorišče ob stanovanjskem objektu, situiranim na zemljišču
parc. št. 116 k.o. Lancovo in tako ne služi več svojemu namenu in tako
tudi nima več funkcije Javnega dobra.

Predlog je s tem utemeljen.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ni dopustna pritožba,
dovoljen pa je upravni spor, ki se sproži s tožbo pri Upravnem sodišču RS
v Ljubljani, v roku 30 dni po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave.

Številka: 4780-123 /2008
Datum: 2. 2. 2010

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

9.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in
spremembe) in 127. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99,
19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 22. seji dne 22. 4. 2010 sprejel

ODLOČBO
O IZVZEMU ZEMLJIŠČA IZ JAVNEGA DOBRA

1. Zemljišče, parc. št. 663/5, pot (193 m2), vlož. št. 619 k. o. Nova
vas, knjiženo kot Javno dobro, se izvzame iz javnega dobra.

2. Parcela, navedena v prvi točki te odločbe, se odpiše od vložka št. 619 k.o.
Nova vas in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižen vložek v k.o. Begunje.

O b r a z l o ž i t e v:
V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišče, parc. št. 663/5, pot (193
m2), vlož. št. 619 k.o. Nova vas, knjiženo kot Javno dobro, v naravi 
predstavlja travnato površino in tako ne služi več svojemu namenu ter
tako tudi nima več funkcije Javnega dobra.

Predlog je s tem utemeljen.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ni dopustna pritožba,
dovoljen pa je upravni spor, ki se sproži s tožbo pri Upravnem sodišču RS
v Ljubljani, v roku 30 dni po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave.

Številka: 4780-56/2008
Datum: 25. 3. 2010

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

10.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) ter 30. člena Statuta Občine Ra-
dovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je župan Občine Radovljica sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta

za centralno območje Radovljice

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se podrobneje določi:
- oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalne-

ga načrta,
- območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in njihovih

posameznih faz,
- državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za

načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih uredite iz njihove
pristojnosti,

- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta,

- objavo sklepa.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Predmet sklepa so spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za cen-
tralno območje Radovljice (DN UO, št. 66/2006) (v nadaljevanju ZN).
Območje celotnega ZN je v prostorskih sestavinah družbenega plana
opredeljeno kot stavbno zemljišče namenjeno centralnim dejavnostim,
rekreaciji, stanovanjski pozidavi, delno pa obsega tudi kmetijske površi-
ne. Območje je razdeljeno na več karejev, znotraj katerih so podrobneje
opisani pogoji in merila za posege v prostor. Ministrstvo za javno upravo
je podalo pobudo, da se spremeni pisni in grafični del ZN za kare ”L” in
”M”, glede namembnosti in prizidave objekta Gorenjska 15 (stavba so-
dišča) z ureditvijo dostopov in parkirišč. V prizidanem delu objekta se
predvideva ureditev Upravnega centra Radovljica.
Pripravijo se spremembe in dopolnitve ZN skladno z veljavno zakonoda-
jo (predvsem Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt, Ur.l.RS, št.
33/2007, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) in podzakonskimi predpisi.

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev ZN)

Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na določila in pogoje za objekt
Gorenjska cesta 15 s pripadajočimi zemljišči v območju karejev ”L” in ”M”.
Stavba Gorenjska cesta 15 s pripadajočim zemljiščem je locirana delno v
kareju ”M” in delno v kareju ”L”. Zemljišča ležijo v k.o. Radovljica.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev 
ZN, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag,
pripravo variantnih rešitev in izborom najustreznejše variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega in
ekonomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem okolju.
O izboru strokovne rešitve odloči pripravljavec.
Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi
predpisi. Hkrati s spremembami in dopolnitvami ZN se pripravi tudi 
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prečiščeno besedilo in prečiščen grafični del ZN. Prostorskega načrto-
valca izbere investitor oziroma pobudnik predvidene prostorske ureditve.

5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN 

in njihovih posameznih faz)
Spremembe in dopolnitve ZN se izdela po naslednjem okvirnem termin-
skem planu:
- začetek - sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine

Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka sprememb in dopolnitev ZN, 30 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN, 30 dni 

(priprava eventuelnih variantnih rešitev)
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN,

sodelovanje javnosti, javna obravnava, 30 dni
- proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek sprememb

in dopolnitev ZN, priprava stališč, priprava predloga OPPN, 30 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN na 

občinskem svetu
- objava odloka o spremembah in dopolnitvah ZN, objava prečiščenega

besedila in izdelava končnega elaborata, 15 dni, 
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se 

v postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN ustrezno vključi tudi 
celovita presoja vplivov na okolje:

- priprava okoljskega poročila, 30 dni
- preveritev okoljskega poročila s strani ministrstva pristojnega za 

varstvo okolja
- ministrstva se opredelijo o sprejemljivosti vplivov sprememb in 

dopolnitev ZN na okolje, 30 dni
- ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov

izvedbe sprememb in dopolnitev ZN skladno z zakonom, ki ureja 
varstvo okolja.

6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev
ZN sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih pod-
lag urejanja prostora ter mnenj k predlogu so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 

1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek

za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova 61,
1000 Ljubljana

3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za 
civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana

4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 
Urad za upravljanje z vodami, sektor za vodno območje Donave, 
Oddelek območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj

5. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 
1535 Ljubljana

6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, 

Tomšičeva 7, Kranj
8. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
9. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj
10. Telekom Slovenije, d. d., Center za vzdrževanje omrežja Kranj, 

Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
11. Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
12. UPC Telemach, d. o. o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
13. Petrol plin, d. o. o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
14. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica 

(Oddelek za infrastrukturo)

Če se v postopku priprave osnutka sprememb in dopolnitev ZN ugotovi,
da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki
niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
Občina pošlje osnutek sprememb in dopolnitev ZN nosilcem urejanja pros-
tora ter jih pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni ne dajo smernic, se šteje, da
jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni tudi pisno sporoči
občini, ali je za spremembe in dopolnitve ZN potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje.

Če je za spremembe in dopolnitve ZN potrebno izvesti celovito presojo vpli-
vov na okolje, investitor sprememb in dopolnitev ZN za dopolnjen osnutek
zagotovi okoljsko poročilo, ki se ga skupaj z dopolnjenim osnutkom spre-
memb in dopolnitev ZN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Pripravi se predlog sprememb in dopolnitev ZN, ki se ga posreduje nosilcem
urejanja prostora, da v roku v 30 dni predložijo mnenja k predlogu. Če jih ne
predložijo, se nadaljuje s pripravo sprememb in dopolnitev ZN.
Če je za spremembo in dopolnitev ZN potrebno izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o spre-
jemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev ZN na okolje s stališča svoje
pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, od-
loči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev ZN skladno
z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog sprememb in dopol-
nitev ZN v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da
so v predlogu sprememb in dopolnitev ZN smernice upoštevane in če je
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja 
varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi izvedbe na okolje sprejemljivi.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev ZN)

Izdelavo sprememb in dopolnitev ZN in vseh potrebnih strokovnih podlag
financira investitor oziroma pobudnik predvidene prostorske ureditve -
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

8. člen
(objava sklepa)

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh Občine
Radovljica.

Številka: 3505-5/2010
Datum: 2. 4. 2010 Janko S. Stušek, l. r.

ŽUPAN

11.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS,
št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) ter 30. člena Statuta Občine 
Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je župan Občine Radovljica sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Zazidalnega načrta Center Lesce

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se podrobneje določi:
- oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalne-

ga načrta,
- območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in njihovih

posameznih faz,
- državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za

načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih uredite iz njihove
pristojnosti,

- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev za-
zidalnega načrta,

- objavo sklepa.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Predmet sklepa so spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Center
Lesce (DN UO, št. 98/2008, 112/2009) (v nadaljevanju ZN). Pobudnik
spremembe in dopolnitve ZN želi, v območju med Dežmanovo in Alpsko
cesto, na obstoječem objektu (garaži) s pripadajočim zemljiščem zgradi-
ti novogradnjo - enostanovanjsko hišo. V veljavnih prostorskih sestavinah
družbenega plana je predhodno omenjeno zemljišče opredeljeno kot
stavbno zemljišče namenjeno delno centralnim dejavnostim in delno sta-
novanjski pozidavi z večjo gostoto.
Pripravijo se spremembe in dopolnitve ZN skladno z veljavno zakonoda-
jo (predvsem Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt, Ur. l. RS, št.
33/2007, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) in podzakonskimi predpisi.
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3. člen
(območje sprememb in dopolnitev ZN)

Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na določila in pogoje za obstoje-
či objekt - garažo s pripadajočim zemljiščem (parc. št. 7/1, 7/7 in 90/14,
k.o. Hraše). Obravnavano območje se nahaja v območju z oznako ”6. Ob-
močje med Dežmanovo in Alpsko cesto”.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN, se
pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag, pripravo va-
riantnih rešitev in izborom najustreznejše variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega in eko-
nomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem okolju. O izbo-
ru strokovne rešitve odloči pripravljavec.
Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi pred-
pisi. Hkrati s spremembami in dopolnitvami ZN se pripravi tudi prečiščeno
besedilo in prečiščen grafični del ZN. Prostorskega načrtovalca izbere inve-
stitor oziroma pobudnik predvidene prostorske ureditve.

5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN 

in njihovih posameznih faz)
Skladno z 61.a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju se v postopku
priprave sprememb in dopolnitev ZN rok za predložitev smernic in mnenj
skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
Spremembe in dopolnitve ZN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem
planu:
- začetek - sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine Ra-

dovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka sprememb in dopolnitev ZN, 15 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora, 15 dni
- priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN, 15 dni 

(priprava eventuelnih variantnih rešitev)
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN,

sodelovanje javnosti, javna obravnava, 15 dni
- proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek sprememb

in dopolnitev ZN, priprava stališč, priprava predloga OPPN, 15 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 15 dni
- sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN na občinskem svetu
- objava odloka o spremembah in dopolnitvah ZN, objava prečiščenega be-

sedila in izdelava končnega elaborata, 15 dni,
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v postopek

priprave sprememb in dopolnitev ZN ustrezno vključi tudi celovita presoja
vplivov na okolje:

- priprava okoljskega poročila, 15 dni
- preveritev okoljskega poročila s strani ministrstva pristojnega za varstvo okolja
- ministrstva se opredelijo o sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev

ZN na okolje
- ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izved-

be sprememb in dopolnitev ZN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN
sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag ure-
janja prostora ter mnenj k predlogu so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 

1000 Ljubljana
2 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za pro-

storske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civil-

no obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 

Urad za upravljanje z vodami, sektor za vodno območje Donave, 
Oddelek območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj

5. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, Kranj
8. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
9. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj
10. Telekom Slovenije, d. d., Center za vzdrževanje omrežja Kranj, 

Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
11. Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
12. UPC Telemach, d. o. o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
13. Petrol plin, d. o. o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana

14. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica 
(Oddelek za infrastrukturo)

Če se v postopku priprave osnutka sprememb in dopolnitev ZN ugotovi,
da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki
niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
Občina pošlje osnutek sprememb in dopolnitev ZN nosilcem urejanja pros-
tora ter jih pozove, da ji v roku 15 dni od prejema poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni ne dajo smernic, se šteje, da
jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 15 dni tudi pisno sporoči
občini, ali je za spremembe in dopolnitve ZN potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje.
Če je za spremembe in dopolnitve ZN potrebno izvesti celovito presojo vpli-
vov na okolje, investitor sprememb in dopolnitev ZN za dopolnjen osnutek
zagotovi okoljsko poročilo, ki se ga skupaj z dopolnjenim osnutkom spre-
memb in dopolnitev ZN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Pripravi se predlog sprememb in dopolnitev ZN, ki se ga posreduje nosil-
cem urejanja prostora, da v roku v 15 dni predložijo mnenja k predlogu. Če
jih ne predložijo, se nadaljuje s pripravo sprememb in dopolnitev ZN.
Če je za spremembo in dopolnitev ZN potrebno izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o spre-
jemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev ZN na okolje s stališča svoje
pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, od-
loči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev ZN skladno
z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog sprememb in dopol-
nitev ZN v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da
so v predlogu sprememb in dopolnitev ZN smernice upoštevane in če je
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja var-
stvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi izvedbe na okolje sprejemljivi.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev ZN)

Izdelavo sprememb in dopolnitev ZN in vseh potrebnih strokovnih podlag fi-
nancira investitor oziroma pobudnik predvidene prostorske ureditve.

8. člen
(objava sklepa)

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Deželnih novicah, 
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh Občine
Radovljica.

Številka: 3505-12/2009
Datum: 30. 3. 2010

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

12.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) ter 30. člena Statuta Občine Radovlji-
ca (UVG, št. 23/99, 19/00) je župan Občine Radovljica sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta

za Turistično nakupovalni center Lesce - 1. faza

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se podrobneje določi:
- oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega

načrta,
- območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in njihovih

posameznih faz,
- državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za

načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih uredite iz njihove
pristojnosti,

- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev za-
zidalnega načrta,

- objavo sklepa.
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2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Predmet sklepa so spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za Turi-
stično nakupovalni center Lesce - 1. faza (DN UO, št. 47/2004,
74/2007) (v nadaljevanju ZN). Pobudnik spremembe in dopolnitve ZN
želi spremembo glede pogojev gradnje trgovskega objekta na zemljišču
parc. št. 128/3, k.o. Hraše, ki je v veljavnem ZN označen z oznako E1.
Investitor načrtuje gradnjo trgovskega centra za potrebe trgovine Euro-
spin ter želi zato prilagoditi določila veljavnega ZN: ob ohranitvi osnovne
gradbene linije in zakoličbene točke dodati možnost ureditve servisne
rampe z nadstrešnico na SZ strani objekta, zmanjšati osnovno dolžino
objekta iz predvidenih 64 m na 48 m in izkoristkom sproščenih površin
za parkirišča in ureditvijo dodatnega servisnega uvoza, opustitev obvez-
nega poudarka vstopa na južni strani (kar je bila značilna oblikovna reši-
tev prvotno predvidenega investitorja), uskladitev geodetskih koordinat
zakoličbe zaradi ugotovljenega premika pri geolociranju objekta v koordi-
natni sistem, pri čemer se ohrani grafično prikazana izhodiščna točka za-
količbe. Hkrati je bilo predlagano, da se na območju dovoli gradnja fiks-
nih nadstrešnic oz. zimskih vrtov ob gostinskih objektih.
Pripravijo se spremembe in dopolnitve ZN skladno z veljavno zakonodajo
(predvsem Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt, Ur. l. RS, št.
33/2007, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) in podzakonskimi predpisi.

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev ZN)

Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na določila in pogoje za pred-
videni trgovski objekt z oznako E2 na parc. št. 128/3, k.o. Hraše. Pred-
lagana sprememba določil glede gradnje nadstrešnic oz. zimskih vrtov
ob gostinskih objektih se nanaša na celotno območje veljavnega ZN.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN,
se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag, pripra-
vo variantnih rešitev in izborom najustreznejše variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega in
ekonomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem okolju.
O izboru strokovne rešitve odloči pripravljavec.
Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi
predpisi. Hkrati s spremembami in dopolnitvami ZN se pripravi tudi pre-
čiščeno besedilo in prečiščen grafični del ZN. Prostorskega načrtovalca
izbere investitor oziroma pobudnik predvidene prostorske ureditve.

5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN in 

njihovih posameznih faz)
Skladno z 61.a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju se v postop-
ku priprave sprememb in dopolnitev ZN rok za predložitev smernic in
mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
Spremembe in dopolnitve ZN se izdela po naslednjem okvirnem termin-
skem planu:
- začetek - sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine

Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka sprememb in dopolnitev ZN, 15 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora, 15 dni
- priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN, 15 dni (pri-

prava eventuelnih variantnih rešitev)
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN, so-

delovanje javnosti, javna obravnava, 15 dni
- proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek sprememb

in dopolnitev ZN, priprava stališč, priprava predloga OPPN, 15 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 15 dni
- sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN na občin-

skem svetu
- objava odloka o spremembah in dopolnitvah ZN, objava prečiščenega

besedila in izdelava končnega elaborata, 15 dni,
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v posto-

pek priprave sprememb in dopolnitev ZN ustrezno vključi tudi celovita
presoja vplivov na okolje:

- priprava okoljskega poročila, 15 dni
- preveritev okoljskega poročila s strani ministrstva pristojnega za varstvo okolja
- ministrstva se opredelijo o sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev

ZN na okolje
- ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe
sprememb in dopolnitev ZN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev
ZN sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih pod-
lag urejanja prostora ter mnenj k predlogu so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, Dunajska 48,

1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 

Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana

3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, 
Urad za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana

4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za
upravljanje z vodami, sektor za vodno območje Donave, Oddelek
območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj

5. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
7. Ministrstvo za promet, DRSC, Sektor za upravljanje cest, OE Kranj,

Jezerska 20, 4000 Kranj
8. DARS, Dunajska 7, 1000 Ljubljana
9. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj
10. Telekom Slovenije, d. d., Center za vzdrževanje omrežja Kranj, 

Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
11. Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
12. UPC Telemach, d. o. o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
13. Petrol plin, d. o. o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
14. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica 

(Oddelek za infrastrukturo)

Če se v postopku priprave osnutka sprememb in dopolnitev ZN ugotovi, da
je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso
našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
Občina pošlje osnutek sprememb in dopolnitev ZN nosilcem urejanja pros-
tora ter jih pozove, da ji v roku 15 dni od prejema poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni ne dajo smernic, se šteje, da
jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 15 dni tudi pisno sporoči ob-
čini, ali je za spremembe in dopolnitve ZN potrebno izvesti celovito presojo
vplivov na okolje.
Če je za spremembe in dopolnitve ZN potrebno izvesti celovito presojo vpli-
vov na okolje, investitor sprememb in dopolnitev ZN za dopolnjen osnutek
zagotovi okoljsko poročilo, ki se ga skupaj z dopolnjenim osnutkom spre-
memb in dopolnitev ZN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Pripravi se predlog sprememb in dopolnitev ZN, ki se ga posreduje nosilcem
urejanja prostora, da v roku v 15 dni predložijo mnenja k predlogu. Če jih ne
predložijo, se nadaljuje s pripravo sprememb in dopolnitev ZN.
Če je za spremembo in dopolnitev ZN potrebno izvesti celovito presojo vpli-
vov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemlji-
vosti vplivov sprememb in dopolnitev ZN na okolje s stališča svoje pristojno-
sti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, odloči
o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev ZN skladno z zako-
nom, ki ureja varstvo okolja.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog sprememb in dopolni-
tev ZN v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so
v predlogu sprememb in dopolnitev ZN smernice upoštevane in če je minis-
trstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo oko-
lja, izdalo potrdilo, da so vplivi izvedbe na okolje sprejemljivi.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev ZN)

Izdelavo sprememb in dopolnitev ZN in vseh potrebnih strokovnih podlag
financira investitor oziroma pobudnik predvidene prostorske ureditve.

8. člen
(objava sklepa)

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh Občine
Radovljica.

Številka: 3505-4/2010
Datum: 2. 4. 2010

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN
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13.

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Ur. l. RS,
št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008), 3. in 7. člena Za-
kona o gospodarsko javnih službah /ZGJS/ (Ur. l. RS, št. 32/1993 in
spremembe), Slovenskih računovodskih standardov 2006 (Ur. l. RS, št.
118/2005 in spremembe) ter 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG,
št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet občine Radovljica na svoji 30. red-
ni seji dne 31. 03. 2010 sprejel

ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI RADOVLJICA

1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o lokalnih gospodarskih javnih služ-
bah v Občini Radovljica (DN UO, št. 114/09).

2. člen
V enajstem členu odloka se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
(4) Za izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovitelj zago-

tavlja komunalno infrastrukturo z eno izmed naslednjih oblik:
- poslovnim najemom 
- finančnim najemom 
- s povečanjem kapitala javnega podjetja s stvarnim vložkom. 

Sklep o poslovnem ali finančnem najemu izda župan. Povečanje kapita-
la s stvarnim vložkom je možno samo s sklepom občinskega sveta na
predlog župana. 

3. člen
Sedanji četrti odstavek 11. člena postane peti odstavek. 

4. člen
V ostalem ostanejo določbe Odloka o lokalnih gospodarskih javnih 
službah v Občini Radovljica nespremenjene.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu 
Občine Radovljica - Uradne objave.

Številka: 007-1-0004/2009-700 701
Datum: 31. 03. 2010

Janko S. Stušek, l. r. 
ŽUPAN 

14.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetij-
stva, gozdarstva in podeželja v občini Radovljica za programsko obdobje
2007 - 2013 (DN UO, št. 78/07) - v nadaljevanju Pravilnik in Odloka o pro-
računu Občine Radovljica za leti 2009 in 2010 (DN UO, št. 107/08) ter
Spremembe Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 
Občine Radovljica za leti 2009 in 2010 (DN UO, št. 123/2010) župan 
Občine Radovljica objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva 

in podeželja v Občini Radovljica v letu 2010

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna
občine v skupni višini 51.113,63 EUR za namene, ki prispevajo k zago-
tovitvi večje konkurenčnosti in ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v
podeželskem prostoru, ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podežel-
skega prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in
gozdarstva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev in k spod-
buditvi zavarovanja posevkov, plodov in živali. Višina sredstev za posame-
zen ukrep bo podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

2. SPLOŠNA DOLOČILA - POGOJI ZA UPRAVIČENCE
- Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru

posameznega ukrepa.
- Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti na-

men ni pridobil sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz kate-
regakoli drugega javnega vira.

- Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upra-
vičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvide-
ne stroške. 

- Odobrene naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpi-
som morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka.

- Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šte-
je za naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavi-
telja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
- Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za ka-
terega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
- Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika mora voditi predpisano
dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi
sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
- Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z
namenom dodelitve sredstev.
- Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo, kot
jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let.

3. UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI
STROŠKI, VIŠINA POMOČI IN VIŠINA PRORAČUNSKIH SREDSTEV

UKREP A: NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA 
ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

Predmet ukrepa: 
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko proizvodnjo:
- naložbe v posodobitev nepremičnin - hlevov s pripadajočo notranjo opre-

mo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka in mesa;
- naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo opremo;
- nakup kmetijske mehanizacije in računalniške programske opreme; 
- naložbe v prvo postavitev pašnikov;

2. Naložbe v prilagajanje novo uvedenim standardom dobrega 
počutja živali v živinorejski proizvodnji skladno s predpisi EU:
- naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pripadajočo opremo
- naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred ne-

ugodnimi vremenskimi pogoji
- naložbe v električno infrastrukturo
- naložbe v prezračevalni sistem 
- naložbe v napajališča za živino

Upravičenci: kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.

Splošni pogoji upravičenosti za 1 in 2:
- upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID številko ter

v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin, se
po podatkih GERK štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oz. ekstenzivnih sadov-
njakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2
ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov,
5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.

- naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim
in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani
upravičenca o ustreznosti naložbe)

- za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo inve-
sticije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje,..) - kjer je to potrebno.

- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objek-
tov, urejanju prostora in varstvu okolja.

- kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali
opreme v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali
nasadov v register, ki ga vodi MKGP.

Specifični pogoji upravičenosti za 1. Posodabljanje kmetijskih go-
spodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za investicije v:
- lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Prilo-

ga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso,.
- reja govedi
- rejo drobnice na območjih z omejenimi dejavniki in je le ta na paši vsaj

5 mesecev/leto, ne glede na sedež kmetijskega gospodarstva 
- rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem konj.

Upravičenec mora poleg vloge zahtevane v razpisu predložiti načrte ureditve:
- za posodobitev hleva: tehnološki načrt ureditve hleva s popisom opre-

me in tehnologije reje,
- za ureditev pašnikov: izdelan tehnološki načrt ureditve pašnika s popi-

som del, opreme in tehnologijo paše;

Specifični pogoji upravičenosti za 2. Naložbe v prilagajanje novo
uvedenim standardom v živinorejski proizvodnji:
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- podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po nalož-
bi morajo biti standardi doseženi.

- po zaključku naložbe v prilaganje dobrega počutja živali, upravičenec
predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (napisana in podpisa-
na izjava s strani upravičenca o ustreznosti)

Upravičeni stroški:
Splošni za 1 in 2:
- gradbena in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska dela, zidarska, tesarska,

fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska,
ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga
inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela).

- pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški do-
bave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški iz-
vedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).

- splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (stro-
kovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.

Specifični stroški za 1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z ži-
vinorejsko proizvodnjo:
- nakup in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, ,....)
- informacijska oprema vključno z računalniškimi programi,
- nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih

objektov; Pomoč za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in gnojišč
zaradi izpolnjevanja standarda nitratna direktiva ni mogoča. 

- nakup nove kmetijske mehanizacije,
- zemeljska in betonska dela, priprave poti, nakup in postavitev mrež in

opore za napravo trajnih nasadov,
- pri urejanju in postavitvi pašnikov: stroški za nakup opreme za ograditev

pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke,
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino; 

Specifični stroški za 2. Naložbe v prilagajanje novo uvedenim stan-
dardom dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji:
- oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov,
- električna oprema (svetila, električna instalacija, ...),
- prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za

prezračevalne sisteme, ...),
- dostopi do napajališč (napajalni sistemi, ...).

Višina pomoči: 
- za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50%

upravičenih stroškov,
- za ostala območja za kmetijsko dejavnost: do 40% upravičenih stroškov
- Za naložbe v podjetja za primarno proizvodnjo najvišji znesek posamez-

nemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju
treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre za podjetje na območjih
z omejenimi dejavniki.

Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, naj-
višji pa 2.500 EUR.

UKREP B: NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNIH 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI

Predmet ukrepa:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek opravlja-
nja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe do-
polnilne dejavnosti: 
- predelava kmetijskih pridelkov (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in

škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih kr-
mil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč,
gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov, 

- prodaja kmetijskih pridelkov - kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in iz-
delkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih
dejavnostih na kmetiji,

- turizem na kmetiji:(gostinska in negostinska dejavnost)
- dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve oziroma iz-

delki (npr: oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, pe-
ka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izde-
lava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);

- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov;
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in žival-

mi ter oddaja le-teh v najem;
- izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopol-
nilno dejavnostjo na kmetiji;

- zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
- druge dopolnilne dejavnosti.

Upravičenci: kmetijska gospodarstva 

Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenci morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost, 
- upravičenci morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Če le tega

še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih po odobritvi pomoči,
- upravičenec mora imeti v času oddaje vloge MID številko ter v uporabi naj-

manj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin, se po poda-
tkih GERK, štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oz. ekstenzivnih sadovnjakov,
4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vr-
tov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha
gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov oz drugih površin,

Specifični pogoji upravičenosti:
- za dopolnilno dejavnost predelava živil rastlinskega izvora morajo lastne

surovine predstavljati najmanj 50% količine potrebnih surovin, ostale pa
izhajati od drugih kmetij.

- za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega izvora morajo pri nepo-
sredni prodaji končnemu potrošniku lastne surovine predstavljati 100% po-
trebnih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50% količine. Za dopolnilno
dejavnost prodaja pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje last-
nih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30% celotne vrednosti
prodaje na kmetiji. Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji-gostinska de-
javnost se mora zagotoviti takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja
najmanj 30% vrednosti lastnih surovin, pri čemer se jih do največ 30%
vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih kmetij.

- za dopolnilno dejavnost predelave medu mora končni prejemnik imeti
ob času oddaje vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin.

- za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov in za dopolnilno
dejavnost pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine pred-
stavljati najmanj 20% količine potrebnih surovin. Pri dopolnilni dejavno-
sti ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče
sestavni del kmetije.

Upravičeni stroški:
- splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev

(strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup paten-
tov in licenc

Višina pomoči:
- za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50%

upravičenih stroškov,
- za ostala območja za kmetijsko dejavnost: do 40% upravičenih stroškov
- pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000

EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. 

Znesek pomoči: Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR,
najvišji pa 2.000 EUR.

UKREP C: ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V 
PRIMARNEM KMETIJSTVU IN SOFINANCIRANJE DELOVANJA
DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA

Predmet ukrepa: 
- izobraževanje in usposabljanje kmetov v primarni kmetijski pridelavi,
- svetovalne storitve, 
- organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj,

razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
- sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov

in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in
razvojem podeželja. 

- publikacije, kot so katalogi in spletišča,

Upravičenci:
- društva in združenja, 
- registrirani izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz pred-

metov te podpore.

Splošni pogoji upravičenosti:
- izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem. 
- upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela in dokazila, za-

htevana z javnim razpisom. 
- če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organi-

zacija za vzajemno pomoč mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi
nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za za-
gotavljanje storitev. 

- izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku - občini pred-
ložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali
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svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci morajo biti vpi-
sani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.

Specifični pogoji upravičenosti:
- pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v de-

narju končnim prejemnikom,
- za predstavitvi v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora izvajalec za-

gotoviti, da material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o
proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih
danega proizvoda ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi
zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.

Upravičeni stroški:
- usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom v primarni kmetijski

pridelavi: 
- stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja

(prostor, predavatelji, oglaševanje),
- stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali ob-

časne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. 

- organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, raz-
stav in sejmov ter sodelovanja na njih, stroški udeležbe in potnih stroškov,
najemnine razstavnih prostorov, materialni stroški priprave in dostave izdel-
kov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade, podeljene na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, stroški pu-
blikacij ocenjevanja izdelkov.

- publikacije: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikova-
nja in priprave spletnih strani,

- sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in
drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvo-
jem podeželja,

- materialni stroški za delovanje društev.
Podpore se ne dodelijo:
- za že izvedene aktivnosti,
- za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja,

na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
- za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe.

Višina pomoči: 
Do 100 % upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

Znesek pomoči: 
Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 3.000 EUR.

UKREP D: SOFINANCIRANJE NEKATEGORIZIRANIH PROMETNIC

Predmet ukrepa:
- ureditev dostopov (poljske poti, gozdne vlake; v javni in zasebni rabi) na

kmetijskih gospodarstvih za boljše izkoriščanje naravnih virov - pašnikov,
travnikov, gozdov.

- stroški nakupa, prevoza in ravnanje nasipnega materiala ter materiala za
odvodnjavanje

- za ureditev gozdnih vlak se sofinancirajo strojna dela

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in lastniki gozdov.

Splošni pogoji upravičenosti:
- izdelan načrt izvedbe gozdne vlake s popisom del, opreme in tehnologijo,

ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija - Zavod za gozdove RS, OE
Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled.

- mnenje za ureditve poljskih poti izda Kmetijsko svetovalna služba pri KGZS
s sedežem v Rožni dolini 50 v Lescah;

- projektu morajo biti priložena pisna soglasja lastnikov zemljišč
- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi

objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
- naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
- v primeru dodelitve pomoči podjetju, so do le-te upravičena kmetijska pod-

jetja, ki niso podjetja v težavah.

Podpore se ne dodelijo za:
- davke, razne takse in režijske stroške,
- stroške zavarovanja,
- stroške za refinanciranje obresti,
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
- investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč,

- investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

Višina pomoči: 
- do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
- do 40% upravičenih stroškov za ostala območja;

4. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Vloga mora biti predložena na predpisanem prijavnem obrazcu, ki mora biti
pravilno izpolnjen in vsebovati tudi ustrezna dokazila vlagatelja navedena 
v razpisu. Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na spletni strani 
www.radovljica.si, od 12. aprila 2010.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani vsak
delovni dan od 9.00 do 12.00 ure na tel. št. 537 23 20 (Andreja Schmitt).

5. ROKI IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vlogo je potrebno poslati po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti na 
naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Roki za
oddajo vlog so naslednji:

Rok za oddajo vlog za ukrepe A, B, C, D 12. 5. 2010
Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev za ukrepe A, B, C, D   14. 5. 2010 

Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki 
obveščeni o izidu javnega razpisa je 45 dni od odpiranja vlog
Datum, do katerega morajo biti dela opravljena 
in predloženi zahtevki za plačilo 29. 10. 2010.

V primeru, da v okviru postavljenih rokov, sredstva pri posameznem ukrepu ne
bodo v celoti izkoriščena, bo občina prejemala popolne vloge tudi po tem roku
in jih obravnavala po vrstnem redu prejema, vendar najpozneje do 15. 10. 2010.
V primeru, da bo skupni znesek vlog presegel razpisana sredstva, se vsem
prosilcem zniža zaprošeni znesek za enak sorazmerni del.
Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti opremljeni z imenom, 
priimkom in naslovom vlagatelja (če gre za fizično osebo), v primeru pravne
oseba pa z nazivom in naslovom pravne osebe na hrbtni strani kuverte. Na
sprednji strani kuverte mora biti napisan naslednji tekst:
”Ne odpiraj - Javni razpis - kmetijstvo 2010, ukrep _______” .

6. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Odpiranje vlog ne bo javno. 

Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo
obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. 

Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. 

Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema
poziva. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, ne-
ustrezno dopolnjene vloge pa zavrne. 

Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni po
izteku razpisnega roka. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbe,
v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

7. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sred-
stva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.

8. NADZOR IN SANKCIJE
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje
župan. 
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu,
mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi 
obrestmi od dneva prejema do dneva vračila. Prejemnik izgubi tudi pravico
do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku za naslednji dve leti. 
V primeru, da so bila sredstva dodeljena upravičencu, pa jih le ta ni 
uspel koristiti v predpisanem roku, ki je določen v pogodbi, izgubi pravico
do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku za naslednji dve leti.
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