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1.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 in 
spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 79/99 
in spremembe) in 17. ter 104. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 
188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 14. redni seji dne 22.6.2016 
sprejel

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Radovljica za leto 2016 – rebalans II

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Radovljica za leto 2016 (DN UO, št. 195/15 
in 209/2016) (v nadaljevanju: odlok) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih 
zneskih:

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans II/2016

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 16.540.923,53
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.696.595,01
 70 DAVČNI PRIHODKI 12.134.594,00
 700 Davki na dohodek in dobiček 9.321.094,00
 703 Davki na premoženje 2.175.800,00
 704 Domači davki na blago in storitve 637.700,00
 706 Drugi davki 0,00
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.562.001,01
 710 Udeležba na dobičku in dohodki 
 od premoženja 1.861.437,00
 711 Takse in pristojbine 16.400,00
 712 Globe in druge denarne kazni 30.500,00
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 84.400,00
 714 Drugi nedavčni prihodki 569.264,01
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 770.530,00
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 206.000,00
 721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
 neopredmetenih dolgoročnih sredstev 564.530,00
 73 PREJETE DONACIJE 12.128,84
 730 Prejete donacije iz domačih virov 3.128,84
 731 Prejete donacije iz tujine 9.000,00
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.061.669,68
 740 Transferni prihodki iz drugih 
 javnofinančnih institucij 403.366,53
 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
 iz sredstev proračuna Evropske unije 658.303,15

 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00
 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                        18.324.321,68

 40 TEKOČI ODHODKI 3.329.691,18
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.004.707,00
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 150.468,00
 402 Izdatki za blago in storitve 1.927.216,18
 403 Plačila domačih obresti 90.000,00
 409 Rezerve 157.300,00
 41 TEKOČI TRANSFERI 7.350.887,58
 410 Subvencije 149.290,02
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.656.436,97
 412 Transferi neprofitnim organizacijam 
 in ustanovam 921.739,34
 413 Drugi tekoči domači transferi 2.623.421,25
 414 Tekoči transferi v tujino 0,00
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.241.624,92
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.241.624,92
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 402.118,00
 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
 osebam, ki niso proračunski uporabniki 213.600,00
 432 Investicijski transferi proračunskim 
 uporabnikom 188.518,00

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -1.783.398,15
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans II/2016

 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  
 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
 (750+751+752) 1.000,00
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.000,00
 750 Prejeta vračila danih posojil 1.000,0
 751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00
 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
 KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 1,00
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
 KAPITALSKIH DELEŽEV 1,00
 440 Dana posojila 0,00
 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 1,00
 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00
 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.) 999,00

 C. RAČUN FINANCIRANJA 

 Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans II/2016

 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.929.074,00
 50 ZADOLŽEVANJE 1.929.074,00
 500 Domače zadolževanje 1.929.074,00
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 842.000,00
 55 ODPLAČILA DOLGA 842.000,00
 550 Odplačila domačega dolga 842.000,00
 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV 
 NA RAČUNIH 
 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 695.325,15
 X. NETO ZADOLŽEVANJE 1.087.074,00
 (VII.-VIII.) 
 XI. NETO FINANCIRANJE 1.783.398,15
 (VI.+VII.-VIII.-IX.)  
 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
 31. 12. PRETEKLEGA LETA 695.325,15
 9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +

VSEBINA
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2. člen
(prehodne določbe)

Doda se nov 20. člen odloka, ki se glasi:
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med neposre-
dnimi proračunskimi uporabniki v obdobju do prenehanja veljavnosti tega 
odloka odloča župan na predlog neposrednega proračunskega uporabnika. 
Pravica prerazporeditev iz prejšnjega odstavka tega člena se omeji na pre-
vzete obveznosti krajevnih skupnosti do 30.6.2016 in je posledica prenosa 
dela dejavnosti in posledično financiranja teh dejavnosti iz krajevnih skupno-
sti v proračun in obratno.

3. člen

Sedanji 20. člen odloka postane 21. člen.

4. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne 
objave in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1.7.2016 
dalje. Posebni del proračuna se objavi na spletni strani Občine Radovljica. 

Številka: 4101-0019/2015
Datum: 22.6.2016
 Ciril Globočnik l. r. 
 ŽUPAN

2. 

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - 
Ur. l. RS, št. 33/07 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica 
(DN UO, št. 188/2014) je Občinski svet Občine Radovljica na 14. redni seji 
dne 22.6.2016 sprejel

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta  
za centralno območje Radovljice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom, ki ga je izdelalo podjetje Stvar d.o.o., Tržaška cesta 2, 
1000 Ljubljana, pod številko 0114, se spremeni in dopolni Odlok o Zazidal-
nem načrtu za centralno območje Radovljice (v nadaljevanju SD ZN) (DN 
UO, št. 64/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013).
(2) Spremembe se nanašajo na:
-  grafični del v območju kareja »D« in »E«
-  tekstualni del splošnih določil.

2. člen

Odlok o Spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za centralno ob-
močje Radovljice vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge.
Tekstualni del:
–  besedilo odloka
Grafični del:
–   izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorske-

ga načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju; M 
1:5000

–   prikaz območja načrta z obstoječim stanjem in parcelacijo; M 1:500
–   prikaz območja načrta z zbirnikom javne gospodarske infrastrukture; M 

1:500
–   ureditvena situacija s prikazom priključevanja objekta na javno prome-

tno infrastrukturo in povezav s sosednjimi območji; M 1:500
–   ureditvena situacija s prikazom priključevanja objekta na javno gospo-

darsko infrastrukturo
–   ureditvena situacija s prikazom zunanje ureditve širšega prostora; M 

1:500
–   ureditvena situacija s prikazom značilnega prereza z navedbo dejavnosti 

ter prikazom ureditve za ohranjanje kulturne dediščine; M 1:500
–   prečiščen grafični del ZN – arhitektonsko zazidalna situacija M 1:2000
Priloge:
–  strokovne podlage
–  smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
–  obrazložitev in utemeljitev SD ZN
–  povzetek za javnost

II. MEJA

3. člen

(1) Meja območja ZN za centralno območje Radovljice je določena v Pro-
storskem redu občine Radovljica in z Zazidalnim načrtom za centralno ob-
močje Radovljice in se s temi SD ZN ne spreminja.
(2) Meja ureditvenega območja SD ZN obsega del kareja „D“ in »E«, kar je 
razvidno iz grafičnega dela SD ZN.

III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

4. člen

V 3.m členu pod naslovom »Funkcije posameznih območij« se:

  pod naslovom »Kare D«
-   pod naslovom D/d) se črta zadnji del besedila »Objekt Gorenjska 26, 
imenovan TVD Partizan se prenese, iz območja kareja “E”, kar je skladno 
tudi s spremembo meje med karejema. Dopuščajo se vzdrževalna in in-
vesticijska vzdrževalna dela, rekonstrukcije, odstranitve, nadomestne 
gradnje, dozidave objekta, če so zagotovljeni taki odmiki, da ne poslab-
šujejo bivalnih pogojev v sosednjih objektih in če gre za dejavnosti, ki 
dopolnjujejo osnovno namembnost objekta in če je zagotovljeno parki-
ranje na lastnem zemljišču oz. da se občini  prispeva za gradnjo ustre-
znega števila prostorov na  javnih parkiriščih. Obstoječi vogal objekta 
TVD Partizan je ob adaptaciji potrebno oblikovno bogatejše oblikovati, 
vogalni del je možno nadzidati za eno etažo. Na površinah od objekta 
vzdolž Gorenjske ceste je možno urediti dodatno parkirišče in dodatno 
asfaltirano športno površino.«
- doda se naslov »D/e) Gorenjska cesta 26« in besedilo, ki se glasi:
»Za območje objekta Gorenjska cesta 26 – TVD Partizan se načrtuje od-
stranitev obstoječih objektov in izgradnja novega objekta. Objekt se nahaja 
na robu območja za oddih, rekreacijo in šport ter obenem na pomembnem 
stičišču mestnih poti. Značilnost lokacije se mora odražati v programski za-
snovi in oblikovanju objekta. Program parternega dela objekta naj predsta-
vlja nadaljevanje in dopolnjevanje obstoječih dejavnosti ob Gorenjski cesti. 
Zgornja nadstropja naj se namenijo mirnejšim dejavnostim. Potrebne parkir-
ne površine za potrebe nove gradnje naj se zagotovi v sklopu pripadajočih 
površin nove gradnje oziroma v kletni etaži.«

  pod naslovom »Kare E«
-  za besedilom »V območju je načrtovana izgradnja prizidka k obstoje-
čemu zdravstvenemu domu za potrebe ambulante nujne medicinske 
pomoči, z lastnim dovozom za interventna vozila in parkirišča.« se doda 
besedilo, ki se glasi:
»V območju je za potrebe širjenja obstoječe dejavnosti predvidena nova 
gradnja - prizidek k obstoječemu zdravstvenemu domu.«
   

5. člen

V 3.n členu pod naslovom »Pogoji glede vrste in oblikovanja posegov v 
prostor po posameznih karejih« se:

  uvodno besedilo na koncu dopolni z besedilom, ki se glasi:
»Dopuščajo se rekonstrukcije obstoječih zakonito zgrajenih stavb ob upo-
števanju oziroma ohranjanju tipologije stavb in območja ter ob hkratnem 
zagotavljanju boljših funkcionalnih in bivalnih pogojev stavbe in območja. 
Posegi morajo biti usklajeni z arhitekturnim izrazom osnovnega objekta in z 
njim tvoriti oblikovno celoto;
Za objekte v javni rabi se dopušča izgradnja nadstreškov oziroma nadstre-
šnic pod pogojem, da njihova postavitev ne ovira uporabe oz. funkcije pre-
ostalega dela stavbe in funkcionalnih površin, ter je oblikovanje usklajeno s 
stavbo oziroma širšim okoljem.
Pri objektih kulturne dediščine je izgradnja možna, če ne vpliva na ohranja-
nje spomeniških lastnosti objekta, o čemer se izreče pristojni Zavod za var-
stvo kulturne dediščine ob izdaji ali zavrnitvi kulturnovarstvenih pogojev.
Za stavbe in njihove dele, ki so primerni za uporabo telesno oviranim, se 
dopušča izvedba klančin, dvigal, ipd. pod pogojem, da umestitev ne ovira 
uporabe oz. funkcije preostalega dela stavbe in funkcionalnih površin, ter je 
oblikovanje usklajeno s stavbo oziroma širšim okoljem.
Pri objektih kulturne dediščine je umestitev možna, če ne vpliva na ohranja-
nje spomeniških lastnosti objekta, o čemer se izreče pristojni Zavod za var-
stvo kulturne dediščine ob izdaji ali zavrnitvi kulturnovarstvenih pogojev.«

  pod naslovom »Kare D«
-  doda na koncu naslov D/e) Objekt Gorenjska cesta 26 in besedilo, ki 
se glasi:
»Na zemljišču s parc. št. 178/15, 178/18, 178/20, 181/1, 182/1, 182/5, 
vse k.o. Radovljica se lahko odstrani obstoječe objekte in zgradi nov objekt.
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V primeru odstranitve obstoječega objekta in gradnje novega objekta je 
potrebno spominsko ploščo, ki je na fasadi obstoječega objekta (Radovljica 
– Spominska plošča v NOB padlim telovadcem, EŠD 27915) primerno 
vključiti na fasado novega objekta.
Objekt se nahaja na robu območja za oddih, rekreacijo in šport ter obenem 
na pomembnem stičišču mestnih poti. Predvidena nova gradnja se izvede v 
skladu s strokovno podlago »Idejna zasnova za novo gradnjo poslovno-sta-
novanjskega objekta Partizan«, ki jo je izdelalo projektivno podjetje Stvar 
d.o.o., št. projekta 0114, oktober 2015.
Značilnost lokacije se odraža v členitvi objekta na višji, vogalno izpostavljen 
del objekta ob križišču Gorenjske ceste in Kopališke ulice ter nižji, paviljon-
sko zasnovan del objekta, ki se navezuje na območje zelenih površin za 
oddih, rekreacijo in šport.
Program predstavlja nadaljevanje in dopolnjevanje obstoječih dejavnosti ob 
Gorenjski cesti.
Dopustna namembnost, dejavnost:
–  klet:  garaža, trgovska in storitvena, športna, kulturno-razvedrilna
–   pritličje: gostinska, trgovska in storitvena, poslovna, športna, kulturno-

-razvedrilna, pri čemer morajo prostori, namenjeni športnemu in kultur-
no-razvedrilnemu programu zasedati najmanj 35% skupne površine 
pritličja.

–  1. nadstropje: stanovanjska
–  2. nadstropje - stanovanjska
–  terasna etaža - stanovanjska
Maksimalni tlorisni gabariti objekta:
–   klet: podzemni del objekta lahko sega izven tlorisnega gabarita pritlične 

etaže,
–   pritličje: velikost objekta na stiku z zemljiščem 30.5 m x 16.7 m pri če-

mer velikost objekta na stiku z zemljiščem ne sme presegati velikosti 
obstoječega objekta na stiku z zemljiščem; gradbena meja pritlične eta-
že je določena v grafičnem delu SD ZN .

–  1. nadstropje: 17.5 m x 17.5 - 19.5 m
–  2. nadstropje: 17.5 m x 17.5 - 19 m
–  terasna etaža: 16.7 m x 18.0 m
Vertikalni gabariti objekta:
–  paviljonski del objekta : K+P
–   vogalni del objekta: K+P+2N+T, pri čemer kota venca ravne strehe nad 

terasno etažo ne sme presegati kote slemena obstoječega objekta.
Oblikovanje:
Oblikovanje objekta je trodelno, ločeno na parterni del, osrednje telo (1. in 
2. nadstropje) ter terasno etažo. Parter objekta je z namenom komuniciranja 
z okolico proti Gorenjski cesti, Kopališki ulici in vrtu zasteklen. Osrednje telo 
in terasna etaža se izvedeta iz ometa ali fasadnih plošč v pastelnih, zemelj-
skih tonih, skladno s koloritom obstoječih objektov vzdolž Gorenjske ceste. 
Stavbno telo terasne etaže, sestavljeno iz vertikalnih in poševnih ploskev 
mora biti oblikovano enotno. Uporaba refleksnih materialov in uporaba agre-
sivnih nenaravnih barv, ki ne sodijo v ta del prostora, ni dovoljena. Predno-
stno naj se uporabijo naravni materiali.
Streha nad pritličjem in 2. nadstropjem se izvede kot ravna streha z minimal-
nimi nakloni za odvodnjavanje meteornih voda. Streha paviljona se lahko 
izvede kot zelena streha z ekstenzivno zazelenitvijo. Streha terasne etaže se 
izvede v kombinaciji ravne ter poševne strehe. Kritina poševnih delov se iz-
vede iz vlakonocementnih plošč. Odtenek mora biti skladen z odtenki stre-
šin obstoječih objektov vzdolž Gorenjske ceste.
Pomožni objekti:
Na ureditvenem območju je možna postavitev nezahtevnih pomožnih objek-
tov – malih stavb, ki morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni.
Zunanja ureditev:
Dovoz do objekta se uredi iz Gorenjske ceste z rekonstrukcijo obstoječega 
cestnega priključka. Tlakovane površine ob objektu proti Gorenjski cesti in 
Kopališki ulici morajo z javnimi mestnimi površinami tvoriti oblikovno celoto. 
Preko ureditvenega območja mora biti omogočen neoviran peš in kolesarski 
promet do športnega parka. Ograjevanje proti  Gorenjski cesti in Kopališki 
ulici ni dovoljeno.
Površine namenjene parkiranju se uredi znotraj ureditvenega območja.
Za načrtovane posege na obravnavanem območju je k projektnim rešitvam 
potrebno pridobiti soglasje upravljalca občinske ceste.«

  pod naslovom »Kare E«
-   doda naslov »Objekt št. 38« – nova gradnja – prizidava k obstoječemu 

objektu zdravstvenega doma« in besedilo, ki se glasi:
- »program: zdravstvena dejavnost
- tlorisne dimenzije: 13,5m x 16,5m + 13,5m x 4,0m
-  višinski gabarit: K+P+1, pri čemer kota venca prizidka ne sme presega-

ti kote vencev obstoječih prizidkov
- streha ravna
-  obvezna prilagoditev oblikovnim značilnostim obstoječih prizidkov oz. 

zdravstvenega doma.«

6. člen

V 3.o členu pod naslovom »Prometno urejanje« se:
  pod naslovom »Motorni promet«
-  besedilo »Nova povezovalna cesta med Kajuhovo ulico in železniško 
postajo širine 4,5 m s pločnikom širine 1,50 m na zunanji strani v prvi fazi 
navezana na Gorenjsko cesto pri objektu Intertrade, ki se po izgradnji 
cele  spremeni v peš povezavo.« spremeni in dopolni, tako da se novo 
besedilo glasi:
»Nova povezovalna cesta med Kajuhovo ulico in železniško postajo širine 
4,5 m s pločnikom širine 1,50 m na zunanji strani v prvi fazi navezana na 
Gorenjsko cesto pri objektu Intertrade, ki se po izgradnji ceste  spremeni v 
peš povezavo. Do izgradnje ceste je dovoljena ureditev promenade od Go-
renjske ceste oziroma lipe samostojnosti do roba terase, kjer se uredi raz-
gledna točka. Območje se ureja celostno.«
-  doda besedilo glede urejanja Gorenjska ceste, ki se glasi:
»Med Ulico Staneta Žagarja in Linhartovim trgom se Gorenjska cesta ureja 
enotno in celovito. Poudarjati je treba značaj ulice, ki ga v veliki meri tvorijo 
varovani objekti (vile) skupaj s pripadajočimi odprtimi prostori. Za ureditev 
tlakovanja in zasnove Gorenjske ceste, pločnikov, kolesarske steze, drevo-
reda, ulične opreme in arhitekturnih prvin kot so izveski, fasade, informacij-
ske table in podobno, je treba izdelati celovito rešitev. Parcialne rešitve ob 
prenovi posameznih objektov niso dopustne.   
Gorenjska cesta je med Ulico Staneta Žagarja ter Linhartovim trgom razde-
ljena na tri dele.  
-  Prvi del obsega traso od križišča z ulico Staneta Žagarja do križišča s 
Kopališko cesto. Normalni prečni profil prvega dela obsega vozišče (2x vo-
zni pas 2,75m in 2x kolesarski pas 1,50m) ter višinsko ločene pločnike 
minimalne širine 1,50 m.
-  Drugi del predstavlja območje omejene hitrosti in obsega traso med 
križiščem s Kopališko cesto ter križiščem s Kajuhovo ulico. Normalni prečni 
profil drugega dela obsega nasprotnosmerna vozna pasova širine 2,75m. 
Vozna pasova sta v souporabi kolesarskega in motornega prometa. Ob za-
hodnem voznem pasu se predvidi drevored. Prostor med drevesi se lahko 
izkorišča za vzdolžno parkiranje ter umestitev urbane opreme (kot npr. sto-
jala za kolesa, klopi, oglasne table). Hodnika za pešce, različnih širin, sta 
umeščena skrajno vzhodno ter zahodno. Niveleta drugega dela je zvezna, 
dvignjena na koto obstoječega hodnika za pešce. Oblikovanje tlakovanih 
površin mora slediti funkcionalni delitvi cestnega telesa na vozni pas, drevo-
red in hodnik za pešce. V območju vil ob Gorenjski cesti naj se v urejanje 
vključi tudi obstoječe ograje ob cestnem prostoru. V čim večji meri naj se jih  
ohranja, dopustne so postavitve novih, katerih oblikovanje naj v oblikovanju 
in materialu sledi značilnostim obstoječih.
-  Tretji del obsega traso od križišča s Kajuhovo ulico do Linhartovega trga 
in predstavlja območje umirjenega prometa. Višinsko se prilagodi niveleti 
drugega dela.
-  Javna razsvetljava oz. urbana oprema mora biti oblikovno prilagojena 
značaju ulice in načrtovana celostno za celotno območje.
-  Projektna dokumentacija rekonstrukcije Gorenjske ceste med Ulico 
Staneta Žagarja in Linhartovim trgom mora obsegati tudi načrt urbane opre-
me, vključno z ograjami, ki mejijo na cestno območje.«

  pod naslovom »Parkiranje«
-  doda besedilo, ki se glasi:
»Za zagotavljanje parkirnih mest za obstoječe objekte so dopustna odstopa-
nja od normativov na podlagi mobilnostnega načrta. Mobilnostni načrt ob-
močja je načrt, ki določi število uporabnikov posameznih prometnih sred-
stev in ureditev prometne infrastrukture v določenem območju z namenom 
izboljšati delež uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter 
določiti zmogljivosti za mirujoči promet. Mobilnostni načrt se izdela za objekt 
ali skupino objektov, ki predstavljajo zaključeno celoto in imajo skupaj nad 
2000 m2 BTP in sicer za javne stavbe: stavbe za kulturo in razvedrilo, stavbe 
za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, stavbe za zdravstveno 
oskrbo, stavbe za šport, stavbe za opravljanje verskih obredov, športna 
igrišča, drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, 
stavbe javne uprave. Mobilnostni načrt določi potrebno število parkirnih 
mest glede na število uporabnikov posameznih transportnih sredstev. Pri 
tem upoštevajo namembnost posameznih objektov ter tehnološki proces 
dejavnosti, dostopnost do javnega potniškega prometa, mešana raba parki-
rišč glede na namembnost objektov in pričakovano zasedenost v najbolj 
obremenjenem delu dneva. Mobilnostni načrt, na podlagi mnenja za upra-
vljanje javnih cest pristojne občinske uprave, potrdi župan.“

7. člen

V 3.p členu pod naslovom »Pogoji za prometno, komunalno in energet-
sko urejanje prostora« se:

  pod naslovom »Primarna mestna cesta«
-  črta besedilo »Cesta ima dva vozna pasova z dodatnim razvrstilnim 
pasom pred križiščem (š = 9 m) ter nivojsko ločenimi hodniki za pešce 
z obeh strani cestišča.«



UO, stran 4 št. 214, 24. junija 2016URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

8. člen

V 7. členu pod naslovom »Rešitve in ukrepi za varovanje okolja« se:

  pod naslovom »Požarna varnost«
-  črta besedilo »Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne 
varnosti, je treba v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati študijo 
požarne varnosti. Investitorji so za te objekte pred vložitvijo vloge za izda-
jo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim 
rešitvam pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Za stavbe, za katere študi-
ja požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni po-
žarne varnosti izhajati iz elaborata »zasnova požarne varnosti«, vendar v 
tem primeru soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje ni potrebno.« ter 
doda novo besedilo, ki se glasi:
»Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zah-
tevne objekte se dokazuje v elaboratu zasnova požarne varnosti, za požarno 
zahtevne objekte pa v elaboratu študija požarne varnosti. Požarno manj zah-
tevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne 
varnosti.«

IV. KONČNE DOLOČBE

9. člen

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za centralno območje Rado-
vljice so na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni 
enoti Radovljica.

10. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

11. člen

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

Številka: 3505-0007/2014     
Datum: 22.6.2016

  Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN

3. 

Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 
109/10 in 57/12), 100. člena Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10 in 
48/12), 9. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, 101/07 
– odločba US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF), 3. in 17. 
člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
17/08, 21/08 - popr. in 76/08 - ZIKS-1C, 108/09 in 109/09 - odl. US) in 
17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet 
Občine Radovljica na 14. redni seji dne 22.6.2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v starem 

mestnem jedru Radovljice

1. člen

(1) S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prometni ureditvi v sta-
rem mestnem jedru Radovljice (DN UO, št. 181/14).

2. člen

(1) Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za območje starega mestnega jedra Radovljice se šteje območje, ki obse-
ga objekte Gubčeve ulice 2, 4, 5 in 6, objekta Kolodvorska ulica 1, 1 a in 
1b, Trubarjevo ulico, Linhartov trg, Gradiško pot in objekte Cesta svobode 
1, 2, 3 in 4 ter Gorenjska cesta 1 in 6.«  

3. člen

(1) 11. člen se dopolni in spremeni tako, da se doda nov tretji odstavek, ki 
glasi:
»(3) Zaradi izvajanja gradbenih, obrtniških in večjih vzdrževalnih del je na 
podlagi ustreznega dokazila (pravnomočnega gradbenega dovoljenja, grad-
bene pogodbe…) mogoče pridobiti dovoljenje za vstop v območje starega 
mestnega jedra. Dovoljenje za vstop se izda v obliki tipske zelene dovolilni-
ce. Ne glede na določbe 1. odstavka 10. člena je s to dovolilnico dovoljeno 

parkiranje največ skupno 8 ur na dan. Vozniki morajo čas parkiranja vozila 
označiti s parkirno uro na vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim 
vetrobranskim steklom.« 

(2) Sedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti 
odstavek.

4. člen

(1) Prvi odstavek 14. člena se dopolni tako, da se na koncu doda nov sta-
vek, ki se glasi:
»Za upravičence po tem členu se šteje tudi uporabnike motornih vozil, ki z 
njimi razpolagajo na podlagi pogodbe o lizingu ali imajo službeno motorno 
vozilo s sklenjeno pogodbo o pravici uporabe tudi v zasebne namene.«

5. člen

(1) Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Upravičenci do dovolilnic iz 11., 12., 13. in 15. člena, razen upravičencev 
do dovolilnic iz objektov Gubčeva ulica 2, 5 in 6 in objekta Gorenjska cesta 
1 in 6, so zaradi fizične zapore upravičeni do elektronskega upravljavca. 
Upravičenec pri pristojnem organu prevzame elektronski upravljavec soča-
sno z dovolilnico.« 

6. člen

(1) V prvem odstavku 18. člena se izbriše drugo in četrto alinejo: 
-  Cesta svobode – med železniško progo in pod peš potjo (cona A/2): 5 

parkirnih mest,    
- parkirišče pod Trubarjevo ulico (cona C/1): 6 parkirnih mest.

(2) V 18. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Stanovalci iz objektov Kolodvorska ulica 1, Linhartov trg 10, 10a in 11 
lahko za nedoločen čas parkirajo na zemljiščih parc. št. 49, 50/3, 62 in 
771/8 k.o. Radovljica. Stanovalci iz objektov Linhartov trg 30 in 31 lahko 
parkirajo za nedoločen čas na zemljišču parc. št. 16 k.o. Radovljica.«

(3) V 18. členu sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

7. člen

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

Številka: 371-0123/2013-1
Datum: 22.6.2016

  Ciril Globočnik l.r.
  Župan

4. 

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Ur. l. RS, št. 109/10 in spremembe) 
ter 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski 
svet Občine Radovljica na 14. redni seji dne 22.6.2016 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu Občine Radovljica

1. člen

(1) S tem odlokom Občina Radovljica ustanavlja na področju preventive in 
vzgoje v cestnem prometu Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
(v nadaljevanju: svet) in določa naloge ter sestava sveta.  

2. člen

(1) Svet deluje kot posvetovalno telo župana.
(2) Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih de-
javnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
–  3 predstavniki vzgojno izobraževalnih organizacij, po en član iz vsakega 

šolskega okoliša,
– 1 predstavnik policije,
– 1 predstavnik šol vožnje,
– 1 predstavnik upravljavcev cest in drugih izvajalcev,
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–  1 predstavnik strokovnih in poklicnih društev s področja prometne  
varnosti.

3. člen

(1) Svet ima 7 članov. Njihov mandat traja štiri leta. Po poteku mandata so 
lahko ponovno imenovani.

4. člen

(1) Člane sveta imenuje občinski svet. Kandidate občinskemu svetu predla-
ga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlo-
gov organizacij in institucij iz 2. člena tega odloka.
(2) Predsednika in podpredsednika na predlog župana imenujejo člani iz-
med sebe. 
(3) Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti 
ali zadržanosti.
(4) Strokovne in administrativno-tehnične naloge za potrebe sveta zagotavlja 
občinska uprava.

5. člen

(1) Svet opravlja v okviru svojih pristojnosti zlasti naslednje naloge:
- ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
-  predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega 

prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
-  koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega 

prometa na lokalni ravni,
-  sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in ob-

veščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje pro-
metne varnosti,

-  koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih 
gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokal-
ni ravni,

-  sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet, republi-
škim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s sveti za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu drugih lokalnih skupnosti ter z 
drugimi organi, organizacijami in društvi, ki lahko neposredno ali posre-
dno vplivajo na prometno varnost.

6. člen

(1) Za delo sveta se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Radovljica, ki se nanašajo na delo odborov in komisij občin-
skega sveta ter skupnih delovnih teles občinskega sveta in župana.

7. člen

(1) Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu 
se zagotovijo s proračunom Občine Radovljica ter iz drugih sredstev za ta 
namen.

8. člen

(1) Sedanji svet z dnem uveljavite tega odloka prevzame naloge, določene v 
tem odloku, do izteka svojega mandata. Sestava sveta se v skladu z določ-
bami tega odloka imenuje z naslednjim mandatom. 
(2) Z dnem veljavnosti tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Radovljica (UVG, 
47/97) in Poslovnik o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
z dne 3.4.2013. 

9. člen

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

Številka: 37158-2/2016
Datum: 22.6.2016
  Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN

5.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 in spremembe), 
19. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03 in spremembe) in 17. člena Statu-
ta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovlji-
ca na 14. redni seji dne 22.6.2016 sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda 

Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev 
za programe vrtcev

1. člen

Cena programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica od 1. 9. 
2016 dalje znaša na mesec:

oddelek I. starostnega obdobja 450,74 EUR

oddelek II. starostnega obdobja 339,66 EUR

oddelek 3-4 letnih otrok 379,01 EUR

kombinirani oddelek 379,01 EUR

Zamudna ura v višini 7,70 EUR se zaračuna staršem otrok, ki več kot trikrat 
v šolskem letu zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva po 
zaključku poslovnega časa enote vrtca.

2. člen

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. odstavka tega sklepa 
znaša 1,97 EUR.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za 
stroške neporabljenih živil od naslednjega dne javljene odsotnosti. Če starši 
ne javijo odsotnosti, se, kljub odsotnosti otroka, v ceni programa zaračuna 
tudi strošek živil glede na število dni nejavljene odsotnosti.

3. člen

Starši otrok, za katere je Občina Radovljica po veljavnih predpisih dolžna 
kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko: 
-  uveljavijo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka enkrat v šolskem letu. 

Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka naj-
manj 30 in največ 60 koledarskih dni v šolskem letu na podlagi pisne 
prošnje, ki mora biti posredovana upravi vrtca najmanj 5 dni pred začet-
kom odsotnosti, ali izpolnjene ankete o prisotnosti za čas poletnih poči-
tnic. Za rezervacijo starši plačajo 40% plačila, ki jim je določeno z od-
ločbo o višini plačila za program, v katerega je vključen otrok, že zniža-
nega za stroške neporabljenih živil;

-  uveljavijo znižanje plačila v času strnjene odsotnosti otroka iz vrtca zara-
di zdravstvenih razlogov najmanj 30 koledarskih dni, in sicer s predloži-
tvijo zdravniškega potrdila. Starši plačajo 50% plačila, ki jim je določeno 
z odločbo o višini plačila za program, v katerega je vključen otrok, že 
znižanega za stroške neporabljenih živil. 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljalo 
dodatna znižanja iz prvega odstavka tega člena le za najstarejšega otroka. 

4. člen

Dodatna znižanja iz 3. člena tega sklepa veljajo za starše otrok, ki obiskuje-
jo Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, druge javne vrtce ter zasebne vrtce, 
za katere je Občina Radovljica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 
programa predšolske vzgoje. Pri zasebnih vrtcih se za določitev osnove za 
izračun dodatnih znižanj iz 3. člena tega sklepa, upoštevajo zakonske določ-
be, ki določajo osnovo za izračun obveznosti občine za plačilo razlike v ceni 
programa za otroka, vključenega v zasebni vrtec, znižanega za stroške ne-
porabljenih živil.

5. člen

Z dnem veljavnosti tega sklep, preneha veljati Sklep o določitvi cen progra-
mov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, določitvi števila otrok v 
oddelkih in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca (DN UO, št. 
160/12, 175/13, 188/14 in 201/15).

6. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica – Uradne 
objave in začne veljati s 1. septembrom 2016.

Številka: 007-005/2016
Datum: 22.6.2016
  Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN


