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1.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in
spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (ZFJ) (Uradni list 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 24. seji dne 1. julija 2009 spre-
jel

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 (v nadaljnjem besedilu: Odlok, DNUO, št. 107/08).

2. člen
(Sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna za leto 2009)

V Odloku se 2. točka 3. člena delno spremeni tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasi-
fikaciji do ravni kontov in podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                              v evrih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Rebalans proračuna 2009

I. SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74) 18.169.015,90
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 15.561.756,90
70 DAVČNI PRIHODKI 12.062.064,00
700 Davki na dohodek in dobiček 9.167.766,00
703 Davki na premoženje 2.481.328,00
704 Domači davki na blago in storitve 412.970,00
706 Drugi davki 0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.499.692,90
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 952.917,00
711 Takse in pristojbine 23.529,00
712 Globe in druge denarne kazni 42.761,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 34.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki 2.446.285,90
72 KAPITALSKI PRIHODKI 940.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 127.500,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih

dolgoročnih sredstev 812.500,00
73 PREJETE DONACIJE 10.342,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 10.342,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.656.917,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.656.917,00
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) 20.804.897,56
40 TEKOČI ODHODKI 3.547.904,11
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 960.617,71
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 158.294,93
402 Izdatki za blago in storitve 2.139.286,53
403 Plačila domačih obresti 74.500,00
409 Rezerve 215.205,00
41 TEKOČI TRANSFERI 5.688.803,31
410 Subvencije 147.841,50
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.837.873,96
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 819.441,71
413 Drugi tekoči domači transferi 1.883.646,14
414 Tekoči transferi v tujino 0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.357.418,88
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.357.418,88
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.210.771,20
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, 

ki niso proračunski uporabniki 941.188,20
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 269.583,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 0,00
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -2.635.881,66

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Rebalans proračuna 2009

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 105.271,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 105.271,00
750 Prejeta vračila danih posojil 50.000,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 55.271,00
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
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah jav-
nega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 105.271,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Rebalans proračuna 2009

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.742.130,27
50 ZADOLŽEVANJE 2.742.130,27
500 Domače zadolževanje 2.742.130,27
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 402.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA 402.000,00
550 Odplačila domačega dolga 402.000,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH -190.480,39
(I. + IV. + VII.-II.-V.-VIII.) -ali 0 ali +

X. NETO ZADOLŽEVANJE 2.340.130,27
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE 2.635.881,66
(VI. + VII.-VIII.-IX.) 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 190.480,39
9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +

VSEBINA:

1. ODLOK o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu 
Občine Radovljica za leti 2009 in 2010

2. ODLOK o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za Turistično nakupovalni center - 2. faza

3. ODLOK o dopolnitvi in spremembah Odloka o občinskih
cestah

4. ODLOK o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini 
Radovljica

5. ODLOK o prometni ureditvi naselij v Občini Radovljica -
Prečiščeno besedilo

6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SKLEPA o določitvi cen 
programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica,
določitvi števila otrok v oddelkih in dodatnih znižanjih 
plačil staršev za programe vrtca

7. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javnega dobra
8. OBJAVA Priznanje in nagrada odličnim dijakom Občine 

Radovljica
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3. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Spremeni se prvi odstavek 15. člena odloka tako, da se glasi:
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov,
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter 
odplačilo dolgov v računu financiranja občina v rebalansu proračunu za leto
2009 lahko najame kredit do višine 2.742.130,27 EUR. 

4. člen
(Uveljavitev odloka)

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

Številka: 007-1-0007/2009
Radovljica, 1. julija 2009 

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN:

JANKO S. STUŠEK

PRILOGA: Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

2.

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 24. redni seji dne
1. julija 2009 sprejel

ODLOK
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA TURISTIČNO NAKUPOVALNI CENTER - 2. FAZA

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 družbene-
ga plana občine Radovljica in prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto
Radovljica sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za
Turistično nakupovalni center 2. faza (v nadaljevanju TNC II. faza) 
(2) Občinski podrobni prostorski načrt je izdelal R.C.R., d.o.o. pod št. projekta
5/2007, junij 2008.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za TNC II. faza 
(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 objektov na 

gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
IV. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
V. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreča-

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

rešitev
VIII. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobne-

ga načrta
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka tega člena so grafično prikazane in 
obrazložene v občinskem podrobnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z 
obveznimi prilogami na vpogled v Občini Radovljica in vsebuje:
GRAFIČNI DEL
1. Izrez iz prostorskih sestavin družbenega plana Občine Radovljica s prika-

zom prostorske ureditve, M 1:5000
2. Načrt parcele, M 1: 1500
3. Obstoječe stanje in zazidalna situacija TNC I. faza, M 1: 1000
4. Situacija vplivov in povezav, M 1: 2500 
5. Ureditvena situacija, M 1: 1000
6. Situacija komunalnih vodov in prometa, M 1: 1000
7. Parcelacija in situacija zakoličbe, M 1: 1000

3. člen
(meja območja)

(1) Meja območja OPPN TNC II. faza poteka od točke A po SV mejah parcel v
k.o. Hraše parc. št.: 132/3, 131/2, 132/3, 548/7, 551/1, 549/2, 551/1,

555/2, 554/2, 555/2, 556/3, nato po S mejah parcel 557/2, 556/3, 553/2,
552/2, 547/65, 547/70, 547/69, nato po Z mejah parcel: 547/59, 547/70,
110/1, 109/3, 108/3 in delu Z meje 107/2, od tu do točke A meji območje TNC
II. faza z območjem TNC I. Faza. Meja med območjema TNC II. faza in TNC I.
faza poteka čez parcele 107/2, 108/3, 109/3, 110/1, 1383/1, 130/11,
130/9, 130/10, 131/2 in 132/3 do točke A.

4. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča naslednjih parcel oz. delov
parcel v katastrski občini Hraše:
parc. št. površina m2 vrsta rabe 

547/69 5327 pašnik
547/70 6110 pašnik
552/2 1400 travnik
547/65 668 pot
556/3 476 travnik
557/2 63 travnik
554/2 937 njiva
555/2 490 travnik
549/2 1950 njiva
553/2 851 njiva
551/1 1492 travnik
548/7 1019 pot
131/2 del 1362* njiva
132/3 del 580* travnik
130/10 del 479* travnik, neplodno 
110/1 del 273* travnik
109/3 del 355* njiva, travnik
108/3 del 72* travnik
107/2 del 39* njiva
130/9 del 56* njiva
130/11 del 60* travnik
1383/1 del 23* pot
skupaj 24082 m2

* kvadrature delov parcel so izmerjene grafično 

II. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

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

(1) Območje OPPN predstavlja 2. fazo urejanja celotnega območja med držav-
no cesto Vrba - Črnivec, avtocesto odsek Vrba - Peračica v izgradnji, avtocest-
nim priključkom Lesce in lokalno cesto Lesce - Hraše. 

6. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

(1) Na območju OPPN je načrtovana izgradnja 5-ih objektov, objekt H, I, J, K in
L s pripadajočimi zunanjimi ureditvami in prometno, komunalno, energetsko,
telekomunikacijsko infrastrukturo.

7. člen
(funkcija območja)

(1) Območje OPPN in objekti so v skladu z Uredbo o uporabi enotne klasifi-
kacije vrst objektov (Ur. l. RS št.: 33/03, 78/05-popr.) namenjeni za: 

- 121 gostinske stavbe
- 122 upravne in pisarniške stavbe
- 123 trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
- 126 stavbe splošnega družbenega pomena

(2) V območju ni dovoljeno graditi stanovanjskih stavb (11) 
in industrijskih stavb (125) 
(3) V območju ni dovoljeno izvajanje dejavnosti, ki bi lahko kakorkoli vplivale na

letenje letal, prepovedana je uporaba laserjev in drugih svetlobnih virov z emi-
sijami, ki presegajo 50 nW/cm2.

8. člen
(funkcija in oblikovanje javnih zelenih in drugih skupnih površin)

(1) V območju urejanja je potrebno intenzivno v obliki drevoreda ozeleniti 
površine ob cesti D ter delno ob priključni cesti območja na državno cesto Vrba
- Črnivec. 
(2) Intenzivno z visoko debelnim rastlinjem se ozeleni Z mejo območja proti 
državni cesti Vrba - Črnivec. 
(3) Z grmovnicami ali živo mejo je potrebno ozeleniti S in SV mejo območja TNC
II. faza. 
(4) Investitorji so dolžni zagotoviti in urediti zelene površine, ki so znotraj njihovih
gradbenih parcel in so določene v (1), (2) in (3) odstavku tega člena ter prikaza-
ne v grafičnem delu odloka.
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9. člen
(lega in velikost objektov, pogoji za projektiranje)

(1) Kota pritličja objektov je največ +15 cm nad dostopno cesto pri vhodu v 
objekt. Višina najvišje točke objektov (vključno z antenami, dimniki, klimatskimi
napravami, ipd) ne sme presegati nadmorske višine 520 m.n.m.Tehnični deli 
objektov morajo biti vključeni v osnovni višinski in tlorisni gabarit objekta.

(2) Objekt H:
- tlorisne dimenzije: 21 x 27,5 m + 42 x (16,5 + do 38,5) m + 14 x 38,5 m
- višinski gabarit: P + 1 + možnost medetaže

višina objekta do 12,00 m nad koto pritličja 0,00
streha: ravna ali v minimalnem naklonu

- značilni oblikovni elementi: poudarjen vhod na JZ strani objekta

(3) Objekt I:
- tlorisne dimenzije: 8,00 x 16,00 m
- višinski gabarit: P 
- višina objekta do 8,00 m nad koto pritličja 0,00
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu 

(4) Objekt J
- tlorisne dimenzije: 20,00 x 40,00 m
- višinski gabarit: P + 1 + možnost medetaže
- višina objekta do 12,00 m nad koto pritličja 0,00
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu 
- značilni oblikovni elementi: poudarjen vhod na JZ strani objekta

(5) Objekt K
- tlorisne dimenzije: 44,00 x 52,00 m
- višinski gabarit: P + 1 + možnost medetaže
- višina objekta do 12,00 m nad koto pritličja 0,00
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu 
- značilni oblikovni elementi: poudarjen vhod na SZ strani objekta

(6) Objekt L
- tlorisne dimenzije: 28,00 x 54,00 m + 16,00 x 5,00 m + 30,00 x 4,00 m
- višinski gabarit: P + 1 + možnost medetaže
- višina objekta do 12,00 m nad koto pritličja 0,00
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu 
- značilni oblikovni elementi: poudarjen vhod na J strani objekta

(7) Vsi objekti in servisne ter parkirne površine so lahko podkleteni z eno ali 
dvema kletnima etažama do globine največ -8,00 m pod terenom.

10. člen
(pogoji za zunanjo ureditev objektov in gradnjo pomožnih objektov)

(1) Zunanja ureditev in pomožni objekti:
- vsi dostopi do objektov in zunanje ureditve morajo biti oblikovani brez 

arhitekturnih ovir
- manipulativne površine so asfaltirane ali tlakovane
- dopustna je postavitev ograj ob servisnih površinah 
- dopustne so izvedbe klančin za dovoz v kletne prostore ali za dostavo
- dopustno je nad kritje parkirnih prostorov
- dopustne so dvoriščne ureditve - terase, nadstrešnice v izvedbah usklajeno

z osnovno arhitekturo objektov 
- dopustna je gradnja objektov za potrebe javne in komunalne infrastrukture 

(2) Skladno z 68. členom Zakona o javnih cestah (Ur. list RS, št. 33/06) v varo-
valnem pasu prometnic ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov
ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje. Ob državnih cestah
je dopustno postavljati le table in napise skladno z določili 67. in 68. člena 
Zakona o javnih cestah (Ur. list RS, št. 33/06) in v skladu s predpisi o prometni
signalizaciji. Vse prostorske ureditve morajo biti načrtovane v skladu s 47., 48. in
49. členom Zakona o javnih cestah (Ur. list RS, št. 33/06)

11. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Faktor izrabe gradbene parcele (bruto površina objekta nad terenom / 
velikost GP) FI max = 1,5 
(2) Faktor zazidanosti gradbene parcele (zazidalna površina objekta / velikost
GP) FZ max = 0,5 
(3) Regulacijske linije opredeljuje notranji prometni sistem, vzdolž katerega so 
locirani objekti. Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani 
objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni 
v notranjost zemljišča, določena je 7 m od omejitvene linije DDC na severni do
zahodni strani območja OPPN.
(4) Parcelacija sledi cestnemu omrežju, funkcionalnim potrebam zazidave, obsto-
ječim naravnim in urbanim omejitvam.

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

12. člen
(prometna ureditev)

(1) Javno cestno omrežje območja sestavljata interni cesti D in E. Cesta D je
krožna cesta, ki se navezuje na povezovalno cesto med območjema TNC I.
faza in II. faza, hkrati je nadaljevanje ceste B in ceste C območja TNC I. faza.
Cesta E poteka med objektoma K in L in se podaljša do parcele št. 547/51
k.o. Hraše.
(2) Območje se prometno navezuje na obstoječe prometno omrežje v sklopu
TNC I. faza in po njegovi izgradnji preko novega priključka opredeljenega v okvi-
ru I.b faze na obstoječo državno cesto Vrba - Črnivec. V okviru izvedbe novega
priključka na državno cesto se po sistemu desno - desno, predvidi tudi promet-
na navezava zemljišča parc. 547/51 nanj.
3) Ohrani se vse obstoječe prometne povezave območja TNC II. faza preko 
območja TNC I. faza in Hraške ceste na državno cesto Črnivec - Vrba.
(4) V primeru kakršnega koli poseganja na območju državne ceste in v njen 
varovalni pas, ki ni predviden s tem načrtom, je potrebno pridobiti dodatne 
pogoje ter soglasje in dovoljenje Direkcije RS za ceste k projektni dokumen-
taciji (k projektu PGD in PZI) za izvedbo del še pred izdajo gradbenega dovo-
ljenja za posege.

13. člen
(elementi cest)

(1) Prečni profil ceste D je 6,00 m, in sicer je asfaltno vozišče širine 2 x 2,75
m z obojestranskima bankinama širine po 0,25 m. 
(2) Prečni profil ceste D je na odseku med križiščem v podaljšku ceste B in
križiščem s cesto E širine 9,00 m, in sicer je asfaltno vozišče širine 2 x 2,75
m z dvostranskim pločnikom širine po 1,75 m. 
(3) Prečni profil ceste E je 7,50 m, in sicer je asfaltno vozišče širine 2 x 2,75 m
z enostranskim pločnikom širine 1,75 m in enostransko bankino širine 0,25 m. 

14. člen
(mirujoči promet)

(1) Glede na dejavnost v objektih je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih
mest:
- poslovni prostori / pisarne 1 PM / 2 zaposlena + 1 PM / 30 m2 neto površine,
- poslovni prostori / stranke 1 PM / 2 zaposlena + 1 PM / 20 m2 neto površine,
- gostinski lokali 1 PM / 4 sedeže, 
- trgovski lokali 1 PM / 2 zaposlena + 1 PM/30 m2 koristne 

prodajne površine.
(2) V skupnem številu parkirišč objektov javnega značaja je potrebno za invalide
nameniti vsaj 5% vseh parkirnih mest.
(3) Če znotraj gradbene parcele ni možno zagotoviti ustreznega števila PM, se
slednja obvezno izvedejo v do dveh etažah objekta ali do dveh kletnih etažah
pripadajočega funkcionalnega zemljišča. 
(4) Glede na funkcionalne zasnove posameznih objektov je možna prilagoditev
uvozov v kletne oz. parkirne prostore.

15. člen
(vodovod)

(1) Oskrbovalni vodovod se naveže na obstoječe javno vodovodno omrežje na
območju TNC-I. faza.
(2) Varovalni pas javnega vodovoda je 2,00m levo in desno od osi javnega 
vodovoda. V tem območju ni dovoljeno locirati gradbenih objektov in opravljati
gradbenih del (izkopi, nasutja).
(3) Vodovodni priključki objektov so v zaščitnih ceveh velikosti DN 100 oz. DN
75. 
(4) Trasa oskrbovalnega vodovoda je predvidena na delu zemljišča, kjer so
pločniki. Na tem delu so predvidijo tudi vodomerni jaški za individualne 
priključke. Vodomerni jaški se locirajo zunaj objektov, po možnosti na oskrbo-
valni vodovodu oz. na robu parcele posameznega objekta. 

16. člen
(kanalizacija)

(1) Kanalizacijski zbiralnik se priključi na kanalizacijsko omrežje, ki je bilo
zgrajeno v okviru TNC I. fazo. Iz celotnega območja se odpadne vode vodijo
do črpališča lociranega v podaljšku ceste A na robu parcele objekta L in nato
dalje do obstoječega kanala v cesti A območja I. faze. 
(2) Varovalni pas javne kanalizacije je 2,00 m levo in desno od osi javne 
kanalizacije. V tem območju ni dovoljeno locirati gradbenih objektov in oprav-
ljati gradbenih del (izkopi, nasutja).
(3) Meteorne vode s strešin se po lokalnih omrežjih vodijo preko peskolovov
v ponikovalnice. Meteorne vode z utrjenih površin in parkirišč se po lokalnih
omrežjih vodijo preko peskolovov in ustreznih lovilcev olj v ponikovalnice. 
Meteorna in druga voda s parcel in priključkov ne sme pritekati na državno 
cesto ali na njej zastajati.
(4) Kanalizacijski sistem odpadnih in meteornih vod mora biti ločen. Iztok 
meteorne kanalizacije v kanalski sistem javne kanalizacije ni dopusten.
(5) V primeru, da bodo v posameznem objektu nastajale tehnološke odpadne
vode (gostinstvo, avtopralnica, avto servis), je potrebno projektni dokumentaciji
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priložiti poročilo o vplivih na okolje z opisom tehnološkega postopka, kjer nasta-
ja tehnološka odpadna voda. V tem poročilu je potrebno določiti ustreznost od-
vajanja te tehnološke vode v kanalizacijo in predvideti način kontrole (odvzem
vzorcev v za to določenih revizijskih jaških) ter ustrezna pred čiščenja tehnološke
odpadne vode pred iztokom v kanalizacijo.

17. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Pri objektih je potrebno načrtovati prostor za ločeno zbiranje frakcij komunal-
nih odpadkov (komunalni odpadki, papir/papirnata embalaža ter steklo/steklena
embalaža).
(2) Lokacije zbirnih mest odpadkov morajo biti lahko dostopne za vozila, ki vršijo
odvoz odpadkov.
(3) Če bi v času gradnje ali obratovanja prišlo do onesnaževanja javne ceste,
mora investitor cesto takoj očistiti.

18. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Predvideni odjemalci se bodo napajali z električno energijo preko novozgra-
jenega NN kabelskega omrežja iz obstoječe transformatorske postaje 20/0.4
kV; T548, TP TNC LESCE, ki je locirana na severnem v območju TNC I. Faza. 
(2) Merilno priključne omarice morajo biti nameščene na stalno dostopnem mestu.
(3) Na območju turistično nakupovalnega centra je potrebno zgraditi javno 
razsvetljavo.

19. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Na območju OPPN je predvidena izgradnja telekomunikacijskega omrežja do
objektov (4xPVC O110). 
(2) Priključna točka novega telekomunikacijskega omrežja je na severnem delu
TNC 1. faza, pri objektu E1.

20. člen
(KKS omrežje)

(1) Priključitev objektov na obstoječe KKS omrežje je možna na tehnično določe-
ni točki, ki jo definira UPC Telemach, d. o. o.
(2) Možnost izvedbe cevne KK je ob drugih TK vodih, vendar z ločenimi vmesni-
mi jaški in ločenimi dovodi do posameznih stavb. 

21. člen
(ogrevanje)

(1) Ogrevanje objektov je na zemeljski plin, s sistemom toplotnih črpalk oz. z dru-
gimi obnovljivimi viri izrabe energije, dovoljena je postavitev ali vgradnja sistemov
sončne energije in fotovoltaičnih sistemov. 

IV. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV 
IN OHRANJANJE NARAVE

22. člen
(ohranjanje narave)

(1) Na območju urejanja je območje pričakovanih geoloških naravnih vrednot Ra-
dovljica - Vršaj, zato je potrebno investitorje seznaniti z možnostjo obstoja geolo-
ških naravnih vrednot, o katerih morajo v primeru najdbe obvestiti pristojni Zavod
za varstvo narave. 

23. člen
(tla)

(1) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnič-
no brezhibni ter materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za
okolje. Pri ravnanju z odpadnimi in meteornimi vodami se upošteva določbe 16.
člena tega odloka. 
(2) Rodovitni del prsti se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo devastiranih
in degradiranih tal ter za ureditev zelenih površin.
(3) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni
gradbeni in izkopani material pa odpeljati na ustrezno deponijo.

24. člen
(vodnogospodarske ureditve)

(1) Izvajalec gradnje mora imeti pripravljen načrt za takojšnje učinkovito ukrepa-
nje v primeru razlitij polutantov (goriva, olja in drugih za vodne vire škodljivih su-
spenzij), da se prepreči onesnaževanje vodnih virov.

25. člen
(varstvo zraka)

(1) V času gradnje se zagotovi vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin
ter preprečevanje raznosa materialov iz gradbišča ter čiščenje vozil pri vožnji z
gradbišč na javne prometne površine in prekrivanje sipkih tovorov pri transportu
po javnih prometnih površinah.

26. člen
(oblikovanje objektov - zahteve za varnost letal)

(1) Prepovedana je uporaba laserjev in drugih svetlobnih virov z emisijami, ki pre-
segajo 50 nW/cm2.
(2) Večje steklene površine ne smejo biti postavljene pod takim kotom, da bi od-
boj sončne svetlobe od njih oviral varno izvajanje letalskih operacij.

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

27. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Zagotoviti je potrebno vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Požarna varnost je zagotovljena z urbanistično zasnovo, ustreznimi odmiki
med posameznimi objekti, s potrebni pogoji za varen umik ljudi, živali in premo-
ženja pri požaru ter dostope za gasilce do najmanj dveh stranic objektov.
(3) V območju je potrebno zgraditi hidrantno omrežje, ki je opremljeno z nadzem-
nimi hidranti in povezano v obročast sistem cevovodov. Do nadzemnih hidrantov
mora biti zagotovljen stalni dostop. Razdalja med hidranti je lahko največ 80 m,
minimalni odmik od objektov pa mora biti 5,00 m.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

28. člen
(etapnost, faznost)

(1) Sočasno z izgradnjo posameznih objektov mora biti zagotovljena izgradnja za
obratovanje objekta potrebne prometnih ureditev in komunalne opreme.
(2) Dopustna je fazna izgradnja posameznega objekta znotraj predvidenih gaba-
ritov in višine, če zgrajeni del predstavlja funkcionalno celoto ter so ohranjene v
grafičnem delu opredeljene gradbene linije. Fazni realizaciji posameznega objek-
ta se prilagaja tudi obseg potrebnega funkcionalnega zemljišča, pri čemer mora
biti FZ največ 0,5.

VII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVAL-
SKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

29. člen
(tolerance)

(1) Na območju ni dovoljeno urejati stanovanjskih površin razen hišniških stano-
vanj ali poslovnih apartmajev.
(2) Dopustna so odstopanja tlorisnih dimenzij objektov in sicer + 15 %, pri čemer
objekti ne smejo presegati gradbene meje, lahko pa se dotikajo ali pa so od nje
odmaknjeni v notranjost zemljišča. Omejitev odstopanja navzdol tako glede tloris-
nih dimenzij kot višinskega gabarita ni. Znotraj predpisanih gabaritov in njihovih
toleranc je zaradi funkcionalnih prilagoditev možen razgiban tloris. Izgradnja po-
udarjenega vhoda ni obvezujoča. 
(3) Površine, ki v posamezni fazi gradnje ne bodo izrabljene, je možno urediti kot
parkirne površine.
(4) Odstopanj pri izgradnji obsega in vrst komunalnih naprav ni. Dopustne so pri-
lagoditve tras posameznih komunalnih naprav znotraj območja, če je zagotovlje-
na ohranitev oz. izboljšanje funkcije ter pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč za
izvedbo po spremenjeni trasi.
(5) Po prenehanju veljavnosti odloka so dopustni posegi dovoljeni s splošnimi 
določbami PUP oz. prostorskim redom za območja namenjena poslovnim 
dejavnostim na območju planske celote Radovljica, pri čemer je pri načrtovanju
in izvedbi posegov potrebno še nadalje upoštevati opredeljeno gradbeno linijo,
razmerje med pozidanimi in prostimi površinami ter največjo dovoljeno višino 
objektov. 

VII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU 
VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA

29. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Uresničitev z Odlokom opredeljenih pogojev za urejanje območja ne zahteva
financiranja iz proračuna Občine.
(2) Investitorji so dolžni na osnovi programa opremljanja stavbnega zemljišča, ki
bo izdelan na osnovi OPPN v sorazmernih deležih vezanih na velikost posamez-
nega zemljišča financirati komunalno, prometno ureditev in odkup zemljišča za
skupne površine. 
(3) Investitorji so v skladu z veljavnimi predpisi dolžni Občini plačati sorazmerni
delež stroškov za že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo navezano ob-
močje.
(4) Investitorji so dolžni sofinancirati izvedbo priključevanja območja na državno
cesto v skladu z določbami TNC I.b faza. 
(5) Dars, d. d., ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za načr-
tovane objekte in zunanje površine območja OPPN TNC Lesce II. Faza, kot tudi
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ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja avtoce-
ste na tem območju. Izgradnja dodatnih zaščitnih ukrepov varstva pred hrupom
je obveznost investitorjev.

VIII. KONČNE DOLOČBE

31. člen
(vpogled)

OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni enoti
Radovljica.

32. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

33. člen
(pričetek veljavnosti)

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

Št. 350-5-0004/2008
Dne: 1. julij 2009 

Janko S. Stušek
ŽUPAN

3.

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list
RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008), 2. odstavka 3. 
člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica 
(DN UO, št. 114/09) ter 16. člena Statuta občine Radovljica (UVG, št. 23/99
in 19/00) je Občinski svet občine Radovljica na svoji 24. redni seji dne
01/07-2009 sprejel

ODLOK 
O DOPOLNITVI IN SPREMEMBAH ODLOKA O OBČINSKIH CESTAH

1. člen

S tem odlokom se spremeni Odlok o občinskih cestah (UVG, št. 47/99, DN UO,
št. 16/02, DN UO, št. 43/04 in DN UO, št. 56/05).

2. člen

Drugi odstavek 12. člena se dopolni tako, da se doda tekst: 

Z letnim planom razvoja in vzdrževanja cest se potrdi tudi cena storitev izvajalca
za posamezno koledarsko leto. 

3. člen

Drugi, tretji in četrti odstavek 27. člen odloka se spremenijo tako, da se glasijo: 

(2) Redno vzdrževanje občinskih cest na območju KS Radovljica, KS Lesce in
KS Begunje na Gorenjskem izvaja javno podjetje Komunala Radovljica d.o.o..
Redno vzdrževanje občinskih cest na območju ostalih KS se izvaja neposredno
znotraj občinske uprave. 

(3) Izvajalec javne službe mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrže-
vanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji s predpisi o javnih cestah. 

(4) Izvajanje te službe na območju KS, kjer se služba izvaja neposredno znotraj
občinske uprave, se s sklepom župana lahko prenese tudi na KS. 

4. člen

V ostalem ostanejo določbe Odloka o občinskih cestah nespremenjene.

5. člen

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

Številka: 01502-17/2005-1
Radovljica, 01/07-2009

Janko S. STUŠEK 
ŽUPAN

4.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93), 2. odstavka 3. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Radovljica (DN UO, št. 114/09) ter 16. člena Statuta občine Radov-
ljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet občine Radovljica na svoji
24. redni seji dne 1.7.2009 sprejel

ODLOK 
O UREJANJU IN ČIŠČENJU JAVNIH POVRŠIN 

V OBČINI RADOVLJICA

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen

S tem odlokom se določa način izvajanja: 
- obvezne lokalne gospodarske javne službe redno vzdrževanje prometnih povr-

šin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene ure-
janju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja 

- obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih
površin. 

2. člen

Obvezni lokalni gospodarski javni službi iz 1. člena se na območju KS Radovlji-
ca, KS Lesce in KS Begunje na Gorenjskem izvaja preko javnega podjetja Ko-
munala Radovljica, d.o.o. 

Obvezne lokalne gospodarske javne službe iz 1. člena se na območju ostalih KS
izvaja neposredno znotraj občinske uprave. 

3. člen

Obvezne lokalne gospodarske javne službe iz 1. člena se ureja in izvaja na način
kot ga določa ta odlok. 

4. člen

Izraz urejanje po tem odloku pomeni tekoče vzdrževanje javnih površin. Javna po-
vršina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem uporabni-
kom. Uporabniki so dolžni uporabljati javne površine v skladu z njihovim name-
nom.

Za namen izvajanja tega odloka se kot javna površina šteje: kolesarske poti in ste-
ze, površine za pešce, trge, parkirišča in avtobusna postajališča. 

5. člen

Izvajalec mora izvajati javno službo v skladu z letnim programom, ki ga potrdi žu-
pan. Letni program mora izvajalec predložiti v potrditev do 15. oktobra v tekočem
letu za naslednje leto. Program mora vsebovati seznam javnih površin na katerih
bodo izvedena dela in obseg potrebnih sredstev, ki ne sme presegati sredstev
zagotovljenih z izhodišči za pripravo občinskega proračuna. Obvezna sestavina
programa je tudi terminski plan izvajanja predvidenih del. 

6. člen

Kataster javnih površin vodi občinski oddelek za infrastrukturo. Kataster vsebuje
podatke o vrsti javne površine, o njeni legi, parcelnem stanju, velikosti, komunal-
ni opremi in prometni signalizaciji.

2. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 

7. člen

Gospodarska javna služba se financira iz:
• občinskega proračuna,
• drugih sredstev namenjenih gospodarski javni službi
• drugih virov. 

8. člen

Občinski svet Občine Radovljica v roku 3. mesecev po sprejemu tega odloka
sprejme pravilnik, s katerim določi okvirni standard urejanja javnih površin (po-
gostnost in obseg stalnih del pri tekočem vzdrževanju) in čiščenja javnih površin
(pogostnost in prioritete čiščenja).

3. POSEGI V JAVNE POVRŠINE

9. člen

Dovoljeni posegi v javne površine so:
• redna vzdrževalna dela in ukrepi za varovanje javnih površin,
• obnove dotrajanih ali poškodovanih elementov javnih površin,
• gradnja, obnova in vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture,
• nujna dela na gospodarski javni infrastrukturi,
• poseganje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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Za vse posege v območja javnih površin si mora izvajalec posega pridobiti soglas-
je občine. V soglasju se določijo pogoji za poseg, s katerimi se prepreči nezaže-
lene vplive (onesnaževanje in poškodovanje javnih površin in mimoidočih, širjenje
prahu, razsutje materiala iz naloženih vozil, itd.).

Soglasje ali zavrnitev soglasja mora biti stranki izdano najpozneje v 30. dneh od
prejema vloge. Če odločba ni izdana v 30. dneh se šteje, da je vloga zavrnjena. 

10. člen

V primerih prekopavanja javnih površin, zaradi nujnih interventnih del na gospo-
darski javni infrastrukturi, je izvajalec posega dolžan najkasneje v roku 24 ur ob-
vestiti občino in takoj po končanju del obnoviti javno površino v začasno prvotno
stanje. Končno primopredajo vrnitve v prvotno stanje potrdita izvajalec intervent-
nega posega in izvajalec javne službe po dveh mesecih z zapisnikom, ki ga pre-
data občinskemu Oddelku za infrastrukturo. 

11. člen

Izvajalec, ki zaradi gradbenih ali drugih del ter izvajanja rednih vzdrževalnih del na
gospodarski javni infrastrukturi posega v javne površine, je dolžan poskrbeti, da
ne povzroča škode na javnih površinah. Morebitno škodo pa je takoj po nastan-
ku dolžan odpraviti.

V primeru, da izvajalec iz prejšnje alineje škode ne odpravi takoj po opravljenem
delu, kljub opozorilu pristojnega občinskega oddelka, mu občinski inšpektor
odredi rok za odpravo škode oziroma v nasprotnem primeru odredi, da na stro-
ške izvajalca škodo odpravi izvajalec javne službe.

4. UPORABA JAVNIH POVRŠIN

12. člen

Na javnih površinah se morajo redno ter v skladu z namenom in zahtevnostjo teh
površin opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi v skladu s pra-
vilnikom iz 8. člena tega odloka, zlasti pa:

1. vzdrževanje javnih prometnih površin oziroma trgov in ulic v naseljih ter pripa-
dajoče infrastrukture prometnih površin po merilih, ki veljajo za javne ceste ter
drugih javnih površin v obsegu in v časovnih presledkih, določenih s pravilnikom;

2. čiščenje, pometanje in pranje javnih cest ter praznjenje in vzdrževanje košev
za smeti ter vzdrževanje elementov ulične opreme na javnih krajih;

3. tekoče in interventno vzdrževanje tlakov, robnikov, bankin, sistema odvodnja-
vanja (peskolovci, rešetke,...) in drugih elementov prometnih površin, postavlja-
nje in obnavljanje talne in vertikalne signalizacije, skrb za pravilno vegetacijo, po-
stavljanje in vzdrževanje elementov ulične opreme, postavljene na ali ob vzdrže-
vanih površinah.

13. člen

Na javnih površinah je prepovedano:
1. odmetavati papir, cigaretne ogorke, smeti, druge predmete;
2. puščati kosovne odpadke;
3. izlivati komunalno odpadno in meteorno vodo in izlivati okolju nevarne snovi;
4. deponirati gradbeni material in material od raznih izkopov in drugih

podobnih materialov, ter drvi brez soglasja pristojnega občinskega oddelka
5. dodelava in obdelava drvi;
6. rolkati s preskakovanjem, česar posledica je poškodovanje javne površine;
7. voziti z raznimi vozili po javnih površinah, ki niso prometne površine.
9. trgati cvetje, uničevati drevje ali grmovje, žive meje ob javnih poteh, klopi,

cvetlične posode, cvetlične ograje in druge naprave na teh površinah;
10. trositi oziroma lepiti lepake na mesta, ki niso posebej namenjena za 

plakatiranje;
11. poškodovati, uničevati ali odstranjevati komunalno opremo nameščeno na

javnih površinah;
12. parkirati nevozna in neregistrirana vozila;
13. poslikavati z grafiti;
14. čistiti motorna vozila, druge stroje in naprave;
15. uporabljati predmete in naprave, ki so sestavni del javnih površin v nasprotju

z njihovo naravo in namenom;
16. odmetavati odpadke izven posod za odpadke;
17. postavljati šotore ali bivalne prikolice;
18. odlagati veje, odpadke in podobno;
19. voditi pse brez vrvice ali druge domače živali, jih puščati brez ustreznega

nadzora ter puščati njihove iztrebke na javnih površinah;
20. razsipati po prometni površini sipek material ali kako drugače onesnaževati

javno površino.

14. člen

Organizatorji prireditev, prodajalci na stojnicah ter lastniki lokalov z letnimi vrtovi
morajo zaprositi občino za predhodno soglasje za uporabo javnih površin.
Organizatorji prireditev, prodajalci na stojnicah ter lastniki lokalov z letnimi 
vrtovi so odgovorni za sprotno čiščenje javnih površin, ki so jim oddane v 
začasno uporabo. 

15. člen

Če organizator prireditve onesnaženja javne površine ne očisti, stori to po na-
ročilu občinske inšpekcijske službe izvajalec gospodarske javne službe na
stroške organizatorja prireditve.

Kdor povzroči poškodbo ali onesnaževanje javne površine, jo mora vzposta-
viti v prvotno stanje. V primeru, da tega kljub opozorilu občinske inšpekcijske
službe ne stori, inšpektor naloži izvajalcu javne službe, da to stori na stroške
povzročitelja škode oziroma onesnaženja.

5. NADZOR

16. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo, občinski oddelek za infra-
strukturo občinska inšpekcija in občinsko redarstvo ter drugi pristojni organi. 

17. člen

Ob neupravičeni uporabi javne površine, ki je po tem odloku določena kot pre-
kršek, inšpekcijska ali redarska služba izda odločbo, v kateri določi ukrepe in
rok za odpravo kršitve.
Ukrepi iz prvega odstavka se izvedejo na stroške tistega, ki jih je povzročil s
prepovedanim ravnanjem. Pritožba ne zadrži izvršitve odrejenega ukrepa.

6. KAZENSKE DOLOČBE

18. člen

Z globo v višini 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik, ki stori prekršek v zvezi opravljanjem dejavnosti:

• če po prekopavanju javnih površin zaradi nujnih del na komunalni infrastruktu-
ri ne vzpostavi javno površino v prvotno stanje takoj po končanju del; (10. člen),

• če ne pridobi soglasja iz 2, odstavka 9. člena ali izvaja dela v nasprotju s izda-
nim soglasjem 

• če razsipa po prometni površini sipek, material ali kako drugače onesnažuje
javno površino (20. točka 13. člena),

• če organizira prireditve na javnih površinah brez soglasja občine (14. člen).

Z globo v višini 250,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena odgovorna oseba pravne osebe.

19. člen

Z globo v višini 100,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, če krši 
določila 1. odstavka 13. člena tega odloka.

7. KONČNA DOLOČBA 

20. člen

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine 
Radovljica - Uradne objave.

Številka: 371-0004/2009-700 701
Radovljica, 1. 7. 2009

Župan 
Janko S. STUŠEK 

5.

Na podlagi 100. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Radovljica (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 29/99) je občinski svet občine Radovljica na svoji 23. red-
ni seji dne 20.5.2009 sprejel prečiščeno besedilo Odloka o prometni ureditvi
naselij v Občini Radovljica, ki obsega
- Odlok o prometni ureditvi naselij v občini Radovljica (DN UO št. 58/05)
- Redakcijski popravek Odloka o prometni ureditvi naselij v občini Radovljica 

(DN UO št. 59/05)
- Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o prometni ureditvi naselij v občini

Radovljica (DN UO št. 114/09)

ODLOK 
O PROMETNI UREDITVI NASELIJ V OBČINI RADOVLJICA

Prečiščeno besedilo

1. člen
(namen odloka)

S tem odlokom se zaradi zagotovitve nemotenega in varnega prometa pred-
pisuje prometna ureditev in varstvo javnih prometnih površin v naseljih občine
Radovljica.
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2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določata Zakon o 
varnosti cestnega prometa in Zakon o javnih cestah.

3. člen
(ureditev prometa)

Krajevne skupnosti spremljajo urejanje prometa na svojem območju in v ta 
namen lahko predlagajo Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
občini Radovljica:
- ureditev prometa pešcev in kolesarjev
- ureditev dostavnega prometa in potujoče trgovine
- ureditev prometa pred šolami in vzgojno varstvenimi ustanovami
- določitev lokacij za avtobusna postajališča
- ureditev parkirnih površin in parkiranje ter druge ukrepe, ki jih zahteva 

ureditev prometa in prometne varnosti krajanov

4. člen
(zimska služba)

(1) Izvajalec zimske službe mora pred pričetkom zimske službe predložiti pro-
gram izvajanja zimske službe, ki ga potrdi svet KS. Program mora vsebovati
terminski načrt izvajanja za določeno KS. V večjih KS; Radovljica, Lesce, Be-
gunje, mora načrt vsebovati terminski plan po naseljih oz. po določenih delih
mesta, kraja ali vasi. Izvajalec zimske službe mora pred začetkom dela posta-
viti opozorilne znake, ki opozarjajo na opravljanje zimske službe. 

(2) Izvajalec zimske službe mora v primeru, da v roku 24. ur po končanem
sneženju ni uspel odstraniti zapadlega snega, na krajevno običajen način ob-
javiti program svojega dela in pozvati lastnike, oziroma uporabnike motornih
vozil, naj vozila odstranijo z območij, na katerih se bodo izvajala dela.

(3) Vozilo, ki ovira delo zimske službe se odstrani skladno z določili Pravilnika
o odvozu nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v občini Radovljica (v 
nadaljevanju Pravilnik - DN UO, št. 41/04 in 53/05)

(4) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju
s tretjim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom
tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 40 EUR.

5. člen
(pranje vozil)

(1) Prepovedano je pranje vozil in drugih predmetov na javni cesti. Prav tako je
prepovedano pranje izven javnih cest, če voda pri pranju odteka na javno cesto.
(2) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z
prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjet-
nik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pa z globo 40 EUR.

6. člen
(parkirne površine)

V naseljih so za parkiranje motornih vozil namenjena javna parkirišča in posebni
parkirni prostori.

7. člen
(javna parkirišča)

(1) Javna parkirišča so zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Radovljica in so
urejena v ta namen. 
(2) Za javno parkirišče morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. zemljišče ne sme biti kmetijsko zemljišče 1. kategorije;
2. v celoti mora biti označeno v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaci-

ji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, št. 46/00);
3. zagotovljeno mora biti čiščenje in odvoz odpadkov.
(3) Na javnih parkiriščih lahko parkirajo le vozila, katerim so ta parkirišča 
namenjena.
(4) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 
tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 40 EUR.

8. člen
(posebni parkirni prostori)

(1) Posebni parkirni prostori so:
1. varovani parkirni prostori, na katerih je parkiranje ob plačilu parkirnine ure-

jeno tako, da je zagotovljeno varovanje parkiranih vozil;
2. rezervirani parkirni prostori za potrebe pravnih in fizičnih oseb
3. rezervirani parkirni prostori za potrebe avtošol
4. postajališča avto taxi vozil
5. parkirni prostori v lasti pravnih in fizičnih oseb

6. parkirni prostori za kolesa in kolesa s pomožnim motorjem
7. parkirni prostori za kolesa z motorjem in motorna kolesa
Posebni parkirni prostori morajo biti označeni z označbami na vozišču in s
prometnimi znaki, če je potrebno pomen teh označb natančneje določiti ali
pojasniti.
(2) Na posebnih parkirnih prostorih lahko parkirajo samo tista vozila, ki so jim par-
kirni prostori namenjeni. Parkirano vozilo mora biti označeno z veljavno označbo,
parkirno karto oziroma dovolilnico.
(3) Lastnik ali upravljavec parkirnega prostora v lasti pravnih ali fizičnih oseb lah-
ko za nadzor parkiranja na teh parkirnih prostorih pooblasti občinsko redarstvo.
Tudi plačane globe zaradi storjenih prekrškov na teh parkirnih prostorih so priho-
dek občinskega proračuna.
(4) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim
in drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjet-
nik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, od-
govorna oseba pravne osebe pa z globo 40 EUR.

9. člen
(1) Parkiranje tovornih motornih vozil in avtobusov je dovoljeno le na za to dolo-
čenih in označenih parkiriščih.
(2) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določ-
bo tega člena.
(3) Z globo 120 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjet-
nik posameznik, ki ravna v nasprotju z prvim odstavkom omenjenega člena, od-
govorna oseba pa z globo 40 EUR.

10. člen
(prepoved parkiranja)

(1) Poleg v Zakonu o varnosti cestnega prometa naštetih primerov, je prepo-
vedana ustavitev in parkiranje tudi:
1. na vozišču ali na drugi prometni površini, kjer so parkirišča označena s

predpisanimi označbami na teh površinah tako, da onemogočajo izvoz že
parkiranemu vozilu oziroma uvoz vozila na vrisan parkirni prostor

2. v parkih in na zelenicah
3. pred in na prostoru, določenem za odlaganje posod za odpadke (sanitar-

ni otoki); Prepoved iz te točke mora biti označena s predpisano promet-
no signalizacijo)

4. po bankinah
5. na travnikih in drugih zelenih površinah brez privoljenja lastnika ali druge-

ga upravičenca

(2) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 1., 3.
in 4. točko prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 2. in 5.
točko prvega odstavka tega člena.

11. člen
(zapuščena vozila)

(1) Na javnih parkiriščih in posebnih parkirnih prostorih je prepovedano puščati
zapuščena vozila, poškodovana in dotrajana vozila, vozila brez registrskih tablic
in ostala priklopna vozila ter zasesti te površine z drugimi predmeti. Vozilo se šte-
je za zapuščeno, ko stoji na javnih parkiriščih oziroma posebnih parkirnih prosto-
rih brez oziroma z neveljavnimi registrskimi tablicami, več kot 14 dni. Odvoz se
opravi skladno z določili Pravilnika.
(2) Z globo 120 EUR se kaznuje za prekršek lastnik, ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z prvim odstavkom tega člena, odgovor-
na oseba pa z globo 120 EUR.

12. člen
(Odstranitev bivalnih vozil in bivalnih priklopnikov)

(1) Na vozišču, drugih prometnih površinah in drugih javnih površinah (parki, ze-
lenice,...) je prepovedano puščati bivalna vozila in bivalne priklopnike. 
(2) V primeru, da občinski redar ali inšpektor za nadzor občinskih cest, najde bi-
valno vozilo ali bivalni priklopnik na površinah iz prvega odstavka tega člena, na-
mesti nanj pisno odredbo, s katero naloži lastniku le tega, da ga odstrani v roku
24 ur od izdaje odredbe.
(3) Če lastnik ne odstrani bivalnega vozila oziroma bivalnega priklopnika v treh
dneh od namestitve pisne odredbe, se ga odstrani skladno z določili Pravilnika.
(4) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek lastnik bivalnega vozila oziroma bival-
nega priklopnika, ki ju ne odstrani, kljub temu da je bila odrejena odstranitev v
skladu s drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 160 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjet-
nik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna oseba
pa z globo 80 EUR.

13. člen
(drugi varnostni ukrepi)

(1) Občina Radovljica lahko odredi, da se na nevarnih krajih, kjer so ogro-
ženi udeleženci v cestnem prometu, postavijo zaščitne (varnostne) ograje. 
Zaščitne ograje postavlja in vzdržuje upravljavec javnih cest.
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14. člen
(zakonska pooblastila in nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem odločb tega odloka opravlja občinsko redarstvo in ob-
činska inšpekcija.
(2) Občinski redar ali občinski inšpektor lahko pri opravljanju nadzora izdaja odre-
dbe ter odredi odvoz vozila in druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševa-
nje določb tega Odloka.
(3) Pri opravljanju nalog navedenih v tem odloku, občinski redarji in občinski in-
špektorji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so prene-
seni nanje s tem in z drugimi odloki Občine Radovljice ter ukrepe, določene z
drugimi zakoni.
(4) Občinski redarji in občinski inšpektorji vodijo postopek kot prekrškovni organ
v fazi vodenja postopka.
(5) Zbrane globe so prihodek občinskega proračuna.
(6) Postopek, način, pogoje in cene odvoza in hrambe ter postopek, način in po-
goje prevzema in prodaje nepravilno parkiranih ali zapuščenih vozil določi občin-
ski svet s pravilnikom.

15. člen
(prehodne določbe)

V roku enega leta po uveljavitvi tega odloka se določijo in označijo parkirišča za
parkiranje tovornih vozil in avtobusov iz 9. člena tega odloka.

16. člen
Odlok o prometni ureditvi naselij v občini Radovljica (DN UO št. 58/05) vsebuje
naslednji končni določbi:

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o prometni ureditvi nase-
lij v občini Radovljica (UVG, št. 19/00 in UO DN, št. 40/04).

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

Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o prometni ureditvi naselij v občini
Radovljica (DN UO št. 114/09) vsebuje naslednjo končno določbo:

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

Številka:01502-8/2005-2
Radovljica, dne 3. 7. 2009

Janko S. Stušek
Župan občine Radovljica

6.

Na podlagi 17. in 31. člena Zakona o vrtcih (Url. RS, št. 12/96 in spremem-
be) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenj-
ske št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. seji, dne 2.
7. 2009 sprejel naslednje 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SKLEPA
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VRTCEV VZGOJNOVARSTVENEGA 

ZAVODA RADOVLJICA, DOLOČITI ŠTEVILA OTROK V ODDELKIH 
IN DODATNIH ZNIŽANJIH PLAČIL STARŠEV ZA PROGRAME VRTCA

1. člen
Spremeni se tretja alineja 2. člena tako, da se glasi:
”- v času počitnic starši plačajo rezervacijo v višini 20 % plačila, ki jim je 
določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca. Rezervacijo lahko 
uveljavljajo največ enkrat letno za neprekinjeno odsotnost najmanj en mesec
in največ dva meseca. Razliko do polne cene programa brez stroškov živil 
plača vrtcu ustanovitelj. Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega
otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.”

2. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
”Na podlagi sklepa Občinskega sveta se cene programov v vrtcih med 
šolskim letom 2009/2010 usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin 
in rastjo izhodiščnih plač v javnem sektorju po podatkih iz Uradnega lista 
Republike Slovenije.”

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu 
občine Radovljica - Uradne objave.

Št.: 009-9/2008-1
Datum: 2. 7. 2009

Janko S. Stušek. l.r.
ŽUPAN

7.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93 in spre-
membe) in 127. člena statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št.
23/99, 19/00) je občinski svet občine Radovljica na 12. seji dne 20. 2. 2008
sprejel 

ODLOČBO
O IZVZEMU ZEMLJIŠČ IZ JAVNEGA DOBRA

1. Zemljišče, parc. št. 432/198, pot (125 m2), vlož. št. 1546 k. o. Hraše, knji-
ženo kot Javno dobro, se izvzame iz javnega dobra.
2. Parcela, navedena v prvi točki te odločbe, se odpiše od vložka št. 1546 k.o.
Hraše in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižen vložek v k.o. Srednja vas.

O b r a z l o ž i t e v:

V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišče, parc. št. 432/198, pot (125 m2),
vlož. št. 1546 k.o. Hraše, knjiženo kot Javno dobro, v naravi predstavlja opušče-
no javno pot 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, dovo-
ljen 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: 4780-001/2009 
Radovljica, 29. 6. 2009

JANKO S. STUŠEK
ŽUPAN

8.

Občina Radovljica
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel. 04/53 72 300, 
faks 04/531 46 84

OBJAVA

”PRIZNANJE IN NAGRADA ODLIČNIM DIJAKOM 
OBČINE RADOVLJICA”

Ob prazniku Občine Radovljica 5. avgustu 2009 bo občina nagradila izredno
uspešne dijake srednjih šol, ki so v šolskem letu 2008/2009 zaključili srednje
šolsko šolanje z odličnim uspehom v vseh štirih letnikih in dijake - zlate maturan-
te, ki so na maturi dosegli izjemen uspeh.

Prejeli bodo knjižno darilo in denarno nagrado v višini 220 EUR za svoje nadalj-
nje izobraževanje.

Pogoji:
- na objavo se lahko javijo dijaki, ki imajo stalno prebivališče v občini Radovljica,
kar dokazujejo s fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
- vlogi je potrebno kot dokazilo za odličen uspeh v vseh štirih letnikih priložiti fo-
tokopije spričeval vseh letnikov srednje šole, vključno z zaključnim 4. letnikom v
šolskem letu 2008/2009,
- vlogi je potrebno kot dokazilo za izjemen uspeh na maturi priložiti fotokopijo ma-
turitetnega spričevala s pohvalo (zlati maturanti). 

V primeru, da je dijak odličen v vseh štirih letnikih hkrati tudi zlati maturant, je
upravičen do enega darila in nagrade.

Kandidati morajo predložiti pisne vloge z zahtevano dokumentacijo do petka,
24. julija 2009, zaradi slovesne podelitve ob občinskem prazniku. 

Vloge se posredujejo v zaprti kuverti na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska ce-
sta 19, 4240 Radovljica s pripisom ”odličnjaki 2009”.
Dodatne informacije lahko dobite na tel. št.: 04/53 72 308, Monika Sluga.

Številka: 033-2/2009
Datum: 29. 6. 2009

JANKO S. STUŠEK
ŽUPAN, l.r.


