
U r a d n e  o b j a v e

Uradne Objave, {tevilka 74, 6. april 2007

Na podlagi 98. ~lena Zakona o javnih financah (ZJF Ur. list RS {t. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter16. in 
114. ~lena Statuta ob~ine Radovljica (UVG 23/99,19/00) je Ob~inski svet Ob~ine Radovljica na

5. redni seji dne 28. marca 2007 sprejel

ODLOK
o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Radovljica za leto 2006

1. ~len

Ta odlok vsebuje zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine
Radovljica za leto 2006, katerega sestavni del so tudi
zaklju~ni ra~uni krajevnih skupnosti.

2. ~len

1. ZAKLJU^NI RA^UN PRORA^UNA OB^INE
RADOVLJICA sestavljajo: bilanca prihodkov in odhod-
kov, ra~un finan~nih terjatev in nalo`b ter ra~un finan-
ciranja.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v SIT

Skupina Podskupina kontov Prora~un 2006

I. SKUPAJ PRIHODKI

(70+71+72+73+74) 3.979.333.219,23

70 DAV^NI PRIHODKI 2.118.375.247,22
700 Davki na dohodek in dobi~ek 1.503.829.054,04
703 Davki na premo`enje 405.913.280,49
704 Doma~i davki na blago in storitve 208.632.912,69

71 NEDAV^NI PRIHODKI 453.627.607,02

710 Udele`ba na dobi~ku in doh. 
od premo`enja 139.352.318,12

711 Takse in pristojbine 5.908.100,78
712 Denarne kazni 12.011.511,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 18.802.931,98
714 Drugi nedav~ni prihodki 277.552.745,14

72 KAPITALSKI PRIHODKI 576.619.573,43

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 52.882.953,43
722 Prihodki od prodaje zemlji{~ in 

nemat. premo`enja 523.736.620,00
73 PREJETE DONACIJE 9.867.719,17

730 Prejete donacije iz doma~ih virov 9.867.719,17
74 TRANSFERNI PRIHODKI 820.843.072,39

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinan~nih institucij 815.453.599,29

741 Prejeta sredstva iz dr`avnega 
prora~una iz sredstev pora~una EU 5.389.473,10

v SIT
Skupina Podskupina kontov Prora~un 2006

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.750.169.323.19

40 TEKO^I ODHODKI 658.119.270,82

400 Pla~e in drugi izdatki zaposlenim 176.829.194,37
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 30.455.493,62
402 Izdatki za blago in storitve 427.952.602,71
403 Pla~ila doma~ih obresti 7.357.219,47
409 Rezerve 15.524.760,65

41 TEKO^I TRANSFERI 1.158.996.073,55

410 Subvencije 34.324.346,06
411 Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 571.616.235,12
412 Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam 194.080.100,42
413 Drugi teko~i doma~i transferi 358.975.391,95

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.627.548.951,83

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.627.548.951,83
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 305.505.026,99

430 Investicijski transferi 0
431 Investicijski transferi 277.293.712,60
432 Investicijski transferi 28.211.314,39

III. PRORA^UNSKI PRESE@EK (I. - II)

PRORA^INSKI PRIMANKLJAJ (I. - II) 229.163.896,04

B. RA^UN FINAN^NIH TERJATEV IN NALO@B
v SIT

Skupina Podskupina kontov Prora~un 2006

IV. PREJETA VRA^ILA DANIH POSOJIL IN 

PRODAJA KAPITALSKIH DELE@EV 

(750+751+752) 172.514.478,22

75 PREJETA VRA^ILA DANIH POSOJIL 172.514.478,22

750 Prejeta vra~ila danih posojil 42.514.479,98
751 Prodaja kapitalskih dele`ev 129.999.998,24
752 Kupnine iz naslova privatizacij 0

V. DANA POSOJILA IN POVE^ANJE

KAPITALSKIH DELE@EV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVE^ANJE 

KAPITALSKIH DELE@EV 0

440 Dana posojila 0
441 Pove~anje kapitalskih dele`ev in nalo`b 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH

DELE@EV (IV.-V.) 172.514.478,22

C. RA^UN FINANCIRANJA
v SIT

Skupina Podskupina kontov Prora~un 2006
VII. ZADOL@EVANJE (500) 48.993.171,37

50 ZADOL@EVANJE 48.993.171,37
500 Doma~e zadol`evanje 48.993.171,37

VIII. ODPLA^ILA DOLGA 39.410.120,88

550 Odpla~ila doma~ega dolga 39.410.120,88
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV

NA RA^UNU (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.) 411.261.424,75

X. NETO ZADOL@EVANJE (VII. -VIII.) 9.583.050,49

XI. NETO FINANCIRANJE

(VI. + VII - VIII - IX. = -III) - 229.163.896,04

3. ~len

Prese`ek prihodkov iz 2. ~lena tega odloka zna{a skupaj
475.250.284,31 SIT ali 1.983.184,29 EUR in se po
zaklju~nem ra~unu prenese v naslednje leto, in sicer za
naslednje namene:

v prora~un naslednjega leta v vi{ini .............. 416.684.799,18 SIT
1.738.794,85 EUR

neporabljena taksa za obremenjevanje 
vode v vi{ini ........................................................11.062.785,47 SIT

46.164,19 EUR

sredstva projekta CERO v vi{ini ....................... 14.774.701,91 SIT
61.653,74 EUR

sredstva krajevnih skupnosti............................ 18.466.838,72 SIT,
77.060,75 EUR

sredstva za stanovanjske namene v vi{ini............10.468.361,90 SIT
43.683,70 EUR

sredstva rezervnega sklada .................................. 3.792.797,13 SIT
15.827,06 EUR

4. ~len

Sestavna dela zaklju~nega ra~una prora~una ob~ine
Radovljica sta posebni del zaklju~nega ra~una prora~una z
obrazlo`itvami in letno poro~ilo Ob~ine Radovljica za leto
2006, v katerega so vklju~ene tudi krajevne skupnosti.

5. ~len

Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v De`elnih
novicah, glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne objave.

[tevilka: 007-1-0009/2007
Datum: 28.3.2007

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN

Na podlagi 23. in 175. ~lena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, {t. 110/02, 8/03, 58/03) ter 16. ~lena 
Statuta Ob~ine Radovljica (UVG, {t. 23/99, 19/00) je Ob~inski svet Ob~ine Radovljica na svoji 

5. redni seji dne 28.3.2007 sprejel:

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem na~rtu 

za Turisti~no nakupovalni center Lesce - 1. faza

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o zazidalnem na~rtu za Turisti~no nakupovalni
center Lesce - 1. faza (DN-UO, {t. 47/2004 - pre~i{~eno
besedilo), ki jih je izdelalo podjetje SIMS, d. o. o., Lesce
pod {t. 2/2007 v januarju 2007.

Spremembe in dopolnitve zazidalnega na~rta sestavljajo:
- odlok
- obrazlo`itev
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
- grafi~ne priloge:
- izrez iz ob~inskega prostorskega plana m 1:5000
- kopija katastrskega na~rta m 1:1000

- obstoje~e stanje m 1:1000
- izrez iz veljavnega zazidalnega na~rta m 1:1000
- ureditvena situacija z vi{inami m 1:1000
- zakoli~bena situacija m 1:1000
- zbirna karta komunalnih naprav m 1:1000
- prometna ureditev in zelene povr{ine m 1:1000

II. OPREDELITEV OBMO^JA ZN

2. ~len

S temi spremembami in dopolnitvami zazidalnega na~rta
za Turisti~no nakupovalni center Lesce - 1. faza se v celoti
ohranja meja obmo~ja veljavnega zazidalnega na~rta.
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Na podlagi 29. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, {t. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98, 12/99, 70/00 in 51/02) in 127. ~lena Statuta Ob~ine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, {t. 23/99, 19/00)

je Ob~inski svet ob~ine Radovljica na 5. seji dne 28.3.2007 sprejel

ODLO^BO
o izvzemu zemlji{~a iz javne rabe

III. FUNKCIJA OBMO^JA 
S PROGRAMOM OBJEKTOV

3. ~len

V 5. ~lenu se v tretjem odstavku navedbe za objekta E2b
in E2c ~rtajo in nadomestijo z novo vrstico za objekt E2b-c
tako, da se spremenjen tretji odstavek glasi:

"Program obmo~ja obsega
tlorisna gradbena

fazaobmo~jeobjekt namembnost povr{ina parcela

I. "1"A gostinstvo, 
preno~i{~a, trgovina 900 m2 3.650 m2

B bencinski servis (trgovina, 
gostinstvo, avtopralnica) 903 m2 4.750 m2

C avtosalon, avtoservis
tehni~ni pregledi, gostinstvo 600- 4 182 -

920 m2 5.840 m2

D avtosalon, avtoservis 1.350 m2 4.700 m2

E1 hipermarket 1.670 m2 6.455 m2

E2b-c trgovina, turizem, 
gostinstvo, igralni{tvo 200 m2 1.037 m2

E2d trgovina, gostinstvo 240 m2 850 m2

E2e trgovina, gostinstvo 60 m2enotno z E2d
E3 trgovina, gostinstvo 1580 m2 7.225 m2

F trgovina, gostinstvo, 
avtosalon, igralni{tvo 432 m2 1.500 m2

V vseh objektih je znotraj opredeljenega gabarita dovolje-
na ureditev hi{ni{kega stanovanja."

IV. POGOJI GLEDE VRSTE IN OBLIKOVANJA
POSAMEZNIH OBJEKTOV

4. ~len

V obstoje~em 6. ~lenu se ~rtajo pogoji za objekta E2b in
E2c ter se nadomestijo z besedilom:

"Objekt E2b-c:
- program: trgovina, turizem, gostinstvo, igralni{tvo
- tlorisne dimenzije: 20,00 x 10,00 m
- vi{inski gabarit: K+ P + 1
- streha: ravna ali enokapna naklona do 20 stopinj"

5. ~len

V predzadnjem odstavku 6. ~lena se ~rta zadnji stavek:
"Med objektoma E2b in E2c se lahko v kletni eta`i uredi

enotno parkiri{~e." in nadomesti z naslednjim: "Na grad-
beni parceli objekta E2b-c se zagotovi najmanj 16
parkirnih mest."

V. KON^NE DOLO^BE

6. ~len

V vseh ostalih dolo~bah ostane besedilo Odloka o zazi-
dalnem na~rtu za Turisti~no nakupovalni center Lesce - I.
faza nespremenjeno.

7. ~len

Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v De`elnih
novicah, glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne objave.

[t. 35005-0003/2006
Radovljica, dne 29.3.2007

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN

1. Zemlji{~i, parc. {t. 661/1, parkiri{~e (88 m2), parc. {t.
661/2, neplodno (195 m2), vlo`. {t. 894 k. o. Kropa,
knji`eno kot javno dobro, se izvzameta iz javne rabe.

2. Parceli, navedeni v prvi to~ki te odlo~be, se odpi{eta
od vlo`. {t. 894 k. o. Kropa in se vpi{eta v ustrezen
zemlji{koknji`ni vlo`ek, kjer se vknji`i lastninska pravica
na Ob~ino Radovljica.

Obrazlo`itev:
V postopku je bilo ugotovljeno, da sta zemlji{~i, parc. {t.

661/1, parkiri{~e (88 m2), parc. {t. 661/2, neplodno (1955 m2),
vlo`. {t. 894 k. o. Kropa, knji`eni kot javno dobro, v nar-
avi obvodno zemlji{~e, ki je bilo namenjeno ob~asnemu
parkiranju in ne slu`i ve~ svojemu namenu in tako tudi
nima ve~ funkcije javnega dobra.

Predlog je s tem utemeljen.
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ZA ^LANE SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI KROPA

dne 18. marca 2007

KS KROPA
Na obmo~ju krajevne skupnosti so dolo~ene 4 volilne

enote, v katerih je ob~inska volilna komisija ugotovila
naslednji volilni izid:

I. volilna enota  - 10213007  Kropa I 
- voli se lahko 2 kandidata (del naselja Kropa)

1a v volilni imenik je vpisanih 283 volivcev
1b s potrdilom glasovalo 0 volivcev
1. SKUPAJ VOLIVCEV 283 volivcev
2a glasovalo po volilnem imeniku 81 volivcev
2b s potrdilom 0 volivcev
2c po po{ti glasovalo 0 volivcev
2. SKUPAJ GLASOVALO 81 volivcev
3 SKUPAJ ODDANIH GLASOVNIC 81 volivcev
4. SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC 2 volivcev

Posamezni kandidati so prejeli naslednje {tevilo glasov:
Zap.{t.Kandidat [t. glasov Odstotek glasov
1. METKA KAV^I^ 54 37,76%
2. NE@A KOKALJ 34 23,78%
3. MARJAN BUTORAC 40 27,97%
4. MARIJAN GA[PER[I^ 15 10,49%
Opomba: V I.volilni enoti je bil `e  izvoljen en (1) ~lan

sveta krajevne skupnosti, zato se je volilo najve~ dva (2)
manjkajo~a ~lana sveta krajevne skupnosti.

II. volilna enota - 10214007  Kropa II -
voli se lahko 1 kandidat (del naselja Kropa)

1a v volilni imenik je  vpisanih 227 volivcev
1b s potrdilom glasovalo 0 volivcev
1. SKUPAJ VOLIVCEV 227 volivcev
2a glasovalo po volilnem imeniku 57 volivcev
2b s potrdilom 0 volivcev
2c po po{ti glasovalo 0 volivcev
2. SKUPAJ GLASOVALO 57 volivcev
3 SKUPAJ ODDANIH GLASOVNIC 57 volivcev
4. SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC 3 volivcev

Ob~ina Radovljica

OB^INSKA VOLILNA KOMISIJA
Gorenjska 19, 4240 Radovljica, tel. 04 537 23 00, fax. 04 531 46 84

[tevilka: 0411 - 39/2007
Datum: 20.3.2007

Ob~inska volilna komisija Ob~ine Radovljica sprejema na podlagi 90. ~lena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list  RS, {t. 22/06 - ZLV - UPB 2 in 70/06 - odlo~ba US - v nadaljevanju ZLV)

PORO^ILO O IZIDU VOLITEV
manjkajo~ih ~lanov svetov krajevnih skupnosti na obmo~ju ob~ine 

Radovljica za Krajevno skupnost Kropa,
Krajevno skupnost Podnart in Krajevno skupnost Otok

Odlo~ba je izdana po uradni dol`nosti in je takse prosta.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odlo~bo ni

dopustna prito`ba, dovoljen pa je upravni spor, ki se
spro`i s to`bo pri Upravnem sodi{~u RS v Ljubljani v
roku 30 dni po objavi odlo~be v De`elnih novicah, glasilu
Ob~ine Radovljica - Uradne objave. Eventualna prito`ba
se lahko vlo`i pisno ali ustno na zapisnik pri navedenem

sodi{~u ali pri kateremkoli drugem sodi{~u.

[tevilka: 4780-51/2007
Radovljica, 28.3.2007

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN
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Posamezni kandidati so prejeli naslednje {tevilo glasov:
Zap.{t. Kandidat [t. glasov Odstotek glasov
1. MARTIN MILER 54 100,00%

Opomba: V II.volilni enoti sta bila `e  izvoljena dva (2)
~lana sveta krajevne skupnosti, zato se je volilo najve~
enega (1) manjkajo~ega ~lana sveta krajevne skupnosti.

III. volilna enota - 10215007  Kropa III 
- voli se lahko 2 kandidata (del naselja Kropa)

1a v volilni imenik je  vpisanih 197 volivcev
1b s potrdilom glasovalo 0 volivcev
1. SKUPAJ VOLIVCEV 197 volivcev
2a glasovalo po volilnem imeniku 59 volivcev
2b s potrdilom 0 volivcev
2c po po{ti glasovalo 0 volivcev
2. SKUPAJ GLASOVALO 59 volivcev
3 SKUPAJ ODDANIH GLASOVNIC 59 volivcev
4. SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC 1 volivcev

Posamezni kandidati so prejeli naslednje {tevilo glasov:
Zap.{t. Kandidat [t. glasov Odstotek glasov
1. JAKOB [TALC 46 59,74%
2. DALIBOR TODOROVI^ 31 40,26%

IV. volilna enota  - 10216007  Kropa IV
- voli se 1 kandidat (Brezovica)

1a v volilni imenik je  vpisanih 115 volivcev
1b s potrdilom glasovalo 0 volivcev
1. SKUPAJ VOLIVCEV 115 volivcev
2a glasovalo po volilnem imeniku 31 volivcev
2b s potrdilom 0 volivcev
2c po po{ti glasovalo 0 volivcev
2. SKUPAJ GLASOVALO 31 volivcev
3 SKUPAJ ODDANIH GLASOVNIC 31 volivcev
4. SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC 1 volivcev

Posamezni kandidati so prejeli naslednje {tevilo glasov:
Zap.{t. Kandidat [t. glasov Odstotek glasov
1. TOMA@ FILIPOVI^ 30 100,00%

Ob~inska volilna komisija je skladno z dolo~bami
85.~lena ZLV ugotovila, da so v svet krajevne skupnosti
Kropa izvoljeni naslednji ~lani:

1. METKA KAV^I^, Kropa 80, 4245 Kropa
2. MARJAN BUTORAC, Kropa 20, 4245 Kropa
3. MARTIN MILER, Kropa 109, 4245 Kropa
4. JAKOB [TALC, Kropa 3b, 4245 Kropa
5. DALIBOR TODOROVI^ , Kropa 19, 4245 Kropa
6. TOMA@ FILIPOVI^, Brezovica 14, 4245 Kropa

Katarina TURK LUKAN, l. r.
Predsednica ob~inske 

volilne komisije

ZA ^LANE SVETA
KRAJEVNE SKUPNOSTI OTOK

dne 18. marca 2007

KS OTOK
Na obmo~ju krajevne skupnosti je dolo~ena 1 volilna

enota, v kateri  je ob~inska volilna komisija ugotovila
naslednji  volilni izid:

Ob~ina Radovljica

OB^INSKA VOLILNA KOMISIJA
Gorenjska 19, 4240 Radovljica, tel. 04 537 23 00, fax. 04 531 46 84

[tevilka: 0411 - 37/2007
Datum: 20.3.2007

Ob~inska volilna komisija Ob~ine Radovljica sprejema na podlagi 90. ~lena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list  RS, {t. 22/06 - ZLV - UPB 2 in 70/06 - odlo~ba US - v nadaljevanju ZLV)

PORO^ILO O IZIDU VOLITEV
manjkajo~ih ~lanov svetov krajevnih skupnosti na obmo~ju ob~ine 

Radovljica za Krajevno skupnost Kropa,
Krajevno skupnost Podnart in Krajevno skupnost Otok



I. volilna enota  - 10239026  Otok 
- voli se lahko 6 kandidatov (Spodnji Otok, Zgornji Otok)

1a v volilni imenik je  vpisanih 143 volivcev
1b s potrdilom glasovalo 0 volivcev
1. SKUPAJ VOLIVCEV 143 volivcev
2a glasovalo po volilnem imeniku 75 volivcev
2b s potrdilom 0 volivcev
2c po po{ti glasovalo 0 volivcev
2. SKUPAJ GLASOVALO 75 volivcev
3 SKUPAJ ODDANIH GLASOVNIC 75 volivcev
4. SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC 0 volivcev

Posamezni kandidati so prejeli naslednje {tevilo glasov:
zap.{t. Kandidat [t. glasov Odstotek glasov
1. MARIJA RENDULI^ 40 11,87%
2. MATEJA @LOGAR 48 14,24%
3. JO@E BE[TER 54 16,02%
4. VILJEM TONEJC 59 17,51%
5. ZDRAVKO PRISTAVEC 50 14,84%
6. URO[ RESMAN 50 14,84%
7. MOJCA GLOBO^NIK 36 10,68%

Ob~inska volilna komisija je skladno z dolo~bami 85.
~lena ZLV ugotovila, da so v svet krajevne skupnosti Otok
izvoljeni naslednji ~lani:

1. MARIJA RENDULÎ , Zgornji Otok 18, 4240 Radovljica
2. MATEJA @LOGAR, Spodnji Otok 21a, 4240 Radovljica
3. JO@E BE[TER, Spodnji Otok 16a, 4240 Radovljica
4. VILJEM TONEJC, Spodnji Otok 24, 4240 Radovljica
5. ZDRAVKO PRISTAVEC, Spodnji Otok 10a, 4240 

Radovljica
6. URO[ RESMAN, Zgornji Otok 10, 4240 Radovljica

Opomba: V I. volilni enoti je bil `e izvoljen en (1) ~lan
sveta krajevne skupnosti, zato se je volilo {est (6) manjka-
jo~ih ~lanov sveta krajevne skupnosti.

Katarina TURK LUKAN, l. r.
Predsednica ob~inske 

volilne komisije
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ZA ^LANE SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI PODNART

dne 18. marca 2007

KS PODNART
Na obmo~ju krajevne skupnosti so dolo~ene 3 volilne

enote. V I. in II.volilni enot so `e bili izvoljeni vsi ~lani
sveta krajevne skupnosti.

V III. volilni enoti je ob~inska volilna komisija ugotovila
naslednji volilni izid:

III. volilna enota - 10230017  Podnart III 
- voli se lahko 2 kandidata (̂ e{njica pri Kropi, Dobravica, Rovte)

1a v volilni imenik je  vpisanih 157 volivcev
1b s potrdilom glasovalo 0 volivcev
1. SKUPAJ VOLIVCEV 157 volivcev

Ob~ina Radovljica

OB^INSKA VOLILNA KOMISIJA
Gorenjska 19, 4240 Radovljica, tel. 04 537 23 00, fax. 04 531 46 84

[tevilka: 0411 - 38/2007
Datum: 20.3.2007

Ob~inska volilna komisija Ob~ine Radovljica sprejema na podlagi 90. ~lena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, {t. 22/06 - ZLV - UPB 2 in 70/06 - odlo~ba US - v nadaljevanju ZLV)

PORO^ILO O IZIDU VOLITEV
manjkajo~ih ~lanov svetov krajevnih skupnosti na 

obmo~ju ob~ine Radovljica za Krajevno skupnost Kropa,
Krajevno skupnost Podnart in Krajevno skupnost Otok



Na podlagi 31. ~lena Zakona o urejanju prostora - ZureP-1 (Uradni list RS, {t. 110/02, 8/03, 58/03)
in na podlagi 30. ~lena Statuta Ob~ine Radovljica (UVG {t. 23/99,19/00) je `upan Ob~ine Radovljica sprejel

SKLEP
o podalj{anju javne razgrnitve predloga 
Prostorskega reda Ob~ine Radovljica

Na podlagi 26. in 59. ~lena Zakona o gospodarskih javnih slu`bah (Ur. l. RS. {t. 32/93), 7. ~lenaOdloka o taksah za
priklju~itev na javni vodovod in kanalizacijo v ob~ini Radovljica (UVG {t. 1/98 in 13/99) ter 7. in 16. ~lena Statuta

Ob~ine Radovljica (UVG {t. 23/99 in 19/00) je Ob~inski svet Ob~ine Radovljica na 5. redni seji dne 28.3.2007 sprejel

ODREDBO 
o vrednosti faktorja za izra~un takse ob priklju~itvi na

javni vodovod in kanalizacijo v Ob~ini Radovljica v letu 2007
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2a glasovalo po volilnem imeniku 57 volivcev
2b s potrdilom 0 volivcev
2c po po{ti glasovalo 0 volivcev
2. SKUPAJ GLASOVALO 57 volivcev
3 SKUPAJ ODDANIH GLASOVNIC 57 volivcev
4. SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC 0 volivcev

Posamezni kandidati so prejeli naslednje {tevilo glasov:
Zap.{t. Kandidat [t. glasov Odstotek glasov
1. MATIJA @IBERNA 30 31,91%
2. ANTON PETERNELJ 25 26,60%
3. IVO POTO^NIK 39 41,49%

Ob~inska volilna komisija je skladno z dolo~bami
85.~lena ZLV ugotovila, da so v svet krajevne skupnosti
Podnart izvoljeni naslednji ~lani:

1. MATIJA @IBERNA, ^e{njica pri Kropi 22, 4244 Podnart
2. IVO POTO^NIK, Rovte 8, 4244 Podnart

Opomba: V III.volilni enoti je bil `e  izvoljen en (1) ~lan
sveta krajevne skupnosti, zato se je volilo za najve~ dva (2)
manjkajo~a ~lana sveta krajevne skupnosti.

Katarina TURK LUKAN, l. r.
Predsednica ob~inske 

volilne komisije

1. ~len

Vrednost faktorja za izra~un takse ob priklju~itvi na
javni vodovod in kanalizacijo na obmo~ju Ob~ine
Radovljica je za leto 2007 dolo~ena v vi{ini 914,16 EUR.

2. ~len

Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v

De`elnih novicah, Glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne
objave, uporablja pa se od 20.4.2007 dalje.

[tevilka: 426-0037/2007
Datum: 30.3.2007

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN

1. ~len

Podalj{a se javna razgrnitev predloga Prostorskega reda
Ob~ine Radovljica, ki ga je izdelal Domplan, d. d., iz Kranja.

2. ~len

Podalj{anje javne razgrnitve se izvede v prostorih Ob~ine
Radovljica od 18. aprila 2007 do 18. maja 2007 v
delovnem ~asu ob~inske uprave.
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I. 

KREDITE PO TEM RAZPISU BO ODOBRAVALA
GORENJSKA BANKA, D. D., KRANJ, PE RADOVLJICA,

PO PREDHODNI OBRAVNAVI NA OB^INSKI
KOMISIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV

II.

NAMEN KREDITOV IN VI[INA SREDSTEV

Sredstva so namenjena fizi~nim osebam za obnovo fasad
stavb, ki so spomeni{ko za{~itene, v vi{ini 95.000,00 EUR.

III.

RAZPISNI POGOJI IN VI[INA 
DODELJENIH SREDSTEV

Na razpisu lahko sodelujejo le tisti prosilci, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

- da so dr`avljani Republike Slovenije;
- da so lastniki stavbe, ki predstavlja kulturno dedi{~ino

ali kulturni spomenik;
- da se stavba nahaja v ob~ini Radovljica;
- da imajo dovoljenje Zavoda za varstvo naravne in

kulturne dedi{~ine v Kranju za obnovo fasade;
- da imajo lokacijsko informacijo za gradnjo;
- da so s sopla~niki kreditno sposobni;
- predlo`ijo predra~un obnove, ki je predmet tega

razpisa.

Odobreni kredit, za katerega se subvencionira obrestna
mera, lahko zna{a 100% celotnih stro{kov obnove stavbe,
ki je predmet tega razpisa, upo{tevajo~ `e dobljeni kredit
za posamezni objekt.

Obrestna mera za kreditojemalca za odobreni kredit po
tem razpisu je trimese~ni EURIBOR + 0,00% LETNO.
Kredit se vra~a v mese~nih anuitetah, ki ne morejo biti
ni`je od 40,00 EUR, vi{ina kredita pa ne ni`ja od
1.700,00 EUR. Odpla~ilna doba je do 10 let. V primeru,
da razpolo`ljiva sredstva ne zado{~ajo za dodelitev najvi{je
mo`ne vi{ine odobrenega kredita, bo komisija sorazmerno
zni`ala vi{ino odobrenega kredita.

Kreditojemalec kredit zavaruje skladno s Pravilnikom o
oblikah zavarovanja kreditov Gorenjske banke, d. d.,
Kranj, PE Radovljica. Kreditojemalec uredi zavarovanje
kredita so~asno s sklenitvijo kreditne pogodbe z banko.
Ob sklenitvi pogodbe kreditojemalec pla~a banki tudi
stro{ke obdelave vloge v vi{ini, dolo~eni s pogodbo o
poslovnem sodelovanju banke z ob~ino, in sicer 1,2% od
vi{ine odobrenega kredita, vendar ne manj kot 50,00 EUR
in ne ve~ kot 150,00 EUR.

IV. 
KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA

VRSTNEGA REDA ZA DODELITEV KREDITA SO:

- pomembnost kulturnega spomenika,
- potrebnost obnove,
- lokacija stavbe.

Na podlagi 10. ~lena Pravilnika o dodeljevanju sredstev za obnovo stavb, ki so spomeni{ko za{~itene v Ob~ini
Radovljica (Ur. vestnik Gorenjske, {t. 16/00), objavlja `upan Ob~ine Radovljica v sodelovanju z 

Gorenjsko banko, d. d., Kranj, PE Radovljica,

RAZPIS
kreditov za obnovo fasad stavb, ki so spomeni{ko za{~itene v

ob~ini Radovljica za leto 2007

3. ~len

Pisne pripombe, ki se nana{ajo na razgrnjeno gradivo,
lahko vpi{ete v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve
ali jih posredujete po po{ti na naslov

Ob~ina Radovljica, Ob~inska uprava, Gorenjska cesta
19, 4240 Radovljica oziroma elektronski naslov
obcina.radovljica@radovljica.si.

Rok za posredovanje pripomb pote~e z zadnjim dnem
javne razgrnitve.

4. ~len

Sklep za~ne veljati z dnem objave v De`elnih novicah,
glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne objave.

[t. 35003 - 0005/2005
Radovljica, dne 30.3.2007

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN
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I.

Predmet razpisa so "Preventivni programi socialnega
varstva", ki jih bo v letu 2007 sofinancirala Ob~ina
Radovljica za ob~ane ob~ine Radovljica, in sicer:

1. Programi prepre~evanja, razre{evanja in odpravljanja so-
cialnih stisk, osamljenosti in izklju~enosti otrok in mladih

2. Programi prepre~evanja in re{evanja socialne prob-
lematike, povezane z u`ivanjem prepovedanih drog
in alkohola

3. Programi pomo~i in samopomo~i, usmerjeni v
zmanj{anje socialne izklju~enosti starej{ih, mladih brez-
poselnih in drugih marginalnih skupin prebivalstva

4. Programi za pripravo na kvalitetno `ivljenje mladih,
humanizacijo odnosov v dru`ini in dru`bi

5. Programi za kvalitetnej{e `ivljenje dru`ine in pod-
poro dru`ini

6. Programi odkrivanja in prepre~evanja zlorab mladih,
prepre~evanja nasilja med mladimi.

V. 

POSTOPEK RAZPISA

Prosilci, ki `elijo pridobiti kredit po tem razpisu, oddajo
svoje vloge na predpisanem obrazcu v 30 dneh po objavi.
Poleg podatkov in dokazil, ki jih poobla{~ena organizacija
potrjuje na vlogi sami, morajo prosilci glede na namen
porabe kredita k vlogi prilo`iti {e:

- potrdilo Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dedi{~ine, da je objekt spomeni{ko za{~iten,

- dokazilo o vrsti kulturnega spomenika,
-lokacijsko informacijo za gradnjo,
- zemlji{ko-knji`ni izpisek (ki ne sme biti starej{i od

enega meseca),
- potrdilo o premo`enjskem stanju prosilca in njegovih

o`jih dru`inskih ~lanov,
- potrdilo delodajalca prosilca o zaposlitvi in izpla~anem

neto osebnem dohodku v zadnjem mesecu,
- izpolnjene obrazce banke,
- predra~un stro{kov za obnovo.
VSA NAVEDENA IN V OBRAZCU ZAHTEVANA

POTRDILA MORAJO BITI PREDLO@ENA V ORIGINA-
LU, RAZEN POTRDILO ZAVODA ZA VARSTVO NA-
RAVNE IN KULTURNE DEDI[^INE. POTRDILA NE
SMEJO BITI STAREJ[A OD ENEGA MESECA IN JIH PO
ZAKLJU^KU RAZPISA NE BOMO VRA^ALI.

Obrazec vloge za kredit lahko kandidati dobijo v dru`bi
ALPDOM, In`eniring, d. d., RADOVLJICA, Cankarjeva
ulica 1, Radovljica vsak delavnik od 8. do 12. ure, v sredo
od 14. do 16. ure.

Vloge s prilogami se oddajo samo osebno v dru`bi ALP-
DOM, In`eniring, d. d., RADOVLJICA, Cankarjeva 1,
Radovljica, vsak delavnik od 8. do 12. ure, v sredo od 14.
do 16. ure v roku 30 dni od dneva objave razpisa v
De`elnih novicah.

PO PO[TI POSLANE VLOGE TER VLOGE ODDANE
NA GORNJI NASLOV PO ZAKLJU^KU RAZPISA SE
NE BODO UPO[TEVALE.

Prosilci, ki oddajo nepopolne vloge, morajo le-te dopol-
niti v roku 8 dni od dneva nepopolno vlo`ene vloge.

Po zaklju~ku razpisa bo Komisija za dodeljevanje sred-
stev pripravila vrstni red upravi~encev s predlogom vi{ine
kredita ter celotno dokumentacijo odstopila Gorenjski
banki, d. d., Kranj, PE Radovljica.

Obvestilo komisije s predlagano vi{ino kredita v obliki
sklepa prejmeta Gorenjska banka, d. d., Kranj, PE
Radovljica in prosilec. Banka bo ugotovila odpla~ilno
sposobnost posameznega prosilca in dogovorila s prosilcem
obliko zavarovanja kredita. V primeru, da bo ugotovljena
odpla~ilna sposobnost prosilca ni`ja od vi{ine kredita iz
sklepa, bo prosilec lahko sklenil kreditno pogodbo z banko
do vi{ine posojila, ugotovljenega s strani banke.

Sklep o vi{ini kredita bodo upravi~enci prejeli v roku 60
dni po dokon~anju roka razpisa.

^rpanje posojila bo mo`no takoj po sklenitvi kreditne
pogodbe z Gorenjsko banko, d. d., Kranj, PE Radovljica,
in ureditvi zavarovanja kredita. Rok porabe kredita je tri
mesece od podpisa kreditne pogodbe, ki mora biti sklen-
jena najkasneje do 1. decembra 2007.

Za vse, kar ni dolo~eno s tem razpisom, se za odobritev
kredita v primeru nejasnosti uporabljajo interni akti
Gorenjske banke, d. d., Kranj, PE Radovljica.

[tev.: 431-2/2007
Radovljica, 2. april 2007

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN

Na podlagi Odloka o prora~unu Ob~ine Radovljica za leto 2007 in 2008 (De`elne novice, 
Glasilo Ob~ine Radovljica, Uradne objave {t. 73 z dne 9.3.2007) Ob~ina Radovljica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje preventivnih programov

socialnega varstva v letu 2007
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II.

Orientacijska vrednost sredstev razpisa za vse programe
skupaj pod to~ko I je 11.400 EUR. Zgornja meja sredstev, ki
jih je mogo~e pridobiti za posamezni program je 1.000 EUR.

III.

Splo{ni pogoji prijave na razpis: na razpis se lahko prijavijo
pravne in fizi~ne osebe, ki so registrirane za opravljanje social-
no varstvene dejavnosti v RS, nevladne (neprofitne in prosto-
voljne, dobrodelne) organizacije s podro~ja socialnega varstva,
ki so registrirane kot pravne osebe s podro~ja socialnega
varstva v RS s sede`em ali podru`nico na Gorenjskem, in 
izobra`evalne institucije, ki pripravljajo in izvajajo programe,
ki so predmet razpisa, in izpolnjujejo (z dokazili ali z izjavo)
slede~e pogoje po razpisni dokumentaciji:

a. imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in materi-
alne mo`nosti za izvajanje programa,

b. prijavljajo program, ki je predmet razpisa in izvajajo
program v skladu s kodeksom eti~nih na~el v social-
nem varstvu,

c. imajo na~rt izvajanja programa, ki vsebuje vse ele-
mente, zahtevane v razpisni dokumentaciji,

d. imajo izdelano finan~no konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa,
dele` lastnih sredstev, dele` javnih sredstev, dele`
uporabnikov in dele` sredstev iz drugih virov.

Na razpisu ne morejo sodelovati pravne in fizi~ne osebe oz.
izvajalske organizacije, institucije in dru{tva, ki za izvajanje
svoje redne dejavnosti oz. za program, ki ga predlagajo, pri-
dobivajo redna letna sredstva ali dotacije iz prora~una
Ob~ine Radovljica. V kolikor je organizacija ali dru{tvo v
letu 2006 prejelo sredstva za programe iz razpisa za leto
2006, pa ni bilo posredovanega ustreznega vsebinskega in
finan~nega poro~ila v skladu s pogodbo, se vloga ne obrav-
nava in se zavr`e.

IV. 

Kriteriji za izbor posameznih programov:
A. kvaliteta in realnost predlo`enega programa:
1. program ima jasno predstavljeno vsebino in cilje, ki

so v skladu s predmetom razpisa
2. uporabniki programa so jasno opredeljeni
3. metode dela v programu zagotavljajo doseganje ciljev
4. {tevilo ur vklju~enosti posameznega uporabnika v

program v dolo~enem ~asovnem obdobju omogo~a
doseganje ciljev programa

B. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu
1. program temelji na principu samopomo~i, samoorga-

nizacije uporabnikov
2. uporabniki aktivno sodelujejo pri na~rtovanju in

izvedbi programa
3. izvajalci programa so tudi prostovoljci
C. finan~na konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo pri-

hodkov in odhodkov
2. vi{ina urnih postavk vseh akterjev v programu je

jasno razvidna in realna
3. stro{ki progama, glede na {tevilo uporabnikov so

primerljivi s stro{ki drugih istovrstnih programov,
razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede
na cilje in druge specifi~nosti programa

D. program je realen glede na celotno vrednost programa
in izra~unano vrednost programa upo{tevajo~ merila iz V.
to~ke tega razpisa.

Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji in globalno
ob primerjavi istovrstnih programov in ob upo{tevanju
specifi~nosti posameznih programov. Programi bodo za
posamezni kriterij prejeli 0, 1, 2 ali 3 to~ke. Iz nadaljnje
obravnave bodo izlo~eni programi, ki bodo za enega ali
ve~ kriterijev pod razdelkom A ocenjeni z 0, ter programi,
ki od mo`nih 33 to~k ne bodo zbrali vsaj 17 to~k.

H kon~ni skupni oceni glede na celoten pomen socialno
varstvenega preventivnega programa v lokalni skupnosti
bo komisija dodelila {e od 1 do 10 to~k. Tu bodo vred-
noteni programi z upo{tevanjem vklju~evanja ve~jega
{tevila uporabnikov, manj{i stro{ek na uporabnika, pomen
programa za to populacijo v lokalni skupnosti.

V. 

Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko prejmejo sredstva najve~ do zgornje

meje sofinanciranja programa - 1000 EUR ne glede
na celotno izra~unano vrednost programa. V kolikor
pa je celotna izra~unana vrednost programa ni`ja od
te meje, je glede na pomen programa mo`no prido-
biti do 80% predvidenih odhodkov programa.

2. Sofinancirani bodo stro{ki izvajanja programa -
stro{ki dela zaposlenih in materialni stro{ki, vezani
na izvajanje programa.

3. Investicije ne bodo sofinancirane.
4. Materialni stro{ki programov se v izra~unu upo{tevajo

najve~ do 80%. Ob~ina bo po prou~itvi prijav na
razpis ter poro~il o izvedbi programa v preteklem letu
ocenila nujni obseg materialnih stro{kov programa. V
celotni vrednosti programa bo upo{tevano najve~ 5%
administrativnih stro{kov (stro{ki, ki zagotavljajo delo-
vanje izvajalca, npr. PTT storitve, pisarni{ki material,
ra~unovodske storitve, najemnine ...). 

VI. 

Izbor programov in na~in sofinanciranja:
Programe bo presojala, izbirala in dolo~ila dele` sofinan-

ciranja posebna komisija, ki jo imenuje `upan. Z izbrani-
mi izvajalci bo sklenjena {e ustrezna pogodba o sofinan-
ciranju programov za leto 2007.

VII. 

Ponudba programa mora obvezno vsebovati:
V celoti izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije za pri-

javo na javni razpis za sofinanciranje preventivnih pro-
gramov socialnega varstva v letu 2007. Razpis in vsa raz-
pisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Ob~ine
Radovljica: www.radovljica.si in v glavni pisarni ob~ine v
pritli~ju ter v slu`bi dru`benih dejavnosti soba 25, II. nad-
stropje na Ob~ini Radovljica, Gorenjska cesta 19.
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VIII. 

Rok in naslov oddaje ponudb:
Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo po{ljite v zaprti

kuverti na naslov:
Ob~ina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica,

ozna~eno z vidno oznako v levem zgornjem kotu na prednji
strani kuverte, in sicer "Ne odpiraj - javni razpis programov
socialnega varstva 2007".

Na hrbtni strani kuverte navedite to~en naslov prijavitelja
programa.

Rok za oddajo ponudb je do vklju~no 3.5.2007 do 12 ure.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na

Ob~ini Radovljica, tel. 537 23 44, Majda De`man.
Komisija bo v roku 15 dni po zaklju~ku razpisa ponudbe

obravnavala, obvestila `upana, ki bo izdal sklepe o izboru
oz. zavrnitvi programov ponudnikov. Izbrani izvajalci
bodo z ob~ino sklenili {e posebno pogodbo o sofinan-
ciranju programov za leto 2007.

[tev: 431-0005/2007
Datum: 27.3.2007

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN

1. 

PREDMET RAZPISA
1.1.

Upravi~encem bodo oddana v najem za nedolo~en ~as
vsa neprofitna stanovanja, ki bodo v ~asu veljavnosti
prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.

Oblikovani bosta dve lo~eni prednostni listi:
- "LISTA A" za stanovanja, predvidena za oddajo v

najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. ~lenu
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. list
RS, {t. 14/04, v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za
pla~ilo lastne udele`be in var{~ine;

- "LISTA B" za stanovanja, predvidena za oddajo v
najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezanci za
pla~alo lastne udele`be in var{~ine.

Prosilci bodo uvr{~eni na lo~eni listi, in sicer na listo A
(zavezanci, ki niso zavezanci za pla~ilo lastne udele`be in
var{~ine) in listo B (zavezanci za pla~ilo lastne udele`be in
var{~ine) odvisno od dohodka gospodinjstva.

Sklep o opredelitvi stanovanja bo sprejela ob~inska upra-
va na podlagi to~kovne vrednosti stanovanj.

1.2.

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo
dolo~ena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje

najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postop-
ku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS,
{t. 131/03).

Najemniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo lahko uve-
ljavljali pravico do zni`ane neprofitne najemnine v skladu
z uredbo, citirano v prej{njem odstavku te to~ke.

Za povpre~no veliko dvosobno stanovanje v izmeri
61,00 m2, to~kovano s 320 to~kami, zna{a najemnina,
izra~unana na podlagi navedenih veljavnih predpisov.
200,22 EUR.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico
vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predlo`i dokazi-
la o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega
stanovanja. ^e najemnik ni ve~ upravi~en do neprofitnega
stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najem-
no pogodbo za tr`no stanovanje po merilih in postopku,
dolo~enem s pravilnikom.

1.3.

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upo{tevani
naslednji povr{inski normativi: 

[tevilo ~lanov
gospodinjstva Povr{ina stanovanja Povr{ina stanovanja 

brez pla~ila lastne udele`be s pla~ilom lastne udele`be

in var{~ine - lista A in var{~ine - lista B

1-~lansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2

2-~lansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2

Na podlagi 87. ~lena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, {t. 69/03), 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, {t. 14/04 in 43) in 

Zakona o splo{nem upravnem postopku (Ur. list RS, {t. 24/2006) objavlja Ob~ina Radovljica

RAZPIS 
za oblikovanje prednostne liste za dodelitev v neprofitnih

stanovanj v najem v ob~ini Radovljica
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3-~lansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2

4 ~lansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2

5-~lansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2

6-~lansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega ~lana gospodinjstva se povr{ine
spodnjega in gornjega razreda pove~ajo za 6 m2.

^e se upravi~enec strinja, se pri oddaji stanovanja lahko
upo{teva manj{a povr{ina na ~lana gospodinjstva.

2. 

RAZPISNI POGOJI
2.1.

Upravi~enci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem
so dr`avljani Republike Slovenije in dr`avljani ~lanic
Evropske unije, ki imajo stalno prebivali{~e na obmo~ju
ob~ine Radovljica..

Upravi~enci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem
so tudi prosilci, dolo~eni v drugem, tretjem in ~etrtem
odstavku 3. ~lena pravilnika:

- `enske in `enske z otroki, `rtve dru`inskega nasilja, ki
imajo stalno prebivali{~e v ob~ini Radovljica in za~asno
bivajo v materinskih domovih in zato~i{~ih - varnih hi{ah
in zaveti{~ih;

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega
vozi~ka ali trajno pomo~ druge osebe, ~e razpolo`ljivo
stanovanje odgovarja minimalnim standardom za bivanje
invalidov;

- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o
podr`avljanju - prej{nji imetniki stanovanjske pravice, ~e
izpolnjujejo splo{ne pogoje za upravi~enost do dodelitve
neprofitnega stanovanja po pravilniku.

2.2.

Prosilci so upravi~eni do dodelitve neprofitnega sta-
novanja, ~e dohodki njihovih gospodinjstev v preteklem
letu ne presegajo:

Velikost gospod. LISTA A

% Meja dohodka

1-~lansko 90% do 696,08 EUR
2-~lansko 135% do 1.044,12EUR
3-~lansko 165% do 1.276,14 EUR
4-~lansko 195% do 1.508,17 EUR
5-~lansko 225% do 1.740,20 EUR
6-~lansko 255% do 1.972,22 EUR

Velikost gospod. LISTA B

% Meja dohodka

1-~lansko od 90 do 200% nad 696,08 EUR do 1.546,84 EUR
2-~lansko od 135 do 250% nad 1.044,12 EUR do 1.933,55 EUR
3-~lansko od 16 do 315% nad 1.276,14 EUR do 2.436,27 EUR
4-~lansko od 195 do 370% nad 1.508,17 EUR do 2.861,65 EUR
5-~lansko od 225 do 425% nad 1.740,20 EUR do 3.287,04 EUR
6-~lansko od 255 do 470% nad 1.972,22 EUR do 3.635,07 EUR

Za vsakega nadaljnjega ~lana gospodinjstva se lestvica
nadaljuje s pri{tevanjem 20 odstotnih to~k za spodnjo
mejo in 25 odstotnih to~k za gornjo mejo.

Osnova za izra~un je povpre~na neto pla~a v dr`avi, ki je
v letu 2006 zna{ala 773,42 EUR.

2.3.

Ostali splo{ni pogoji za upravi~enost do dodelitve
neprofitnega stanovanja:

- da mese~ni dohodki prosil~evega gospodinjstva v letu 2006
ne presegajo gornje mere, dolo~ene v to~ki 2.3. tega razpisa;

- da prosilec ali kdo izmed ~lanov gospodinjstva ni
najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedo-
lo~en ~as in za neprofitno najemnino, ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen ~e
je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu odda-
na v najem za nedolo~en ~as z neprofitno najemnino;

- da prosilec ali kdo izmed ~lanov gospodinjstva ni last-
nik drugega premo`enja, ki presega 40% vrednosti
primernega stanovanja.

2.4.

Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravi~eni tudi
najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podr`av-
ljenju - prej{nji imetniki stanovanjske pravice, ~e izpolnju-
jejo splo{ne pogoje za upravi~enost do dodelitve neprofit-
nega stanovanja po pravilniku.

2.5.

^e eden ali ve~ prosilcev dose`e enako {tevilo to~k glede
na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, imajo pred-
nost pri uvrstitvi na prednostno listo udele`enci razpisa,
pri katerih predstavlja vi{ina neprofitne najemnine za
primerno stanovanje manj{i dele` v dru`inskem dohodku,
in mlade dru`ine (po vrstnem redu, kot so tu na{teti).

2.6.

Na razpisu ne morejo sodelovati:
- tisti, ki jim je bilo v ~asu do uveljavitve stanovanjskega

zakona v letu 1991 `e dodeljeno dru`beno stanovanje in
so po sklepu sodi{~a stanovanjsko pravico izgubili;

- tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu
1991, po sklepu sodi{~a odpovedana iz krivdnih razlogov;

- tisti, ki so se nasilno vselili v stanovanja v lasti Ob~ine
Radovljica in jim je sodno nalo`ena izselitev iz njih;

- tisti, ki Ob~ini Radovljica iz naslova stanovanjske
najemnine dlje kot 3 mesece dolgujejo katerikoli znesek.

2.7.

Razpisnik dolo~a v skladu s 4. ~lenom pravilnika poleg
splo{nih pogojev {e dodaten pogoj stalnosti bivanja v
ob~ini, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravi~eni
do to~kovanja dobe bivanja, in sicer:

Stalno bivanje v ob~ini Radovljica
nad 3 do 5 let ……… ……10 to~k
nad 5 do 10 let …… ……. 20 to~k
nad 10 do 15 let … ………50 to~k
nad 15 do 20 let …… ……80 to~k
nad 20 let ……… ………. 110 to~k
Doba stalnega bivanja se to~kuje od vklju~no leta 1961

dalje. Upo{teva se {tevilo let, dopolnjenih v letu razpisa. V
primeru prekinitve bivanja se leta se{tevajo.

Vrednosti za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih
razmer ter za ocenjevanje prednostnih kategorij prosilcev



URADNE OBJAVE OB^INE RADOVLJICA{t. 74, 6. april 2007 UO, stran 13

so razvidne iz obrazca, objavljenega kot priloga Pravilniku
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS
{t. 14/04).

3. 

RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se `elijo prijaviti na razpis za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s
katerim se prijavijo na razpis, v prostorih dru`be Alpdom,
d. d., Radovljica, Cankarjeva 1, Radovljica, vsak dan od
10. do 12. ure, v sredo od 14. do 16. ure.

Prosilci oddajo vloge osebno
- v prostorih dru`be Alpdom, d. d., Radovljica,

Cankarjeva 1, Radovljica, vsak delavnik od 10. do 12.
ure, v sredo od 14. do 16. ure.

^e bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da
vlogo v dolo~enem roku dopolni z manjkajo~imi listinami.
Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge,
oddane po zaklju~ku razpisnega roka, bodo s sklepom
zavr`ene.

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem
morajo prosilci prilo`iti naslednje listine, navedene pod t~.
1, 2, 3, 4, 5, 6 in 11, druge listine pa, ~e na njihovi podla-
gi uveljavljajo dodatne to~ke:

1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno -
zdravstvenih razmer;

2. izjavo o premo`enjskem stanju prosilca in o`jih
dru`inskih ~lanov (s podpisi vseh dru`inskih ~lanov oziro-
ma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero
prosilec in drugi polnoletni ~lani gospodinjstva dovoljujejo
vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih
zbirk podatkov;

3. odlo~bo o odmeri dohodnine za leto 2006;
4. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v

zadnjih treh mesecih (osebni dohodek, pre`ivnina,
dohodek iz dela prek [tudentskega servisa, invalidnina
itd.) z navedbo dobe zaposlitve ali 3 zadnje pokojnine).
Kot dohodek se ne {tejejo dodatek za pomo~ in postre`bo
in drugi prejemki za nego in pomo~, otro{ki dodatek,
dodatek za nego otroka, {tipendije, dohodki od ob~asnega
dela invalidov, ki so vklju~eni v institucionalno varstvo,
sredstva za odpravo posledic elementarne nesre~e itd;

5. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega
zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma druge-
ga dru`inskega ~lana (izda Zavod RS za zaposlovanje); 

6. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna
ali podnajemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj
pogodba ni sklenjena; lastniki dokazilo o lastni{tvu;
izpisek iz zemlji{ke knjige oz. ~e stanovanje ni vpisano v
zemlji{ko knjigo - nepretrgano verigo kupoprodajnih
pogodba in gradbeno dovoljenje); 

7. dokazilo o zadnji pla~ani najemnini oziroma podna-
jemnini;

8. dokazilo o poravnanih obveznostih na najemnini in
obratovalnih stro{kih, ~e je prosilec najemnik bivalne
enote;

9. dokazilo o kvaliteti bivanja - stanovanje, ovrednoteno
z najve~ 140 to~kami (to~kovalni zapisnik ali opis
kvalitete stanovanja, leto izgradnje, vla`no, kletno, dotra-
jane instalacije ipd), in eventualna utesnjenost z opisom
posameznih prostorov in navedbo povr{in;

10. notarsko overjene izjave o obstoju izvenzakonske
skupnosti;

11. potrdilo o rednem {olanju otrok, ki so starej{i od 15 let;
12. zdravni{ko potrdilo o nose~nosti;

13. odlo~bo socialne slu`be o lo~enem `ivljenju roditeljev
in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih
razmer (rejni{tvo, oskrba v tuji dru`ini, zavodu, ~e so
razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere); 

14. dokazilo o statusu roditelja, ki sam pre`ivlja otroka
(samohranilec) - potrdilo, da je pre`ivnina neizterljiva
oziroma odlo~bo o prejemanju pre`ivnine iz
pre`ivninskega sklada;

15. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija
diplome, spri~evala, drugo; listine izdane v tujini morajo
biti nostrificirane) - samo za prosilce "Liste B";

16. potrdilo ustrezne institucije, ~e je prosilec ali njegov
o`ji dru`inski ~lan, ki bo z njim stalno prebival, gibalno
ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega
vozi~ka ali trajno pomo~ druge osebe;

17. dokazilo o invalidnosti I. kategorije in invalidnosti
zaradi okvare ~uta - slepota, gluhost (odlo~ba Centra za
socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje RS); 

18. izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazuje traj-
na obolenja prosilca ali dru`inskih ~lanov, pogojena s
slabimi stanovanjskimi razmerami;

19. odlo~ba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlaj{e
polnoletne osebe glede na zmerno, te`jo ali te`ko du{evno
ali te`ko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialisti~ne
pediatri~ne slu`be;

20. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih
in nevladnih organizacij (materinski domovi, zato~i{~a,
varne hi{e, zaveti{~a, centri za pomo~ `rtvam kaznivih
dejanj), ki nudijo `enskam in `enskam z otroki psihoso-
cialno pomo~ ob nasilju;

21. potrdilo o statusu `rtve vojnega nasilja.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti

starej{a od 30 dni od objave razpisa.
Potrdila o dr`avljanstvu in potrdila o stalnem prebi-

vali{~u in {tevilu ~lanov gospodinjstva ter poro~ni list in
rojstne liste otrok, bo pridobil razpisnik neposredno od
pristojnega dr`avnega organa.

Razpisnik k vlogi prilo`ene listine zadr`i in jih po izteku
razpisnega roka udele`encem razpisa ne vra~a.

4. 

SPLO[NE DOLO^BE

Strokovna slu`ba razpisnika bo preverjala pravo~asnost
prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanj-
ske razmere prosilcev.

Komisija, ki jo imenuje `upan, bo prou~ila utemeljenost
pravo~asnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin,
potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo
neprofitnih stanovanj, in dokumentiranih poizvedb, ki jih
opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter
posameznikih.

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi
ogleda. V primeru ogleda se ta lahko opravi
nenapovedano. V kolikor izkazani podatki v vlogi ne
bodo izkazovali dejanskega stanja, v katerem prosilec pre-
biva, se prosilec ne uvrsti na listo upravi~encev.

Po prou~itvi in to~kovanju vlog bodo udele`enci razpisa
uvr{~eni na prednostno listo, in sicer po {tevilu zbranih
to~k. Seznam upravi~encev, ki se bodo uvrstili na pred-
nostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bo
javno objavljen v roku 3 mesecev po zaklju~ku razpisa.
Seznam upravi~encev po posameznih kategorijah prosil-
cev, ki niso zavezanci za pla~ilo lastne udele`be in var{~ine
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(lista A) bo objavljen lo~eno od seznama ostalih
upravi~encev (lista B)

Udele`encem razpisa bodo vro~eni sklepi o uvrstitvi
oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravi~encev. ^e
se posamezni udele`enec razpisa ne strinja z odlo~itvijo, se
lahko v roku 15 dni po prejemu odlo~itve prito`i.
Prito`bo naslovi na razpisnika. O prito`bi odlo~i v roku
60 dni `upan ob~ine. Odlo~itev `upana o prito`bi je
dokon~na.

Po re{itvi prito`b bo javno objavljen seznam
upravi~encev do najema neprofitnih stanovanj, lo~eno lista
A in lista B. Izpraznjena stanovanja, se bodo dodeljevala
po vrstnem redu in bodo z upravi~enci sklenjena najemna
razmerja za nedolo~ena ~as in za neprofitno najemnino.
Upravi~enec, ki neupravi~eno zavrne dodeljeno primerno
stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne
pogodbe ne odzove, se ~rta iz seznama upravi~encev.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno
preveril, ~e udele`enec razpisa {e izpolnjuje merila za
upravi~enost do dodelitve neprofitnega stanovanja v
najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na
upravi~enost, se lahko postopek obnovi in prosilca ~rta iz
seznama upravi~encev.

Vse informacije lahko dobite osebno v dru`bi Alpdom,
d. d., Radovljica, Cankarjeva 1 Radovljica, ter na telefon-
ski {tevilki 045 374515.

[t. 431-3/2007
Radovljica, 2. april 2007

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN

1.
Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih, umetni{kih,
{portno-rekreativnih, socialnih, okoljskih, turisti~nih,
mladinskih, upokojenskih, humanitarnih, preventivnih,
izobra`evalnih, ozave{~evalnih, informacijskih, promo-
tivnih, dobrodelnih, dru{tvenih, dru`abnih ter drugih
dejavnosti in projektov organizacij in posameznikov:

- ki bodo v letu 2007 izvedeni na obmo~ju ob~ine
Radovljica ali

- ki bodo v letu 2007 izvedeni izven obmo~ja ob~ine in
bodo prispevali k ugledu ob~ine ali bodo v skladu z
drugimi interesi ob~ine Radovljica,

- ki so namenjeni ob~anom ob~ine Radovljica ali jih
vklju~ujejo ali ki prispevajo k promociji Ob~ine
Radovljica in

- ki niso sofinancirani preko drugih razpisov Ob~ine

Radovljica in
- ki so neprofitnega zna~aja.

Predmet tega razpisa je tudi sofinanciranje nakupa
opreme ali pripomo~kov in materialnih stro{kov za
izvedbo navedenih dejavnosti in projektov organizacij
in posameznikov.

2. 
Pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati kandidati

Na razpis lahko kandidirajo organizacije in posamezniki:
- ki imajo sede` ali stalno bivali{~e na obmo~ju ob~ine

Radovljica ali na tem obmo~ju izvajajo svoje
dejavnosti in projekte ali bodo z dejavnostjo ali pro-
jektom prispevali k ugledu Ob~ine Radovljica;

- ki prijavljajo dejavnost ali projekt, ki {e ni bil sofinan-

Na podlagi 30. ~lena Statuta Ob~ine Radovljica (UVG, {t. 23/1999 in 19/00), 10. ~lena 
Odloka o prora~unu Ob~ine Radovljica za leti 2007 in 2008 (DNUO, {t. 73/2007) Ob~ina Radovljica objavlja

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje dejavnosti in projektov 

organizacij in posameznikov

Ob~ina Radovljica
Gorenjska 19, 4240 Radovljica, tel. 04 537 23 00, fax. 04 531 46 84
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ciran s sredstvi Ob~ine Radovljica;
- ki so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ob~ine

Radovljica v zadnjih {tirih letih (2003, 2004, 2005,
2006), izpolnili vse svoje obveznosti do Ob~ine
Radovljica oziroma nimajo drugih neporavnanih
obveznosti do Ob~ine Radovljica.

Posamezniki, ki kandidirajo, morajo izkazati podporo
prijavljeni dejavnosti ali projektu s strani dru{tva ali druge
organizacije, ki deluje na podro~ju vsebine prijavljenega
projekta ali dejavnosti.

3. 
Vsebina vloge in 

zahtevana dokumentacija

Vloga mora vsebovati:
- izpolnjen RAZPISNI OBRAZEC z naslednjimi podatki:
a. ime, naslov sede`a ali stalnega bivali{~a kandidata;

ime kontaktne osebe s po{tnim in elektronskim
naslovom ter telefonsko {tevilko; transakcijski ra~un
ali podra~un, mati~na {tevilka, dav~na {tevilka kan-
didata;

b. opis dejavnosti ali projekta; termin oziroma rok ter
lokacija izvedbe; komu sta dejavnost ali projekt
namenjena; cilji dejavnosti ali projekta; opredelitev
pomembnosti dejavnosti ali projekta za ob~ino
Radovljica; ocena celotnega {tevila ur dela za izved-
bo dejavnosti ali projekta z navedbo dele`a prosto-
voljnega dela;

c. odgovorni nosilec in ostali sodelujo~i v dejavnosti ali
projektu in njihove reference, ki so relevantne za
izvedbo dejavnosti ali projekta;

d. finan~na konstrukcija dejavnosti ali projekta: celotni
stro{ki izvedbe dejavnosti ali projekta, lastna sred-
stva, vi{ina zapro{enega sofinanciranja, morebitni
drugi viri financiranja;

- VZOREC POGODBE, ki ga kandidat parafira na vsaki
strani in s tem potrdi strinjanje z vsebino dolo~il pogodbe.

Razpisni obrazec in vzorec pogodbe ter natan~nej{a me-
rila za ocenjevanje in vrednotenje vlog so na voljo v glavni
pisarni Ob~ine Radovljica (pritli~je), Gorenjska cesta 19,
Radovljica, in na spletnih straneh Ob~ine Radovljica:
www.radovljica.si (rubrika: razpisi - objave).

4. 
Merila za izbor dejavnosti 

ali projekta za sofinanciranje

Merila za ocenjevanje in izbor dejavnosti ali projekta so:

1. usklajenost vsebine in ciljev s predmetom razpisa,
2. finan~na u~inkovitost,
3. reference kandidata in sodelujo~ih,
4. doseg - {tevilo sodelujo~ih in uporabnikov,
5. pomembnost dejavnosti ali projekta za ob~ino,
6. trajnost rezultatov,
7. sodelovanje z drugimi partnerji oziroma organizacijami,
8. obseg prostovoljnega dela.

Posamezna prijavljena dejavnost ali projekt, ki je v ~asu
prijave `e izveden v obsegu ve~ kot 50% celotne dejavno-
sti ali projekta, ne more biti sofinanciran na tem razpisu.

Predmet sofinanciranja bodo samo dejavnosti in projekti,
ki bodo zaklju~eni v letu 2007.

Posamezna prijavljena dejavnost ali projekt lahko prejme
do 50% vrednosti ocenjenih celotnih stro{kov za izvedbo

dejavnosti ali projekta in ne ve~ kot 1000 evrov ne glede na
ocenjeno vrednost izvedbe celotne dejavnosti ali projekta.

5. 
Okvirna vrednost 
razpisanih sredstev

Okvirna vrednost razpisanih sredstev zna{a 13.500
evrov. Sredstva so z Odlokom o prora~unu Ob~ine
Radovljica za leti 2007 in 2008 (DNUO, {t. 73/2007)
zagotovljena na prora~unski postavki 40102
(pokroviteljstvo `upana).

6. 
Rok za predlo`itev vlog in

na~in predlo`itve vlog

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno Ob~ine
Radovljica (pritli~je), Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica,
do torka, 15. maja 2007, do 12. ure.

Popolne vloge, prispele po tem roku, bodo po vrstnem
redu prejema obravnavane samo v primeru, da razpisana
sredstva ne bodo v celoti porabljena za sofinanciranje
vlog, prispelih v razpisanem roku, vendar najpozneje do
torka, 30. oktobra 2007, do 12. ure.

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako "Ne
odpiraj" in s pripisom "Razpis za sofinanciranje - 2007".
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden to~en naslov
kandidata.

Dodatne informacije: Ob~ina Radovljica, Manca [etina
Mikli~, tel. {t. (04) 537 2300 ali 537 2323.

7. 
Ocenjevanje in 

obve{~anje o izboru

Izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala komisija, ki jo je s
sklepom imenoval `upan Ob~ine Radovljica v sestavi:

Predsednik: Janko S. Stu{ek, `upan Ob~ine Radovljica
^lanice: Majda Odar, vodja Oddelka za dru`bene

dejavnosti, Marjeta Razingar, vodja Sektorja za finance,
Manca [etina Mikli~, vodja Kabineta `upana.

Po zaklju~ku razpisa bo komisija prispele vloge pregle-
dala, obravnavala in ocenila na podlagi razpisnih meril
(to~ka 4) ter jih ovrednotila na podlagi natan~nej{ih meril
za ocenjevanje in vrednotenje vlog. V postopku ocenjeva-
nja bodo obravnavane samo popolne vloge na izpolnjenem
razpisnem obrazcu in s prilo`enim parafiranim vzorcem
pogodbe o sofinanciranju.

Izbrani programi oz. projekti bodo sofinancirani do
razpisane vi{ine sredstev. ^e bodo na razpis prijavljeni
kandidati presegali razpisano vi{ino sredstev, bodo za sofi-
nanciranje izbrane vloge, ki bodo glede na merila za ocen-
jevanje in vrednotenje vlog prejele najve~je {tevilo to~k.

Na predlog komisije bo izdan sklep o sofinanciranju
dejavnosti in projektov kandidatov. Kandidati bodo o
izidu razpisa pisno obve{~eni. Z izbranimi kandidati bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

[tevilka: 31-1/2007
Datum: 30.3.2007

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN
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1. 

Kredite bo odobravala Gorenjska Banka, d. d., Kranj, 
PE Radovljica, po predhodni obravnavi na komisij za

dodelitev kreditov Ob~ine Radovljica.

2. 

Skupni potencial razpisanih denarnih
sredstev zna{a 500.000,00 EUR.

Stanovanjski krediti so namenjeni fizi~nim osebam za:
- nakup ali izgradnjo stanovanjskih hi{ in komunalno

opremljanje zemlji{~,
- nakup stanovanj,
- urejanje stanovanjskih enot v neizdelanih eta`ah in

podstre{jih stanovanjskih hi{.

Stanovanjski krediti, za katere se subvencionira obrestna
mera, niso namenjeni:

prosilcem in njihovim zakoncem, ki so lastniki stanovanj
in so ga odkupili po dolo~ilih stanovanjskega zakona,
prosilcem in njihovim zakoncem, ki kupujejo stanovanja od:

a) krvnega sorodnika v ravni vrsti do katerega koli
kolena in v stranski vrsti do drugega kolena;

b) od osebe, s katero so v zakonu, izvenzakonski skup-
nosti ali sva{tvu do drugega kolena;

c) od svojega posvojitelja ali posvojenca.

3. 

Vi{ina obrestne mere, odpla~ilna doba, oblike 
zavarovanja kreditov in stro{ki ban~nih nadomestil

Obrestna mera za odobrene kredite po tem razpisu zna{a
za kreditojemalca 3 mese~ni EURIBOR + 0,00 % letno.
Kredit se vra~a v mese~nih anuitetah. Anuiteta ob
odobritvi ne more biti ni`ja od 40,00 EUR, vi{ina kredita
pa ne ni`ja od 1.700,00 EUR. Odpla~ilna doba je 10 let.

Kreditojemalec zavaruje kredit skladno s Pravilnikom o
oblikah zavarovanja kredita Gorenjske Banke, d. d.,
Kranj. Mo`ne so naslednje oblike zavarovanja:

- s tremi odpla~ilno sposobnimi poroki,
- z zavarovanjem pri zavarovalnici,
- z zastavo nepremi~nin,
- z zastavo premi~nin,
- z zastavo finan~nih sredstev.

Kreditojemalec uredi zavarovanje kredita so~asno s
sklenitvijo kreditne pogodbe z banko.

Ob sklenitvi pogodbe kreditojemalec pla~a banki tudi
stro{ke obdelave vloge v vi{ini, dolo~eni s Pogodbo o

poslovnem sodelovanju banke z ob~ino, in sicer 1,2 % od
vi{ine odobrenega kredita, vendar ne manj kot 50,00 EUR
in ne ve~ kot 150,00 EUR.

4. 
Ostali razpisni pogoji

Na razpisu lahko sodelujejo le tisti prosilci, ki izpolnjuje-
jo naslednje pogoje:

- da so dr`avljani Republike Slovenije,
- da imajo stalno prebivali{~e v ob~ini Radovljica,
- da kupujejo stanovanje ali gradijo stanovanje ali

stanovanjsko hi{o oz. gradijo komunalno opremo za
stanovanjsko hi{o na obmo~ju ob~ine Radovljica,

- da z nakupom stanovanja ali stanovanjske hi{e prvi~
re{ujejo svoje stanovanjsko vpra{anje,

- da z gradnjo stanovanja oz. hi{e in komunalne
opreme prvi~ re{ujejo svoje stanovanjsko vpra{anje,

- da prosilec ali o`ji dru`inski ~lani niso lastniki ustrez-
nega primernega stanovanja oz. nepremi~nine, ki pred-
stavlja ve~ kot 60% vrednosti primernega stanovanja,

- da imajo gradbeno dovoljenje oz. lokacijsko informa-
cijo za gradnjo stanovanja ali stanovanjske hi{e oz.
komunalne opreme,

- da so lastniki ali solastniki nepremi~nine, za katero
prosijo za odobritev kredita,

- da so s sopla~niki kreditno sposobni,
- da je zaradi spremenjenih razmer dosedanje stanova-

nje postalo neprimerno,
- da bodo v primeru, da imajo neustrezno stanovanje in

kupujejo drugo ustrezno stanovanje, zaprosili le za raz-
liko v povr{ini med dosedanjim in novim stanovanjem.

Za gradnjo stanovanja ali stanovanjske hi{e in izgradnja
komunalne opreme se {teje {e nedokon~ana novogradnja
ali dokon~anje gradnje na podlagi veljavnega gradbenega
dovoljenja. Poseben poudarek se daje urejanje stanovanj-
skih enot v neizdelanih eta`ah in podstre{nih stanovanj-
skih hi{ah.

Glede {tevila dru`inskih ~lanov kvadratura stanovanja za
nakup oz. gradnjo ob upo{tevanju stanovanjskega zakona
ne sme presegati naslednjih povr{in:

[tevilo dru`inskih ~lanov kvadratura primer. stan.
za stan. kredite

za 1 ~lana 45 m2

2 ~lana 55 m2

3 ~lane 70 m2

4 ~lane 82 m2

5 ~lanov 95 m2

za vsakega nadaljnjega o`jega dru`inskega ~lana se priz-
na {e 10 m2.

Kredit lahko zna{a najve~ 40% vrednosti primernega

Na podlagi 11. ~lena Pravilnika o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v ob~ini Radovljica
(Ur. vestnik Gorenjske, {t. 31/97) in 1. ~lena Sprememb in dopolnitev Pravilnika o dodeljevanju sredstev za 

stanovanjsko izgradnjo v ob~ini Radovljica (UVG, {t. 6/2000), objavlja `upan Ob~ine Radovljica v sodelovanju z
Gorenjsko Banko, d. d., Kranj, PE Radovljica.

RAZPIS
za stanovanjske kredite v ob~ini 

Radovljica za leto 2007
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stanovanja, upo{tevajo~ tudi prejete morebitne dosedanje
ugodne revalorizirane stanovanjske kredite.

Za obra~unsko vrednost stanovanja se upo{teva cena
2.000,00 EUR/m2 za nakup in 1.600,00 EUR/m2 za grad-
njo ter za komunalno opremo 80% cene komunalne
opreme. Pri nakupu stanovanjske nepremi~nine lahko
kreditojemalec koristi 10% kredita gotovinsko, pri
stanovanjski gradnji ali urejanju stanovanjskih enot v
neizdelanih eta`ah pa 30% kredita gotovinsko.

5. 

Kriteriji za oblikovanje prednostnega vrstnega 
reda za dodelitev kreditov

Prednostni vrstni red se oblikuje na podlagi naslednjih
kriterijev:

1. na~ina re{evanja stanovanjskega vpra{anja,
2. primernosti in kvalitete dosedanjega stanovanja,
3. premo`enjskega, socialnega in zdravstvenega stanja 

prosilca in njegove dru`ine, ki so dr`avljani RS,
4. prosilci z dalj{im bivanjem v ob~ini Radovljica,
5. vi{ine lastnih sredstev za gradnjo stanovanja,
6. prosilci, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki,
7. vi{je faze gradnje in s tem hitrej{e re{itve 

stanovanjskega vpra{anja,
8. vi{ine doslej prejetih sredstev.

Kategorije upravi~encev za pridobitev kredita:
a) mlade dru`ine z najmanj enim otrokom, v kateri

nobeden od star{ev ni star ve~ kot 35 let in {e noben
otrok ni {oloobvezen,

b) dru`ine s tremi ali ve~ otroki,
c) dru`ine, v katerih je zaposlen samo prosilec,
d) samske osebe, mlaj{e od 30 let,
e) invalidi in dru`ine z invalidnim ~lanom, pri ~emer se

upo{teva invalidnost s 100% telesno okvaro, ugo-
tovljeno s sklepom ali odlo~bo Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje. Za invalidnost se {teje
tudi motnja v telesnem razvoju, te`ja in te`ka
du{evna prizadetost in trajna nesposobnost za delo,

f) raz{irjene dru`ine, to je dru`ine, v kateri `ivijo tri
generacije o`jih dru`inskih ~lanov,

g) status `rtve vojnega nasilja, vojnega veterana ali
vojnega invalida.

6. 

Postopek prijave na razpis

Prosilci, ki `elijo pridobiti kredit po tem razpisu, oddajo
svoje vloge na predpisanem obrazcu v 30 dneh po objavi.
Poleg podatkov in dokazil, ki jih poobla{~ena organizacija
potrjuje na vlogi sami, morajo prosilci glede na namen
porabe kredita k vlogi prilo`iti {e:

- dokazilo o statusu stanovanja, v katerem prosilec pre-
biva (najemna pogodba, podnajemna pogodba, pro-
dajna pogodba, darilna pogodba, zemlji{ko-knji`ni
izpisek),

- predpogodbo oz. prodajno pogodbo o nakupu
stanovanja,

- gradbeno dovoljenje oz. lokacijsko informacijo (v
primeru gradnje),

- zemlji{ko-knji`ni izpisek (ki ne sme biti starej{i od
enega meseca),

- potrdilo o katastrskem dohodku prosilca in njegovih
o`jih dru`inskih ~lanov,

- potrdilo o stalnem prebivali{~u prosilca in o`jih
dru`inskih ~lanov v ob~ini Radovljica,

- sklep ali odlo~bo Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje o 100% telesni okvari prosilca glede
motenosti v du{evnem in telesnem razvoju ali trajne
nesposobnosti za delo,

- predra~un stro{kov za gradnjo,
- izpolnjene obrazce banke.

VSA NAVEDENA IN V OBRAZCU ZAHTEVANA
POTRDILA MORAJO BITI PREDLO@ENA V ORIGI-
NALU RAZEN GRADBENEGA DOVOLJENJA.
ZAHTEVANIH POTRDIL PO ZAKLJU^KU RAZPISA
NE BOMO VRA^ALI.

Obrazec vloge za kredite lahko kandidati dobijo v dru`bi
ALPDOM, In`eniring, d. d., RADOVLJICA, Cankarjeva
ulica 1, Radovljica, soba 8, vsak delavnik od 8. do 12.
ure, v sredo od 14. do 16. ure, kjer dobite tudi podrob-
nej{e informacije pri Zdenki Arh.

Vloge s prilogami se oddajo samo osebno v dru`bi ALP-
DOM, In`eniring, d. d., RADOVLJICA, Cankarjeva 1,
Radovljica, vsak delavnik od 10. do 12. ure, v sredo od
14. do 16. ure v roku 30 dni od dneva objave v De`elnih
novicah.

PO PO[TI POSREDOVANE VLOGE TER VLOGE,
ODDANE NA GORNJI NASLOV PO ZAKLJU^KU
RAZPISA, SE NE BODO UPO[TEVALE.

Prosilci, ki oddajo nepopolne vloge, morajo le-te dopol-
niti v roku 8 dni od dneva nepopolno vlo`ene vloge.

Po zaklju~ku razpisa bo Komisija za dodelitev kredita
pripravila prednostni vrstni red upravi~encev s predlogom
vi{ine kredita ter celotno dokumentacijo odstopila
Gorenjski Banki, d. d., Kranj, PE Radovljica, kjer bodo
imetniki sklepov urejali vse nadaljnje postopke pridobitve
kredita.

Obvestilo komisije s predlagano vi{ino kredita v obliki
sklepa prejmeta Gorenjska Banka, d. d., Kranj, PE
Radovljica, in prosilec. Banka bo ugotovila kreditno
sposobnost posameznega prosilca in dogovorila s prosil-
cem obliko zavarovanja kredita. V primeru, da bo ugo-
tovljena kreditna sposobnost prosilca ni`ja od vi{ine kre-
dita iz sklepa, bo prosilec lahko sklenil kreditno pogodbo
z banko do vi{ine kredita, ugotovljene s strani banke.

^rpanje kredita bo mo`no takoj po sklenitvi kreditne
pogodbe z Gorenjsko Banko, d. d., Kranj in ureditvi
zavarovanja kredita. Rok porabe kredita je tri mesece od
podpisa kreditne pogodbe, ki mora biti sklenjena naj-
kasneje do 1. decembra 2007.

Za vse, kar ni dolo~eno s tem razpisom, se za odobritev
kredita v primeru nejasnosti uporabljajo interni akti
Gorenjske Banke, d. d., Kranj.

[tev.: 431-7//2007
Radovljica, 2. april 2007

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN
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1. Predmet razpisa

Ob~ina Radovljica objavlja razpis za sofinanciranje mladin-
skih programov. Predmet razpisa so naslednji programi:

- programi, namenjeni aktivnemu pre`ivljanju prostega
~asa mladih,

- programi vklju~evanja mladih in usposabljanja mladih
za vklju~evanje, sodelovanje v dru`beni skupnosti,

- po~itni{ki programi za mlade,
- programi izobra`evanja mladih o razli~nih temah,
- programi razli~nih prireditev za mlade,
- programi pomo~i mladim dru`inam.
Za sofinanciranje mladinskih programov so v prora~unu

Ob~ine Radovljica za leto 2007 zagotovljena sredstva v
vi{ini 13.500 EUR za programe, ki se bodo izvedli od
1.1.2007-31.12.2007.

2. Pogoji prijave na razpis:

Na razpis se lahko prijavijo mladinske organizacije,
druge organizacije mladih in dru{tva mladih, podmladki
politi~nih strank iz ob~ine Radovljica, ki so nosilci pro-
gramov, namenjenih mladim med 14. in 30. letom starosti,
in so za izvajanje take dejavnosti tudi registrirani najmanj
od 1.1.2007 dalje. Programi morajo vklju~evati le mlade
iz ob~ine Radovljica in se izvajajo na obmo~ju ob~ine
Radovljica.

Na razpisu ne morejo sodelovati organizacije in dru{tva,
ki za izvajanje svoje redne dejavnosti oz. za program, ki ga
predlagajo, pridobivajo redna letna sredstva ali dotacije iz
prora~una Ob~ine Radovljica ali sredstva za program, ki
ga prijavljajo iz [portne zveze Radovljica ali iz Zveze kul-
turnih dru{tev ob~in Bled, Bohinj, Radovljica. V kolikor je
organizacija ali dru{tvo v letu 2006 prejelo sredstva za
programe iz razpisa za leto 2006, pa ni bilo posredovane-
ga ustreznega vsebinskega in finan~nega poro~ila, se vloga
ne obravnava in se s sklepom zavr`e.

3. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija:

- predstavitev prijavitelja programa: obvezno navesti
to~en naslov, kontaktno osebo, telefon, transakcijski
ra~un ali podra~un in kje je odprt, mati~no {tevilko,
dav~no {tevilko, registracijski list,

- natan~na predstavitev programa (termin, lokacija
izvedbe, predvideno {tevilo mladih iz radovlji{ke
ob~ine, katerim je program namenjen, cilji in natan~na
vsebina programa, predvidena evalvacija …), dosedan-
je delo z mladimi oz. dose`ki prijavitelja glede izvajan-
ja programov za mlade, odgovorni nosilec programa
in ostali sodelujo~i v programu in njihove reference,

- finan~na konstrukcija programa - prihodki (lastna
sredstva, zapro{ena sredstva iz ob~ine, morebitno `e
dodeljena sredstva iz drugih razpisov, sponzorska
sredstva, sredstva drugih ob~in), odhodki s prilo`enim

izra~unom urnih postavk vodij programa in ostalih
sodelujo~ih v programu in izra~un vrednosti progra-
ma na posameznega mladega udele`enca.

Vse zahtevane podatke je potrebno vnesti v Razpisni
obrazec za sofinanciranje mladinskih programov v letu
2007, ki je dosegljiv na spletni strani Ob~ine Radovljica:
www.radovljica.si. Razpisni obrazec oz. dokumentacija in
razpis sta dostopna tudi v glavni pisarni ob~ine v pritli~ju
ali sobi {t. 25 v drugem nadstropju stavbe ob~ine,
Gorenjska cesta 19, Radovljica.

4. Kriteriji za izbor posameznih programov:

A/kvaliteta in realnost, inovativnost predlo`enega programa:
1. program je vsebinsko jasno, podrobno predstavljen

in ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s pred-
metom razpisa (0 - 6 to~k)

2. uporabniki programa - mladi so jasno opredeljeni (0
-2 to~ki)

3. inovativnost programa (0-2 to~ki)
4. trajanje programa (0-2 to~ke)
5. program poteka `e ve~ kot tri leta (0-4to~ke)
B/sodelovanje mladih in prostovoljcev v programu:
1. mladi aktivno sodelujejo pri na~rtovanju in izvedbi

programa (0-6 to~k)
2. izvajalci programa so prostovoljci (0-6 to~k)
C/finan~na konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo vseh

prihodkov in odhodkov (0-6 to~k)
2. vi{ina urnih postavk akterjev programa je jasno

predstavljena (0-2 to~ki)
3. materialni in drugi stro{ki progama glede na {tevilo

uporabnikov so jasno predstavljeni in so primerljivi
in realni (0-4 to~ke)

4. programi so kandidirali tudi na razpise izven ob~ine
(0-6 to~ke)

D/pomembnost programa za radovlji{ko ob~ino (0-8 to~k)
1. program je namenjen vklju~itvi skupine do 10

mladih …. 0 to~k
2. program je namenjen vklju~itvi skupine 10-40

mladih….. 2 to~ki
3. program je namenjen vklju~itvi skupine 40-70

mladih…. 4 to~ke
4. program je namenjen vklju~itvi skupine 70-100

mladih…6 to~k
5. program je namenjen vklju~itvi skupine nad 100

mladih…8 to~k
Iz nadaljnje obravnave bodo izlo~eni programi, ki bodo

za enega ali ve~ kriterijev pod razdelkom A in C ocenjeni z
0 to~k, ter programi, ki od mo`nih 54 to~k ne bodo zbrali
vsaj 30 to~k.

5. Druga merila za dodelitev sredstev:

1. Programi lahko prejmejo sredstva najve~ do 50%
ovrednotene zgornje meje vrednosti programa in ne

Na podlagi Odloka o prora~unu Ob~ine Radovljica za leto 2007 in 2008 (De`elne novice, Glasilo Ob~ine Radovljica,
Uradne objave {t 73 z dne 9.3.2007) Ob~ina Radovljica objavlja

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje izvedbe mladinskih programov v 

ob~ini Radovljica za leto 2007
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1. 

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje:
a/ delovanja strokovnih dru{tev na podro~ju kmetijstva

in ~ebelarstva
b/ urejanja nekategoriziranih prometnic v javni rabi.

2. 

Na razpis se lahko prijavijo:
a/ pravne osebe, interesna zdru`enja in dru{tva, pravne

osebe - dru{tva in agrarne skupnosti, ki izvajajo izklju~no
neprofitno dejavnost s podro~ja kmetijstva

b/ skupina uporabnikov nekategorizirane prometnice v
javni rabi.

3. 

Vrednost sredstev iz javnega razpisa je opredeljena s
sprejetim Prora~unom Ob~ine Radovljica za leti 2007 in
2008, od tega je za opisane namene v letu 2007 namen-
jeno skupaj: 34.340 EUR od tega za:

a/ delovanje strokovnih dru{tev na podro~ju kmetijstva
in ~ebelarstva v vi{ini 9.340 EUR

b/ urejanje nekategoriziranih prometnic v javni rabi v
vi{ini 25.000 EUR.

4. 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravi~enci za dodelitev
sredstev:

a/ Sofinanciranje dejavnosti strokovnih dru{tev na
podro~ju kmetijstva in ~ebelarstva:

Sofinancirajo se programi dela dru{tev s podro~ja kme-
tijstva in ~ebelarstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s
pridobitno dejavnostjo.

Sofinancirajo se materialni stro{ki delovanja, vlaganja v
opremo, potrebno za delovanje dru{tva, prireditve, ki jih
izvaja dru{tvo, izdajanje dru{tvenega glasila ter druge
dejavnosti dru{tva. Sofinancirajo se izklju~no neprofitne
dejavnosti dru{tev.

Izvajanje izobra`evanj in usposabljanj, katerih
upravi~enci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet
sofinanciranja.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- vloga,
- dejavnost dru{tva mora potekati na obmo~ju ob~ine

Radovljica,
- finan~no ovrednoten letni program dela,
- seznam ~lanov dru{tva.
O upravi~enosti do sofinanciranja odlo~a komisija, ki jo

v ta namen dolo~i `upan. Komisija odlo~i, katere
dejavnosti se bodo sofinancirale in v kak{ni vi{ini.
Komisija izdela poro~ilo in predlog prejemnikov in ga
najkasneje v roku 30 dni po zaklju~ku razpisa posreduje
`upanu.

b/ Urejanje nekategoriziranih prometnic v javni rabi
Sofinancirajo se dela na nekategoriziranih cestah, ki

omogo~ajo la`ji in varnej{i dostop do kmetijskih zemlji{~
in se nahajajo na obmo~ju ob~ine Radovljica.

Sofinancira se nakup, prevoz in ravnanje nasipnega
materiala ter materiala za odvodnjavanje. Za ureditev
gozdnih vlak se sofinancirajo strojna dela.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- vloga
- mnenje za ureditev poljske poti izda Kmetijsko

ve~ kot 1000 EUR ne glede na celotno vrednost pro-
grama oz. na celotno izra~unano vrednost programa
po upo{tevanju druge to~ke.

2. Materialni stro{ki programov se bodo upo{tevali
najve~ do 70%. V celotni vrednosti programa bo
upo{tevano najve~ 5% administrativnih stro{kov pri
posameznem projektu (stro{ki, ki zagotavljajo delo-
vanje izvajalca oz. mladinske organizacije ali
dru{tva, npr. PTT storitve, pisarni{ki material,
ra~unovodske storitve, druge storitve, najemnine ...). 

3. Investicijski stro{ki ne bodo upo{tevani.

6. Rok za prijavo

Upo{tevale se bodo vloge, ki bodo prispele najkasneje do
26.4.2007 do 12. ure na naslov: Ob~ina Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Vloge morajo biti v
zaprti kuverti z oznako "Ne odpiraj" in s pripisom
"Sofinanciranje mladinskih programov 2007".

Na hrbtni strani navedite to~en naslov prijavitelja pro-

grama. Vse dodatne informacije dobite v ob~inski upravi
na tel. {t. 537 23 44, Majda De`man.

7. Obvestilo o izboru

Komisija za mladinsko dejavnost v ob~ini Radovljica bo na
osnovi prispelih vlog v 15 dneh po zaklju~ku razpisa vloge
obravnavala, pripravila predlog za sofinanciranje mladinskih
programov v Ob~ini Radovljica za leto 2007 in ga predlagala
`upanu. Ob~inska uprava bo na `upanov predlog izdala
ustrezne sklepe. Izbrani izvajalci bodo z Ob~ino Radovljica
sklenili {e posebno pogodbo o sofinanciranju mladinskih pro-
gramov za leto 2007.

Datum: 26.3.2007
[tevilka: 431-0004/2007

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje dejavnosti na podro~ju kmetijstva v 

ob~ini Radovljica za leto 2007



URADNE OBJAVE OB^INE RADOVLJICAUO, stran 20 {t. 74, 6. april 2007

pospe{evalna slu`ba pri KGZS s sede`em v Ro`ni
dolini 50 v Lescah oziroma Zavod za gozdove RS, OE
Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled

- pisna soglasja lastnikov zemlji{~
- pot, ki je predmet sofinanciranja. mora biti v javni rabi.
O upravi~enosti do sofinanciranja odlo~a komisija, ki jo

v ta namen dolo~i `upan. Komisija odlo~i, kateri posegi
na poteh se bodo sofinancirali, v kak{ni vi{ini in o roku,
do katerega morajo biti dela dokon~ana. V primeru, da bi
zahtevki presegli razpolo`ljiva sredstva, se bodo le-ti pred-
nostno obravnavali v naslednjem letu.

5. 

Razpis je objavljen v De`elnih novicah - Uradnih
objavah in na spletnem naslovu: www.radovljica.si.

6. 

Rok za oddajo prijav je 30.4.2007.

7.

Prijave se po{ljejo na naslov: Ob~ina Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

[tevilka: 431-6/2007
Radovljica, 30.3.2007
Ob~ina Radovljica

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN

Ob~ina Radovljica, `upan Ob~ine Radovljica, na podlagi 10. ~lena 
Zakona o {portu (Uradni list RS, {t 22/98) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 
{porta za leto 2007, ki jih bo Ob~ina Radovljica

sofinancirala iz ob~inskega prora~una

1. 

Na razpisu lahko sodelujejo {portne organizacije in drugi
subjekti, ustanovljeni na podlagi Zakona o dru{tvih in
Zakona o gospodarskih dru`bah, ~e imajo v svoji
dejavnosti registrirano izvajanje {portnih dejavnosti ter
imajo sede` v ob~ini Radovljica.

2.

Iz prora~unskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji
programi:

a. programi za otroke in mladino
b. programi kakovostnega in vrhunskega {porta
c. {olanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
d. organizacija {portnih prireditev na podro~ju ob~ine
e. te~aji plavanja, smu~anja in drsanja za otroke
f. {portne zna~ke, Zlati son~ek in Krpan
g. investicije v {portne objekte in opremo.

3.

Predlagatelji morajo posredovati programe in poro~ila o
delovanju in rezultatih, dose`enih v letu 2006, na obrazcih
[portne zveze Radovljica, Gorenjska 26, Radovljica.

4.

Kandidati za prora~unska sredstva morajo delovati na
{portnem podro~ju, s svojo dejavnostjo morajo promovi-
rati tudi Ob~ino Radovljica. Dru{tvo mora imeti sede` v
ob~ini Radovljica najmanj eno leto pred prijavo na razpis,
{portne programe pa mora izvajati na obmo~ju ob~ine

Radovljica. Kandidati morajo pred kandidaturo izvajati
program {portnih dejavnosti v ob~ini Radovljica najmanj
eno leto in morajo na zahtevo [portne zveze Radovljica to
tudi ustrezno dokazati.

5.

V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z
Pravilnikom ob~ine Radovljica o vrednotenju {portnih
programov in rezultatov (DNUO, {t. 21/2002). Pravilnik
lahko kandidati dobijo na [portni zvezi Radovljica.

6.

Rok za prijavo na razpis je do 13.4.2007 na naslov:
[portna zveza Radovljica, Gorenjska 26, 4240 Radovljica.

7. 

Z izbranimi izvajalci bodo za izvajanje programa {portne
dejavnosti in iz tega nastajajo~e obveznosti podpisane
pogodbe z Ob~ino Radovljica za leto 2007.

8.

Podrobnej{e informacije dobite na [portni zvezi
Radovljica (Jure Vre~ek, tel: 53 05 730).

[tevilka: 431-12/2006
Datum: 29.3.2007

Janko S. Stu{ek, l. r.
@UPAN


