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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI SVET 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Številka: 032-9/2019-1 
Datum: 12.6.2019 
 
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 6. in 32. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) 

 
s k l i c u j e m 

 
6. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica, ki bo 

 
v sredo, 19. junija 2019, ob 16. uri 

v veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 
 
 

D N E V N I  R E D: 
 

I. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta 
II. Volitve in imenovanja (KMVI) 

II.a Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Radovljica 
II.b Imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet zavetišča za zapuščene 
živali 
II.c Mnenje lokalne skupnosti o kandidatki za direktorico Ljudske univerze 
Radovljica 
II.d Imenovanje predstavnic Občine Radovljica v Svet Ljudske univerze 
Radovljica 
II.e Razrešitev in imenovanje novega predstavnika v Svet Osnovne šole A. T. 
Linharta Radovljica 
II.f Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2019 

III. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
površin za turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom jug (Odbor za urejanje prostora in 
varstvo okolja) 

IV. Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju 
občinskega podrobnega prostorskega načrtu za območje površin za turizem GB – 
05 Lesce Pod Golfom jug (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja) 

V. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce (Odbor za urejanje prostora in 
varstvo okolja) 

VI. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za program splošne ambulante v 
Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in 
varstvo Matevža Langusa Radovljica – hitri postopek (Odbor za zdravstvo in 
socialno varstvo) 

VII. Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine 
Radovljica (Odbor za finance) 

http://www.radovljica.si/
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VIII. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja v občini Radovljica (Odbor za urejanje prostora in varstvo 
okolja) 

IX. Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu 
Radovljica za šolsko leto 2019/2020 (Odbor za šolstvo in otroško varstvo) 

X. Sistemizacije delovnih mest v šolah (Odbor za šolstvo in otroško varstvo) 
X.a Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli A. T. Linharta 
Radovljica za šolsko leto 2019/2020 
X.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za 
šolsko leto 2019/2020 
X.c Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica 
za šolsko leto 2019/2020 
X.d Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše 
Radovljica za šolsko leto 2019/2020 
X.e Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto 
2019-2020 

XI. Premoženjsko pravni zadevi (Odbor za finance) 
XI.a Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za 
leto 2019 – dopolnitev 2 
XI.b Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

XII. Pobude in vprašanja 
 

 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 

 
 
 

Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si. 
 
 
 
 
Poslano: 
- županu, 
- podžupanu, 
- članicam in članom občinskega sveta, 
- Jerneju Kolmanu, 
- predsedniku nadzornega odbora, 
- predsednikom svetov krajevnih skupnosti, 
- Knjižnici A. T. Linharta Radovljica, 
- direktorici občinske uprave, 
- novinarjem. 

http://www.radovljica.si/
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I 
 

OBČINA RADOVLJICA 
OBČINSKI SVET 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 31.5.2019 
 

Z A P I S N I K 
 
5. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 24. aprila 2019 z začetkom ob 16. uri v 
veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 
 
Prisotni člani občinskega sveta: Izidor Arih, Monika Ažman, Teodora Beton, Mojca Faganel, 
Branko Fajfar, Gorazd Fajfar, Sabina Felc, Vojka Jesenko, Maksimiljan Kalan, Danijel Kašca, 
Nejc Kliček, Darko Marolt, Neža Mezeg, Tina Mrak, Miroslav Pogačar, Breda Poličar, mag. 
Andrej Potočnik, Mateja Potočnik Vilko Praprotnik, Simon Resman, Barbara Sitar, Maruša Šolar 
Čuden, Mark Toplak, Sandra Zadnikar. 
 
Opravičeno odsoten: Miran Rems. 
 
Prisotni vabljeni: Gregor Remec, predsednik Odbora krajevnih skupnosti, Alenka Langus, 
direktorica občinske uprave, Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, Manca Šetina 
Miklič, vodja Kabineta župana, Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Borut 
Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, Rado Pintar, vodja Referata 
za infrastrukturo, Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, Dominik Skumavec, 
vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami, Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo, Karmen Korošec, višja svetovalka za 
družbene dejavnosti, Monika Sluga, višja svetovalka za kadre in splošne zadeve, Andrej Golčman, 
RcR projekt d.o.o., Radovljica, Leon Kobetič, Locus d.o.o., Domžale, Iztok Perpar, Locus d.o.o., 
Domžale, Mateja Rozman Amon, direktorica Ljudske univerze Radovljica, Simona Krese, 
preizkušena državna notranja revizorka, NRS Krese, Simona Krese, s.p., Tomaž Oberžan, 
Ekologika d.o.o., Matej Brajnik, komandir Policijske postaje Radovljica, Janez Koselj, poveljnik 
CZ Občine Radovljica, Mitja Mladenovič, predsednik GZ Radovljica, Klementina Skumavc 
Mežek, GTV. 
 
Župan je odprl sejo in povedal, da se seja snema ter prenaša na spletnih straneh.  
 
Ob začetku seje je navzočnost priglasilo 16 svetnic in svetnikov. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel naslednji  
Dnevni red: 
I. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta 
II. Volitve in imenovanja 

II.a Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata 
II.b Razrešitev in imenovanje novega predstavnika v Svet Srednje gostinske in turistične 
šole Radovljica 
II.c Imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet zavoda Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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III. Predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za 
stanovanjsko gradnjo v Predtrgu  

IV. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih 
površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce  

V. Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega 
lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu  

VI. Osnutek Odloka o ureditvi prometa v občini Radovljica  
VII. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica  
VIII. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica v letu 2019 
IX. Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica  
X. Sklep o najvišji skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v letnem načrtu 

ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leti 2019 in 2020  
XI. Letna poročila 

XI.a Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2018 
XI.b Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2018 in Letni program dela varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2019 
XI.c Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2018 

XII. Premoženjsko pravni zadevi  
XII.a Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro  
XII.b Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019 – 
dopolnitev 1 

XIII. Pobude in vprašanja 
(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17) 
 
 
K točki I. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 4. redne seje občinskega sveta. 
(20 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20) 
 
K točki II.a Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata 
 
Obrazložitev je podal Mark Toplak, namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja (KMVI).  
 
V splošni razpravi je sodelovala: 
Vojka Jesenko je povedala, da so v ugotovitvenem sklepu napačne navedbe uradnih listov, na kar 
je opozorila občinsko upravo. Rečeno ji je bilo, da bo sklep popravljen, vendar popravljenega 
gradiva ni našla. 
 
Župan je pojasnil, da je občinska uprava pripravila popravljen sklep, ki ga bo prebral pri 
glasovanju. 
 
Občinski svet je sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema ugotovitveni sklep o prenehanju mandata.  
2. Občinski svet Občine Radovljica poziva Občinsko volilno komisijo, da na podlagi 30. 

člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3 in spremembe) ugotovi, 
kateremu kandidatu pripada nadomestni mandat v Občinskem svetu Občine Radovljica. 

(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20) 
 
K točki II.b Razrešitev in imenovanje novega predstavnika v Svet Srednje gostinske in 
turistične šole Radovljica 
 
Obrazložitev je podal Mark Toplak, namestnik predsednika KMVI. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepe: 
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1. Občinski svet Občine Radovljica razreši Petro Koblar z mesta predstavnice Občine 
Radovljica v Svetu Srednje gostinske in turistične šole Radovljica zaradi njenega 
odstopa.  

2. Občinski svet Občine Radovljica za novega predstavnika Občine Radovljica v Svet 
Srednje gostinske in turistične šole Radovljica imenuje Daliborja Šolarja.   

3. Imenovanemu predstavniku začne teči mandat z dnem imenovanja in traja do junija 
2020.  

(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
K točki II.c Imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet zavoda Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske 
 
Obrazložitev je podal Mark Toplak, namestnik predsednika KMVI. Povedal je, da se bo iz 
glasovanja izločil. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnika Občine Radovljica v Svet zavoda 

Razvojne agencije Zgornje Gorenjske imenuje Andreja Golčmana.  
2. Imenovanemu predstavniku začne teči mandat z dnem konstitutivne seje Sveta zavoda 

za mandatno dobo 4 let.  
(17 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
K točki III. Predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega 
načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu 
 
Obrazložitev sta podala Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, in Andrej 
Golčman, RcR projekt d.o.o., Radovljica. Staša Čelik Janša je povedala, da so na Statutarno 
pravni komisiji člani izpostavili vprašanje sprejemanja stališč do pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve. Ustaljena praksa je, da načrtovalec, ki je izbran s strani investitorja ali občine, pripravi 
stališča, dooblikuje jih Referat za okolje in prostor in ko so stališča usklajena, jih podpiše župan. 
Nato sledi objava na krajevno običajen način, na internetu in v avli občine. Lastniki, ki so 
pripombe podali, stališča prejmejo tudi po pošti. 
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman: s 4 glasovi za in 
enim vzdržanim so člani odbora predlog potrdili. 
 
V splošni razpravi sta sodelovala: 

- Branko Fajfar je povedal, da se je na seji Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 
vzdržal glasovanja zaradi parkirišč, saj je v odloku zapisano, da je možna postavitev 
nadstrešnice in ve se, kaj se zgodi, če je nadstrešnica postavljena na meji.  

- Vojka Jesenko je povedala, da so vsi svetniki dobili elektronsko sporočilo ene od strank v 
postopku. Grafične priloge, ki so bile podane poleg obrazložitve, vsebujejo tudi 
ozelenitev, zato je vprašala, ali so drevesa prikazana na parceli te stranke. Glede 
nadstrešnic se strinja z Brankom Fajfarjem. Glede na to, da so nadstrešnice možne, je 
predlagala, da se parkirišča odmaknejo za 1,5 metra od meje. Vprašala je, ali je bil izdelan 
tudi vpliv senčenja za pritlično hišo čez cesto.  

 
Andrej Golčman je pojasnil, da ograja, ki ograjuje vrtove pred posameznimi pritličnimi 
stanovanji, ni na parcelni meji, ampak je ob tej ograji še zelenica, kjer je prehod okrog in okrog. 
Med to ograjo in ograjo na meji ima sosed podobno ograjo, le da je betonska in ograjuje zunanje 
površine pritličnih stanovanj. Ob pritličnih stanovanjih je zunaj ograje zelen prehod okrog 
objekta. Glede nadstrešnic je povedal, da so v odloku zapisane kot možnost. Nadstrešnice na vsak 
način zahtevajo dovoljenje, v tem postopku je vključen tudi sosed in v primeru, da se sosed s tem 
ne strinja, nadstrešnic ne bo moglo biti. 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
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Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o drugih spremembah in 
dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu. 
(16 ZA, 4 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točki IV. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce 
 
Obrazložitev je podal Leon Kobetič, Locus d.o.o., Domžale. 
 
Župan je povedal, da je vložil amandma, in pojasnil, da se z njim usklajuje zahtevana sprememba 
Direkcije RS za infrastrukturo.  
 
Amandma št. 1, predlagatelja župana 
»V 5. točki 12. člena se črta del stavka », ki ni predviden s tem načrtom;«. 
V 2. stavku 3. točke 14. člena se črta besedilo »in 78.«.« 
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman: člani odbora so s 
štirimi glasovi za in enim proti podprli predlagane sklepe. Poudaril je, da je pripravljalec dosledno 
upošteval vse pripombe in predloge članov odbora. 
 
V splošni razpravi so sodelovali: 

- Simon Resman je povedal, da je na seji Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 
glasoval proti zaradi dozidave igralnega salona Casino Tivoli. Meni, da igralništvo 
povzroča osebne stečaje, odvisnike od iger na srečo, paciente za psihiatrične bolnišnice, 
kriminal in podobne tragične zgodbe. Predlog odloka pa širitev igralništva omogoča. Dejal 
je, da investitor trdi, da želi prizidek za širitev svoje ponudbe in rast dejavnosti, v novem 
objektu so predvideni programi trgovina, gostinstvo, avtosalon, igralništvo in prenočišča. 
Po njegovem mnenju bi morali pred sprejetjem odloka svetniki prejeti analizo pozitivnih 
in negativnih vplivov, ki jih širitev igralnice prinaša. Nov objekt, ki je po gabaritih enak 
obstoječemu casinoju, je namenjen igralništvu, čeprav bodo svetniki verjetno slišali 
drugače. Glasoval bo proti, ker nasprotuje širitvi igralništva. 

- Darko Marolt je povedal, da je v razlagi g. Kobetiča razumel, da je prizidek namenjen 
wellnessu in nastanitvam, ne pa samemu igralništvu. Zato je vprašal, ali gre za širitev 
dejavnosti igralništva ali zgolj za hotelsko dejavnost.  

 
Leon Kobetič je odgovoril, da so bili za dograditev izdelani idejni projekti in zasnove. V idejnih 
zasnovah so nastanitvene kapacitete, wellness, savna, v pritličju casino, recepcija, bar, 
restavracija, kuhinja, servisni prostori, wellness, fitnes. V etažah so savna, hotelske sobe, servisni 
prostori. Dve etaži sta praktično v celoti namenjeni nastanitvam, prva etaža pa je namenjena 
skupnim programom. OPPN so povzemali v celoti, avtosalon je v starem odloku od samega 
začetka, programa pa ni. Programi so napisani, ker se bodo v tem objektu vršili v celoti, razen 
avtosalona. 80 odstotkov tega objekta je nastanitvenega, vse ostalo so spremljajoči programi. 
 

- Maksimiljan Kalan se strinja s Simonom Resmanom. Zanima ga, ali je občinski svet v 
tej sestavi sprejel sklep, da se nadaljuje z delom za osnutke odlokov, ki jih je sprejel 
občinski svet v prejšnjem mandatu. 

Župan je pojasnil, da se bo o nadaljevanju postopka glasovalo s prvim sklepom. 
- Branko Fajfar: dejal je, da predloga ne bo podprl. Z novim trgovskim objektom H se bo 

promet v tem območju še povečal, čeprav je že zdaj veliko težav pri izvozu iz trgovine 
Lidl in čeprav se tam predvideva krožišče. Ene od pripomb KS Lesce, in sicer da se objekt 
H podkleti, načrtovalec ni upošteval. Spomnil je, da je bil že pri sprejemanju aktov za 
objekt K, obstoječi Lidl, podan predlog, da se objekt podkleti in se začne varčevati s 
prostorom. Če bi pri novem objektu H na račun dela parkirišč naredili krožišče in če bi 
upoštevali predlog podkletitve, bi bil na tem območju promet veliko varnejši in raba 
prostora boljša. V nadalje ne bo podprl centrov z namenom trgovanja in parkiranja na 
nivoju brez podkletitve.  
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- Teodora Beton: strinja se z Darkom Maroltom in sprašuje, ali se dejavnost igralništva v 
sklopu novih načrtov širi ali ne.  

- Monika Ažman: je postavila enako vprašanje kot predhodnica. Kot zdravstvena delavka 
ne podpira odvisnosti od igralništva, zato predloga ne bo podprla. Prav tako ne more 
podpreti širitve trgovsko nakupovalnega centra, ker se bosta Radovljica in Lesce vsak čas 
»zadušili« s trgovinami. 

Župan je povedal, da se zapolnjuje prostor, ki je bil z OPPN-jem sprejet. Na seji Odbora za 
urejanje prostora in varstvo okolja je povedal, da je 90 odstotkov prizidka igralnice namenjenega 
wellnessu in nastanitvenim kapacitetam, ki jih v občini primanjkuje. Predlog podpira, ker gre tudi 
za celotno ureditev kompleksa. Pri sprejemanju osnutka na razgrnitvi ni bilo pripomb, dejstvo je, 
da igralnica že stoji in ima koncesijo.  
Alenka Langus, direktorica občinske uprave, je dejala, da koncesijsko dajatev ureja Zakon o igrah 
na srečo. Na letnem nivoju se v proračun občine steče okrog 170.000 EUR, koncesijska dajatev iz 
naslova posebnih iger na srečo pa se deli: 2,2 odstotka je prihodek Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij, 2,2 odstotka gre Fundaciji za šport, od preostalega dela 
pa je 50 odstotkov prihodek proračuna RS, 50 odstotkov pa se nameni lokalnim skupnostim v 
zaokroženem turističnem območju. Zaokroženo turistično območje v sestavljajo občine Bled, 
Radovljica in Žirovnica. Znotraj tega območja 45 odstotkov prejme Občina Bled, 45 odstotkov 
Radovljica, 10 odstotkov pa Žirovnica. Povedala je, da se koncesijska dajatev v proračun ne 
izteka samo iz Casinoja Tivoli, ampak tudi iz Casinoja Bled, ker se vzame celotno območje. 
Župan je glede parkirišč pojasnil, da je tako kot ob novem centru v Radovljici  tudi v TNC po 
normativih dovolj parkirnih mest in ni potrebe, da bi se investitorja sililo, da izvede podkletena 
parkirišča.  
 

- Branko Fajfar – replika županu: glede županove navedbe, da pri javni razgrnitvi ni bilo 
pripomb, ne ve, ali se nanaša samo na igralništvo ali na splošno. Sam je govoril o 
pripombah KS Lesce. V gradivu je na strani 34 zapisano: »Svet krajevne skupnosti 
nasprotuje predlagani spremembi OPPN, ker je za to dejavnost in frekvenco obiskov 
predvidenih premalo parkirnih mest. Svet KS predlaga zagotovitev dodatnih parkirnih 
mest v kleteh etažnih objektov. Stališče/pripomba je že upoštevana.« Vprašal je, kako je 
upoštevana pripomba.  

Župan je odgovoril, da je pripomba upoštevana glede na normativ. 
- Branko Fajfar: pripomba se nanaša kletne prostore in ne normativ. Problematiko bi na 

tem območju lahko boljše rešili s krožiščem na račun manjšega števila parkirnih mest pred 
objektom H, s prostorom je treba začeti varčevati, kar pomeni podkletitve trgovskih 
objektov.  

- Neža Mezeg: problem s parkirišči je povsod, tudi pred novim nakupovalnim centrom v 
Radovljici. Načrt trgovskega centra je treba pogledati v celoti, ne samo del, ki je v 
obravnavi. Na celotnem načrtu je tudi »park and ride« sistem oz. večja parkirišča, ki bodo 
na tem območju, kjer se predvideva tudi, da če greš v eno trgovino, boš šel še v drugo. 
Meni, da bo na tem območju parkirišč dovolj. Veliko ljudi, ki se skupaj vozijo, pusti 
avtomobile po vsem parkirišču, predvsem pred casinojem, ki je večinoma prazno. Sistem 
»park and ride« bi moral to odpraviti, tako da bi moralo biti parkirišč dovolj. Ne strinja se 
s širjenjem igralništva, zato bi ga morali iz dozidanega dela izvzeti.  

- Mateja Potočnik: Levica sklepa ne bo podprla, ker nasprotujejo širjenju trgovskih 
centrov. Glede na to, da je bilo večkrat poudarjeno, da je treba urediti okolico, bi lahko 
razmišljali o lokalni ekološki tržnici, spodbujali samooskrbo kraja in dali možnost malim 
kmetijam, da se predstavijo tudi v Radovljici. 

- Simon Resman – replika in pojasnitev: na seji Odbora za urejanje prostora in varstvo 
okolja, igralništvo ni bilo omenjeno, temveč se je govorilo o prenočiščih, v odloku pa je v 
dograjenem objektu zapisano tudi igralništvo, kar omogoča širitev igralništva. Lastnik 
Casinoja Tivoli Lesce je Admiral d.o.o. Kozina in ima igralnice v Sežani, Kozini, 
Škofijah, Ptuju, Mariboru in Lescah, po novem tudi v Grosupljem in Ljubljani. V Lescah 
imajo firmo PP marketing d.o.o., ki ima okrog 3 milijone evrov prometa in je profitabilna. 
Ves Admiral d.o.o. ima okrog 5 milijonov EUR prometa, po 1 milijon do 1,5 milijona 
evrov izgube v zadnjih petih letih, zaposlenih pa ima 75 ljudi. Podjetje Novo investicije 
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Trzin je v lasti multikorporacije Gryphon invest ag iz Švice, Novomatic z Dunaja, za 
katero stoji dunajski bogataš, ima 2,5 milijarde, ter 30.000 zaposlenih. Verjame, da župan 
ne pozna vseh ozadij, ampak ko bodo svetniki odlok sprejeli, bo v njem zapisano, da se v 
tem objektu omogoča igralništvo in bo to težko spremeniti. Edina klinika za zdravljenje 
nekemične zasvojenosti je verjetno z namenom v zdravstvenem domu v Novi Gorici. V 
Radovljici se gradi nov zdravstveni dom in ne bi radi imeli take ambulante. Svetnike je 
pozval, naj še enkrat premislijo, ali se v občini potrebujemo in kakšni so doprinosi za 
Radovljico in občane. 

 
Občinski svet ni sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog za nadaljevanje postopka sprejema 

Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 
06 – TNC 1 in 2 Lesce. 

(9 ZA, 12 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
K točki V. Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju 
občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu 
 
Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo. 
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman: člani odbora so 
sklep podprli. 
 
V splošni razpravi je sodelovala: 
Vojka Jesenko: ker je Rado Pintar zadevo predstavil, kot da je že narejena, jo zanima, zakaj je v 
zadnjem odstavku 5. člena, pri odmeri komunalnega prispevka, zapisano, da gre za enega 
investitorja: »Komunalni prispevek za sekundarno komunalno opremo so investitorji na podlagi 
pogodb o opremljanju plačali v naravi, zato se komunalni prispevek zanjo ne odmeri.«. Prosila je 
za pojasnilo. 
 
Rado Pintar je povedal, da sta bili za izgradnjo sekundarne komunalne opreme sklenjeni dve 
pogodbi. Ti dve pogodbi sta navedeni tudi v drugem odstavku 5. člena. Po prvi pogodbi je bil 
investitor en, Rezidenca senior d.o.o., po drugi pogodbi pa 7 ali 8, vendar v odloku poimensko 
niso navedeni zaradi varovanja osebnih podatkov. Investitorji so na podlagi teh pogodb to zgradili 
in plačali v naravi. 
 
Župan je glede na to, da ni bilo vsebinskih pripomb, predlagal, da se prva in druga obravnava 
združita, kot to omogoča 92. člen poslovnika. 
 
Občinski svet je sprejel predlog za glasovanje o osnutku in predlogu odloka 
(23 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILO NAVZOČNOST 20)  
 
Občinski svet je sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o programu opremljanja 

zemljišč za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo 
v Predtrgu. 

2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o programu opremljanja 
zemljišč za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo 
v Predtrgu. 

(19 ZA, 2 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točki VI. Osnutek Odloka o ureditvi prometa v občini Radovljica 
 
Obrazložitev sta podala Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in 
investicije, in Leon Kobetič, Locus d.o.o.. 
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Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman: je povedal, da 
člani odbora s tremi glasovi proti in dvema za odloka niso podprli. 
 
V razpravi svetniških skupin je sodeloval: 

- Mark Toplak: prepričan je, da Radovljica nujno rabi plačljiva parkirišča ob samem vpadu 
v Radovljico, namenjena tako turistom kot poslovnežem, ki se hočejo zadržati več kot 3 
ure ali ves dan. Parkirišča bi morala biti na taki lokaciji, da jih ljudje ne bodo iskali. Dejal 
je, da edino to omogoča razvoj Radovljice in s stališča trajnostnega razvoja bo to koristno, 
ker bo kakšen občan, ki živi 5 ali 10 minut proč od centra Radovljica, potem v center 
prišel peš. 
 

V splošni razpravi so sodelovali: 
- Simon Resman je povedal, da je ponosen, da živi v eni izmed redkih občin, ki nima 

parkomatov. Strinja se, da ni ustreznega števila parkirnih mest. Obstoječi odlok je star in 
potrebuje popravke, vendar meni, da parkomati niso potrebni. Problematika parkiranja v 
Radovljici se mu ne zdi kritična. Pomembna novost, ki jo prinaša nov odlok je plačilo 
parkirnine na javnih parkiriščih v občini. S sprejetjem odloka bo po njegovem mnenju 
povzročena velika težava občanom, ki so večinski uporabniki parkirišč. Radovljica nima 
uvedenega aktivnega in učinkovitega javnega prevoza in »park and ride« parkirišča. Meni, 
da bo uvedba plačljivega sistema povzročila pritisk na zasebna in »divja« parkirišča, zato 
se lahko pričakujejo neprijetni ukrepi zaščite lastnih parkirnih mest pri blokih, poslovnih 
in trgovskih objektih, kot so ograje, zapornice, škatle. Po njegovem mnenju bo občina z 
vidika turistične promocije izgubila status prijaznega kraja, kjer parkirnine ni treba plačati. 
Povedal je, da so to točko obravnavali na včerajšnji seji Sveta KS Radovljica, kjer so bili 
soglasno proti. 

- Vojka Jesenko: zmotil jo je 9. člen, v katerem je v zadnji alineji 3. odstavka zapisano, da 
občinski svet na predlog župana s splošnim aktom natančneje določi ceno dovolilnice, v 4. 
odstavku pa, da materialne stroške za izdajo ali zamenjavo dovolilnic predpiše župan s 
posamičnim aktom. Dejala je, da mora cena dovolilnice vsebovati tudi materialne stroške 
za izdajo ali odvzem oz. zamenjavo. Zato meni, da je to dikcijo treba popraviti, da ne bo 
prihajalo do tega, da bo kdo mislil, če bo dovolilnico plačal, mu materialnih stroškov ob 
zamenjavi ni treba plačati.  

- Teodora Beton: red pomeni urejenost - če bodo parkirna mesta urejena in plačljiva ali 
neplačljiva, bo to prijazno za domačine in turiste. Kamorkoli se pripelje iz vasi, plača 
parkirnino, tudi turisti so tega navajeni. Glede na to, da so parkirišča v Radovljici 
brezplačna, išče prosto parkirno mesto kar nekaj časa. Odlok je razumela kot osnovo in 
podlago, da se to začne urejati. Po njenem mnenju finančni razlog ne sme biti vzrok, da 
ostanemo neorganizirani. 

- Branko Fajfar: odloka ne podpira, saj je že naslov napačen. Vprašal je, kaj odlok govori 
o ureditvi prometa. Zakon o cestah določa, da prometno ureditev na občinskih cestah 
določajo občine, pri zahtevnejših prometnih ureditvah pa je sestavni del posamičnega 
konkretnega upravnega akta elaborat prometne ureditve. Občina nima akta o ureditvi 
mirujočega prometa ter parkiranja in ne opredeljuje, kako bo promet uredila. Nov odlok 
vsebuje samo, kako bodo po njegovem sprejetju redarji zaračunavali prekrške, kar je 
neprimerna podlaga za nadaljnje sprejemanje. Občinska uprava naj si ogleda, kaj vse 
vsebuje odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina iz leta 2018. Pri 
obravnavanem osnutku odloka ni elaborata, kako bo občina zagotovila kakšen dodaten 
parkirni prostor, ker gleda na turiste, na občane pa ne. V odloku so navedene kazni 80, 
100, 1.000 evrov, zato se je treba vprašati, kolikšne so plače prebivalcev občine ali 
državljanov. Nekdo bo nekajkrat narobe parkiral, pa bo občinski revež, ker bo vsakič 
dobil 100 evrov kazni. Na včerajšnji seji Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja je 
pripravljalca vprašal, ali po sprejetju odloka redarji po tem odloku zaračunavajo, in dobil 
pritrdilen odgovor. Zato naj se ne govori, da je osnutek samo osnova za pripravo nečesa 
naprej. 

- Danijel Kašca je dejal, da je zanj osnutek začetek osnove, zato ga podpira. Občina ima v 
lasti tudi garažo pod Vurnikovem trgom in bi rad, da se jo v tem sklopu končno začne 
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tržiti. Predlagal je, da se osnutek sprejme, saj nikjer ni zapisano, da je treba predlog 
odloka sprejeti že na junijski seji. Občinska uprava naj predlog dobro pripravi, tako da se 
sprejme konec leta. 

- Neža Mezeg se je strinjala s predhodnikom, uvedbo je treba dobro premisliti. Že zdaj se 
pišejo kazni, če ne veš, kako nastaviti parkirno uro, česar marsikateri domačin ali turist ne 
ve, največji problem pa je parkirišče pred starim delom mesta, kjer je frekvenca ogromna, 
tudi zaradi glasbene in baletne šole, muzeja in drugih ustanov. Vsi si želijo, da center 
zaživi, z ureditvijo parkiranja pa bo lahko zaživel drugače in bo bolj dostopen tudi za 
manj mobilne ljudi. Zaradi novih trgovskih centrov v Radovljico prihaja vedno več ljudi 
tudi iz okolice po nakupih in potrebujejo parkirišče. Če obiskovalec ve, da lahko v 
knjižnici ostane vse dopoldne, ne da bi moral premikati uro, je po njenem mnenju tudi to 
doprinos k boljšemu življenju v Radovljici. 

- Branko Fajfar – replika: dva svetnika sta rekla, naj se osnutek sprejme, potem bo pa 
pripravljalec vse uredil. Po njegovem mnenju je odlok samo osnova za zaračunavanje. Ker 
pripravljalec odloka upošteva samo pripombe na osnutek odloka, nato sledi sprejetje 
odloka, je vprašal, koliko predlogov in pripomb razpravljavcev bo pripravljalec upošteval. 
Le on je podal konkretno pripombo, naj se pregleda odlok občine Ajdovščina. Meni, da 
predlog odloka ne bo nič drugačen, kot je osnutek, tudi če bi se sprejemal na decembrski 
seji.  

Župan je povedal, da pričakuje, da bodo svetniki predlagali, kaj je treba izboljšati.  
- Andrej Potočnik strinja se s svetnikoma, ki sta dejala, da sprejem osnutka predstavlja 

začetek. Stanje je trenutno neurejeno, zato je treba nekaj narediti. Globam se lahko izogne, 
če se upošteva pravila. Prijaznost občine se lahko ohranja s tem, da se podaljša brezplačen 
začetek parkiranja na eno ali dve uri, nato se zaračunava parkirnina.  

- Mojca Faganel: Danijelu Kašci je odgovorila, da so na Vurnikovem trgu parkirna mesta, 
ki so bila izrecno namenjena uporabnikom knjižnice in lastnikom stanovanj na trgu, ki so 
parkirna mesta kupili. Dokler je iz garažne hiše možen vstop v kateri koli stanovanjski 
objekt, se parkirišča uporabljajo vsepovprek. Parkirišča, ki so namenjena knjižnici, bi bilo 
treba urediti s parkirnim listkom, ki ga v knjižnici potrdijo, kar omogoči izhod. Svetniška 
skupina SD odloka ne bo podprla, saj bi bilo treba z njim konkretno urediti, kje plačljiva 
parkirišča bodo in dodati predlog cene. 

 
Župan je dejal, da gre za krovni dokument. Ne strinja se, da gre zgolj za zaračunavanje, saj nihče 
ne bo plačal kazni, če se bo ravnal po predpisih. Glede parkirišč na Vurnikovem trgu je odgovoril, 
da jih je občina kupila za knjižnico, upravljalec pa mora poskrbeti, da so stanovalci zaščiteni. Z 
obravnavanim odlokom se bo situacija na Vurnikovem trgu lahko uredila. 
 

- Branko Fajfar – replika: ne nasprotuje urejenemu parkiranju, vendar mora občina 
ponuditi več, kot je ta osnutek odloka, in elaborat, ki bo celovito zajel prometno ureditev 
in prikazal, kje in kako bodo urejena parkirišča. Odlok naj bo pripravljen tako, kot je 
zapisano v 100. členu zakona o cestah, elaborat naj bo priložen osnutku odloka, pa bo le-
ta sprejet. 

- Simon Resman – replika: občina je pod Vurnikovem trgom kupila 40 parkirnih mest, ki 
so prazna, na voljo pa jih je še 160, vendar jih po predlagani ceni občina ne more kupiti, 
saj je previsoka. 40 parkirnih mest, ki jih je občina drago plačala, nihče ne uporablja. 
Predlagal je, da se sprejemanje osnutka ustavi in se najprej skliče zbor krajanov. Moti ga, 
da se govori, da je treba Radovljico prilagajati turistom in ne občanom. Meni, da bodo 
občani takrat, ko bodo parkirišča postala plačljiva, avtomobile parkirali na privatnih 
zemljiščih pred bloki.  

- Gorazd Fajfar se je strinjal z razmišljanjem Simona Resmana. Odlok je začetek 
plačljivega parkiranja v občini, zato je o tem treba razmisliti. Tujec pride enkrat in plača, 
občani pa parkirišča potrebujejo dnevno in bodo s tega vidika najbolj obremenjeni. Dejal 
je, da so na Bledu na Selišah parkirišča prazna, na Mlinem pa je ob cesti parkiranih polno 
avtomobilov tujcev z obvestili redarstva. Meni, da si tega naša občina ne želi. Bled ima 
sistem, ko domačini kupujejo letne dovolilnice za parkiranje, zato je vprašal, če si tega 
želijo tudi občani Radovljice. Povedal je, da ljudje že zdaj parkirajo pred trgovskimi centri 
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in se peš odpravijo proti mestu, pred Lidlom in Hoferjem v Lescah pa zjutraj parkirajo 
avtomobile, in se s skupnim prevozom odpeljejo v službo, avto pa ostane parkiran ves 
dan. Najprej je treba urediti »park and ride« parkirišča in javni prevoz. Povedal je, da je 
prvi parkomat v občini že postavljen na Brezjah. 

 
Župan je povedal, da bo tudi za »park and ride« parkirišče potrebno plačilo. Občinska uprava je 
zagotovila parkirna mesta za 11 turističnih avtobusov v neposredni bližini starega dela mesta. 
Poudaril je, da namen odloka ni pisanje glob, in povedal, da je najbolj izpostavljen Vurnikov trg, 
saj veliko turistov, ki pride iz Evrope, sprašuje, kje lahko parkirajo avto tri dni, kar bi lahko 
izkoristili. Pojasnil je, da na Vurnikovem trgu nima parkirnih mest samo občina, temveč tudi 
lastnik, skupaj pa bi lahko zagotavljali 100 parkirnih mest. Svetnike je pozval, da osnutek potrdijo 
do predloga in odlok sooblikujejo tako, da ne bo pripomb.  
 
Občinski svet ni sprejel sklepov: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o ureditvi prometa v občini 

Radovljica. 
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb s strani matičnega 

delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu. 
(11 ZA, 13 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21) 
 
K točki VII. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica 
 
Obrazložitev je podala Mateja Rozman Amon, direktorica Ljudske univerze Radovljica.  
 
Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica Sabina Felc: člani odbora na osnutek odloka 
niso imeli pripomb, zato občinskemu svetu predlagajo, da ga podpre. 
 
V splošni razpravi je sodelovala: 
Monika Ažman, ki je pohvalila delovanje Ljudske univerze Radovljica in čestitala za uspešno 
pridobivanje evropskih sredstev. Ljudska univerza praznuje že 60 let. Izobražuje odrasle, ki v 
mladosti »pokleknejo« in kasneje vse to nadoknadijo s strokovno pomočjo.  
 
Župan je glede na to, da ni bilo vsebinskih pripomb, predlagal, da se prva in druga obravnava 
združita, kot to omogoča 92. člen poslovnika. 
 
Občinski svet je sprejel predlog za glasovanje o osnutku in predlogu odloka 
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILO NAVZOČNOST 20)  
 
Občinski svet je sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Ljudska univerza Radovljica. 
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Ljudska univerza Radovljica. 
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točki VIII. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica v letu 2019 
 
Obrazložitev je podala Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve. Opravičila se je, ker je 
v gradivu pomotoma izpadla Lista Marjana Šarca, svetniki so popravljeno gradivo prejeli 
naknadno. 
 
Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so sklep potrdili. 
 
V splošni razpravi so sodelovali: 

- Danijel Kašca se ne strinja s financiranjem političnih strank, ker imajo na razpolago 
zadosti svojih sredstev. Glede na podani amandma št. 2 pri sprejemanju proračuna, 
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predlagatelja Darka Marolta, ki žal ni bil izglasovan, bo spoštoval parlamentarno 
demokracijo in bo sklep podprl. 

- Branko Fajfar je podal kritiko občinski upravi, da je Listo Marjana Šarca uvrstila med 
liste in ne med stranke. Ne podpira tega, da sredstva dobita tudi stranki DeSUS in SMC, ki 
nista v občinskem svetu in nista aktivni v občinski politiki, medtem ko listam, ki so v 
občinski politiki aktivne, sredstva ne pripadajo.  

- Darko Marolt sklepa ne bo podprl. Tako je zato, ker zakonodajo sprejemajo stranke. V 
26. členu zakona o političnih strankah je bilo prej napisano, da lokalna skupnost lahko 
financira politične stranke, pred leti pa je bil zakon noveliran tako, da mora lokalna 
skupnost politične stranke financirati do 0,6 odstotka, vendar na srečo ni določena  
spodnja meja. Najbolj pošteno se mu zdi, da niti stranke niti liste ne bi dobile nič. Na 
zadnjih volitvah so liste dobile približno 4.500, stranke pa 2.500 glasov. Parlamentarna 
demokracija pa je odločila, da tisti, ki je dobil le tretjino, dobi vse, tisti, ki je dobil dve 
tretjini glasov, pa ne dobi nič. 

- Mark Toplak je povedal, da so osnova za parlamentarno demokracijo politične stranke in 
ne liste. Politične stranke se financirajo samo iz občinskih proračunov, funkcionarske 
sejnine pa poravnavajo iz sejnin. Sredstva, o katerih je govora, predstavljajo tretjino 
zakonsko dopustnih. Z Darkom Maroltom se strinja, da ima zakon o političnih strankah 
pomanjkljivost, ker ne določa minimuma. Predlagal je, da če se želi varčevati pri 
političnem sistemu, naj se sejnine zmanjšajo za polovico. 

- Branko Fajfar – replika Marku Toplaku: dejal je, da se ne misli odpovedati še tistemu 
malo, kar dobi, strankam pa bo še vedno vse ostalo. 

- Maksimiljan Kalan je povedal, da napaka, ki se je zgodila pri gradivu, ni bila velika, in 
je bila skupaj z občinsko upravo rešena v kratkem času. Darku Maroltu je dejal, da bi se 
bilo mogoče treba zgledovati po Listi Marjana Šarca in ustanoviti listo kot stranko v 
Radovljici, za kar potrebuje 250 glasov. 

 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o načinu financiranja političnih strank v 
občini Radovljica za leto 2019. 
(15 ZA, 8 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23) 
 
K točki IX. Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine 
Radovljica 
 
Obrazložitev sta podala Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, in Tomaž Oberžan, 
Ekologika d.o.o..  
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman: s tremi glasovi za 
in enim vzdržanim so člani odbora operativni program sprejeli. 
 
V splošni razpravi sta sodelovala: 

- Branko Fajfar: strinja se, da mora občina sprejeti tak dokument, vendar je treba gledati 
tudi na to, kaj je realno pričakovati. Gre za toliko denarja, da se realizacijo lahko pričakuje 
čez 30 let. Sprašuje se, kje so zamujene priložnosti. Nekatere občine, ki v tem trenutku 
delajo kanalizacijo v dolžini 40 kilometrov, to financirajo z evropskimi sredstvi. Vprašal 
je, zakaj naša občina nima večjih programov na tem področju. Na čistilni napravi na 
Posavcu bi lahko z relativno nizkimi stroški prišlo do rešitve, del občine bi bil pokrit, saj 
bi se Brezje lahko povezale s Posavcem. Stvar odločitve je, ali se dela na Posavcu tako 
veliko čistilno napravo, da je možna napeljava ostalih območij od Mošenj, Otoka, 
Dobrega Polja, Črnivca in morda tudi s prečrpavanjem Podnarta. KS Ljubno je dajala 
odgovore raznim inštitucijam glede kanalizacije Ljubno, ki se izteka na prosto in ponikne, 
razen takrat, ko so velike meteorne vode in se izliva v Savo. Drug primer je Posavec, kjer 
je narejena mehanska čistilna naprava, vse vode gredo pa skozi pesek v Savo. Predlagal je, 
da se začne razmišljati o postavitvi čistilne naprave na Posavcu in nadgradnji vseh 
sistemov na tej lokaciji skozi 5, 10, 15, 20 let. Prosil je, naj občinska uprava, predlagatelj 
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in pripravljalec tega dokumenta začnejo razmišljati, kaj narediti z že zgrajenimi zadevami, 
ki jih je treba malo modificirati ter ne terjajo veliko sredstev. Težko razume, da Brezje kot 
versko turistični center nimajo kanalizacije, gradijo pa se nova naselja. Novograditelji 
plačujejo komunalno takso, na koncu pa bodo sami morali postaviti svoje čistilne naprave. 

- Vojka Jesenko se strinja z Brankom Fajfarjem, saj so komunalni prispevki v 
novozgrajenih naseljih izven Radovljice zelo visoki. Dokument je zelo dober, iz njega 
izhaja veliko stvari. Zato je predlagala, glede na to, da obstajata samo dva DIIPa, in sicer 
kanalizacija in ČN Posavec in ČN Radovljica, da se ta dokument povzame, tako da bo 
dober DIIP pripravljen že za naslednje proračunsko obdobje. 

 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Operativni program odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda na območju občine Radovljica. 
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18) 
 
K točki X. Sklep o najvišji skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v letnem 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leti 2019 in 2020 
 
Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so soglasno sprejeli predlagani 
sklep. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o najvišji skupni vrednosti pravnih poslov, 
ki niso predvideni v letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Radovljica za leti 2019 in 2020, in sicer: 

a) Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso predvideni v letnem 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019, lahko 
znaša največ 110.000 EUR. 

b) Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso predvideni v letnem 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2020, lahko 
znaša največ 110.000 EUR. 

(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točkam XI.a Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2018, XI.b Poročilo o 
delu zaščite in reševanja v letu 2018 in Letni program dela varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2019 in XI.c Ocena izvajanja občinskega 
programa varnosti za leto 2018 
 
Obrazložitev k vsem podtočkam točke XI so podali Matej Brajnik, komandir Policijske postaje 
Radovljica, Janez Koselj, poveljnik CZ Občine Radovljica, Mitja Mladenovič, predsednik GZ 
Radovljica, in Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in 
Naklo. 
 
Sosvet za varnost občanov, sekretarka Manca Tomažin: člani sosveta so pohvalili sodelovanje 
in soglasno podprli poročila. 
 
V splošni razpravi sta sodelovala: 

- Vojka Jesenko: uredba o vsebini izdelave načrtov zaščite in reševanja opredeljuje javno 
dostopnost načrtov zaščite in reševanja, zato je dala pobudo, da se veljavni načrti, ki so že 
sprejeti, objavijo na občinski spletni strani ob spoštovanju predpisov s področja tajnosti 
podatkov in osebnih podatkov. Gre za načrte ob potresu (saj je v občini možnost potresa 8. 
stopnje ali višje po evropski potresni lestvici), za načrte za velike nesreče z nevarnimi 
snovmi, za načrt požarov v naravnem okolju, načrt železniške nesreče. Predlagala je, da se 
na spletni strani občine na področju zaščite in reševanja objavijo tudi potrebni 
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organizacijski dokumenti za to področje, ker so to javne informacije, ki bi morale biti 
dostopne občanom. Nikjer ni zasledila poslovnika za razpolaganje s sredstvi požarnega 
sklada, to je sklad, ki ga Uprava za zaščito in reševanje določa vsaki občini, poslovnik pa 
mora sprejeti občinski svet. Za oceno izvajanja občinskega programa varnosti se ji zdi, da 
je bolj kot ne analiza stanja. Kot občinsko svetnico in davkoplačevalko pa jo zanima, 
kakšni so ukrepi, koliko denarja bi potrebovali, da bi se ti ukrepi izvajali, kateri so 
prednostno opredeljeni, ali redarji potrebujejo dodaten radar, ali potrebujejo še dodatne 
zaposlitve, da bo varnost vseh višja. Nivo varnosti je zanjo osebno vrednota, ki ji je ne 
more nihče zagotoviti. Strinjala se je s predsednikom GZ Radovljica, da imajo gasilci 
zadostno opremo oz. obvladujejo sceno. Sama gasilce potrebovala dvakrat v življenju, in 
nesprejemljivo se ji zdi, da gasilci z donacijami, ki jih pridobijo z veselicami, kjer zbirajo 
denarna sredstva, kupujejo opremo za to, ker gredo reševat njo. Meni, da bi morali 
občinski svetniki zagotoviti gasilcem ne samo osnovni nivo, ampak malo več in to 
nadgrajevati. Donacije bi morale biti namenjene za dodatna usposabljanja, za druženja. 
Gasilcem se je iskreno zahvalila v svojem imenu in imenu vseh tistih, ki so jih kdaj koli 
reševali. 

- Branko Fajfar: lani je napovedal, da bo letos ponovno opomnil vodjo medobčinskega 
inšpektorata glede ukrepov odstranjevanja vejevja v koridorju občinskih cest, vsaj od 
robnika ali meje ceste 4 metre visoko, tako kot določa odlok. Na to opozarja že vrsto let,  
problem pa ni vožnja z osebnimi avtomobili, temveč s traktorji in kombiji. Sam je zaradi 
vej že nekajkrat uničil vzvratno ogledalo na traktorju. V lanskem odgovoru na njegovo 
pobudo je Tomaž Dolar napisal, da se stanje na cestah tedensko preverja in da je vse v 
redu, vendar ni tako. Če bo izrazil željo, mu lahko stanje sam pokaže. Prosil je, da si vodja 
medobčinskega redarstva zapomni njegove besede in da bo kaj narejeno. 

 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za 
leto 2018. 
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točki XI.b Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2018 in Letni program dela varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2019 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2018 in 
Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za 
leto 2019. 
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točki XI.c Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2018 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Oceno izvajanja občinskega programa varnosti 
za leto 2018.  
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točki XII.a Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro 
 
Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora občinskemu svetu predlagajo 
sprejem sklepa. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
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Nepremičnine, navedene v spodnji tabeli, se z odločbo, ki jo izda občinska uprava po uradni 
dolžnosti, razglasi in v zemljiški knjigi zaznamuje za grajeno javno dobro – občinska cesta 
ter se odločba objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave. 
 

KO 
KO 
SIF 

PARCELNA 
ŠT. 

POVRŠINA 
(m2) OPIS 

Begunje 2151 669/2 162 občinska javna cesta 
Begunje 2151 701/2 215 občinska javna cesta 
Begunje 2151 713/4 43 občinska javna cesta 
Begunje 2151 714/2 365 občinska javna cesta 
Begunje 2151 715/2 130 občinska javna cesta 
Otok 2153 191/10 117 občinska javna cesta 
Otok 2153 191/4 36 občinska javna cesta 
Otok 2153 536/2 419 občinska javna cesta 
Otok 2153 537/4 17 občinska javna cesta 
Otok 2153 591/2 97 občinska javna cesta 
Otok 2153 660/2 79 občinska javna cesta 
Otok 2153 660/3 239 občinska javna cesta 
Otok 2153 661/2 3 občinska javna cesta 
Otok 2153 661/3 70 občinska javna cesta 
Otok 2153 728/2 29 občinska javna cesta 
Otok 2153 728/4 89 občinska javna cesta 
Otok 2153 728/6 137 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 150/2 3 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 152/2 41 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 153/2 223 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 155/2 407 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 230/7 30 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 283/13 2 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 283/14 1 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 283/16 21 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 283/18 15 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 304/2 22 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 305/2 42 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 315/2 144 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 317/13 10 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 317/15 80 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 317/16 479 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 317/8 32 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 317/9 34 občinska javna cesta 
Nova vas 2154 318/2 6 občinska javna cesta 
Hraše 2155 1365/109 101 občinska javna cesta 
Hraše 2155 1365/113 68 občinska javna cesta 
Hraše 2155 1365/115 299 občinska javna cesta 
Hraše 2155 1365/119 31 občinska javna cesta 
Hraše 2155 1365/121 1840 občinska javna cesta 
Hraše 2155 1365/123 23 občinska javna cesta 
Hraše 2155 1365/125 5 občinska javna cesta 
Hraše 2155 1365/7 823 občinska javna cesta 
Hraše 2155 20/16 31 občinska javna cesta 
Hraše 2155 20/21 408 občinska javna cesta 
Hraše 2155 288/4 34 občinska javna cesta 
Hraše 2155 416/17 4 občinska javna cesta 
Hraše 2155 432/210 447 občinska javna cesta 
Hraše 2155 432/212 152 občinska javna cesta 
Hraše 2155 432/214 195 občinska javna cesta 
Hraše 2155 432/216 12 občinska javna cesta 
Radovljica 2156 101/1 237 občinska javna cesta 
Radovljica 2156 132/4 220 občinska javna cesta 
Predtrg 2157 362/7 21 občinska javna cesta 
Predtrg 2157 362/8 19 občinska javna cesta 
Mošnje 2158 1205/2 156 občinska javna cesta 
Mošnje 2158 1206/2 26 občinska javna cesta 
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KO 
KO 
SIF 

PARCELNA 
ŠT. 

POVRŠINA 
(m2) OPIS 

Mošnje 2158 1206/3 13 občinska javna cesta 
Mošnje 2158 1247/2 178 občinska javna cesta 
Mošnje 2158 1267/2 113 občinska javna cesta 
Mošnje 2158 1269/2 1 občinska javna cesta 
Mošnje 2158 1269/3 86 občinska javna cesta 
Mošnje 2158 1269/4 10 občinska javna cesta 
Mošnje 2158 1566/2 125 občinska javna cesta 
Brezje 2159 878/7 12 občinska javna cesta 
Zaloše 2161 153/4 433 občinska javna cesta 
Zaloše 2161 154/4 583 občinska javna cesta 
Zaloše 2161 289/2 202 občinska javna cesta 
Zaloše 2161 290/2 221 občinska javna cesta 
Zaloše 2161 469/4 36 občinska javna cesta 
Zaloše 2161 476/4 36 občinska javna cesta 
Zaloše 2161 79/4 39 občinska javna cesta 
Zaloše 2161 79/5 4 občinska javna cesta 
Zaloše 2161 79/6 55 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 9/2 34 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 9/3 92 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 9/4 6 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 15/4 30 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 15/5 67 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 15/6 7 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 137/3 5 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 137/4 121 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 140/2 118 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 141/2 458 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 159/2 7 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 197/5 16 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 198/2 14 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 199/4 78 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 200/5 39 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 292/3 179 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 34/2 32 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 48/5 237 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 48/6 155 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 52/2 66 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 62/2 21 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 65/2 171 občinska javna cesta 
Dobrava pri Kropi 2162 67/3 32 občinska javna cesta 
Lancovo 2164 1395/41 184 občinska javna cesta 
Lancovo 2164 198/59 177 občinska javna cesta 
Lancovo 2164 216/8 120 občinska javna cesta 
Lancovo 2164 220/29 4 občinska javna cesta 
Lancovo 2164 221/4 123 občinska javna cesta 
Lancovo 2164 224/5 108 občinska javna cesta 
Lancovo 2164 237/6 68 občinska javna cesta 
Lancovo 2164 246/434 567 občinska javna cesta 
Lancovo 2164 784/2 82 občinska javna cesta 
Lancovo 2164 784/3 100 občinska javna cesta 
Češnjica pri Kropi 2166 1122/2 691 občinska javna cesta 
Češnjica pri Kropi 2166 1124/11 442 občinska javna cesta 
Češnjica pri Kropi 2166 1124/4 122 občinska javna cesta 
Češnjica pri Kropi 2166 1124/5 620 občinska javna cesta 
Češnjica pri Kropi 2166 1124/8 433 občinska javna cesta 
Češnjica pri Kropi 2166 1124/9 95 občinska javna cesta 
Češnjica pri Kropi 2166 1131/2 250 občinska javna cesta 
Češnjica pri Kropi 2166 1133/2 260 občinska javna cesta 
Češnjica pri Kropi 2166 1133/3 625 občinska javna cesta 
Češnjica pri Kropi 2166 1480/2 36 občinska javna cesta 
Češnjica pri Kropi 2166 68/7 54 občinska javna cesta 
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KO 
KO 
SIF 

PARCELNA 
ŠT. 

POVRŠINA 
(m2) OPIS 

Češnjica pri Kropi 2166 89/28 35 občinska javna cesta 

(17 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 16) 
 
K točki XII.b Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 
2019 – dopolnitev 1 
 
Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so sklep soglasno podprli. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema dopolnitev Letnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019. 
(17 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 16) 
 
K točki XIII. Pobude in vprašanja 
 
Teodora Beton 

- v odgovoru na njeno vprašanje, zastavljeno na prejšnji seji, je navedeno, da je rok za 
vložitev zahtevka za pridobitev gradbenega dovoljenja za kanalizacijo v Kamni Gorici 
30.6.2019; prosi za pojasnilo po elektronski pošti, če to drži; 

- pobuda, da se na pešpoti iz Globokega v Kamno Gorico odstrani ovira, ki onemogoča 
prehod v Globokem, ter da se ta pešpot uredi in vprašanje, kje bo v primeru njene zapore 
speljana nova pešpot Globoko – Kamna Gorica. 

Mateja Potočnik 
- vprašanja, kolikšen je obseg zunanjega izvajanja storitev v občinski upravi, javnih 

zavodih, javnih podjetjih ter podjetjih v občinski lasti;  
katere vrste storitev so bile predmet zunanjega izvajanja in zakaj jih navedene 
organizacije niso izvajale z zaposlenimi delavci; 
koliko novih zaposlitev bi bilo potrebnih, da bi te storitve opravili zaposleni v zadevnih 
organizacijah, v posebnem javnem podjetju ali režijskem obratu. 

Vojka Jesenko: 
- pobuda za pridobitev analize glede preobremenjenosti zdravnikov v naši občini ter nabor 

ukrepov v sodelovanju z OZG za zagotovitev večkratne popoldanske dosegljivosti 
zdravniške oskrbe najmlajših; 

- vprašanje o stanju vseh sporov, sproženih proti občini, oz. sporov, ki jih je občina 
sprožila proti fizičnim osebam, njihovi uspešnosti od leta 2010, trajanju, razlogih, stroških 
ter odvetnikih, ki zastopajo občino, in načinu njihovega izbora ter pobuda za preučitev, 
ali bi bila stroškovno bolj smotrna zaposlitev občinskega odvetnika. 

Branko Fajfar: 
- ustna pobuda, da občina začne z odkupi večinoma privatnih zemljišč za ureditev pešpoti 

Posavec – Ljubno, da bo lahko urejena istočasno, kot se je po tem koridorju predvideval 
priklop kanalizacije ceste Vaze na kanalizacijo na Posavcu. Krajevna skupnost Ljubno je 
določen čas popravljala kovinsko ograjo, lastnik gozda pa je čez to ograjo podiral smreke, 
vendar se tega ne da preprečiti, ker je na njegovem zemljišču. 

Župan je pojasnil, da je bil skupaj z lastnikom na lokaciji, kjer se je ugotovilo, da če bo lastnik 
drevje podiral, bodo ograje poškodovane, tudi če bo občina zemljišča odkupila. Dejal je, da ne 
vidi razloga za odkup na zalogo. 
Branko Fajfar: 

- vprašanje o privilegiranosti občinskega svetnika, ki na cesti parkira in suši seno, s 
prošnjo za ukrepanje pristojnih;  

- pobuda, da se preveri, če gre v Domu Športnega društva Ljubno za nezakonito 
poslovanje, ter za sklenitev ustreznih pogodb z upravljavci občinskih športnih objektov in 
vprašanje, ali predsednik športnega društva, ki je občinski svetnik, lahko upravlja z 
občinskim premoženjem, kot je Dom Športnega društva Ljubno. 



I/16 

Andrej Potočnik: 
- pobuda za izvedbo prometne signalizacije, ki bo voznike vlačilcev že v Otočah in/ali na 

Posavcu učinkovito opozorila, da promet vlačilcev skozi Zaloše fizično ni mogoč. 
Župan je pojasnil, da so bili ukrepi izvedeni, mu je pa žal, da tuji vozniki vozijo mimo znakov. Če 
je znake kdo odstranil, bo občinska uprava ukrepala. 
Branko Fajfar: 

- prosil je za pisen odgovor na njegovo ustno pobudo za odkup zemljišč za pešpot; 
- glede prometa vlačilcev skozi Zaloše je mogoče rešitev, kot je bilo zapisano v Deželanu 

pred volitvami, obvoznica Otoče. Sam meni, da je bila mišljena obvoznica Zaloše, s čimer 
bi bil ta problem rešen. Prav bi bilo, da se znak za prepoved vlačilcev postavi že na 
križišču na Posavcu, z dovoljenjem do Iskre Otoče. 

Nejc Kliček: 
- vprašanje, kdaj se bo začela gradnja in kdaj bo urejena kanalizacijska infrastruktura na 

Dobrem Polju ter na kakšen način je predvidena izvedba; 
- pobuda, da občina še v tem letu uredi cesto od čistilne naprave Kropa do naselja 

Brezovica ali vsaj zagotovi material, da cesto uredijo krajani sami; 
- pobuda, da se upošteva pripomba o premajhnem številu parkirišč v območju OLN 

Predtrg; 
- vprašanje, kolikšen je odmik parkirišč, načrtovan v občinskem lokacijskem načrtu za 

stanovanjsko gradnjo v Predtrgu, od sosednje parcele, ali je načrtovana kategorizacija 
ceste in sprememba prostorskega akta ter ali je načrtovana izgradnja obračališča na cesti - 
slepi ulici, ki bo vodila do nove zgradbe; 

- pobuda za ustrezno ureditev prehoda za pešce pri avtobusnih postajah na Dobrem Polju. 
Monika Ažman: 

- pobuda, da se pozove lastnika sindikalnega doma – Šlandrovega doma, da uvede 
neposreden nadzor zgradbe in jo popolneje zaščiti. 

 
 
Pred zaključkom seje je župan svetnike obvestil, da bo naslednja seja občinskega sveta 19.6.2019. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
Zapisala:  
Metka Gaber 
 

Ciril Globočnik 
              ŽUPAN 
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II.a 

 
OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 24.5.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: SKLEP O POTRDITVI MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADOVLJICA 
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 

SKLEP O POTRDITVI MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
RADOVLJICA 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalki na seji sodelovali: 

- Karmen Vnučec, predsednica OVK,  
- Manca Tomažin, tajnica OVK. 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejme Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega 
sveta Občine Radovljica. 
                                                                                                                    
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3 in spremembe) 
in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), je Občinski svet Občine 
Radovljica na svoji ___ redni seji dne _________ sprejel  

 
 

SKLEP 
o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Radovljica 

 
1. 

 
Za preostanek mandatne dobe v Občinskem svetu Občine Radovljica se mandat potrdi Jerneju 
Kolmanu, roj. 02.10.1978, s stalnim prebivališčem Prešernova ulica 5, 4240 Radovljica, ki je 
na lokalnih volitvah dne 18.11.2018 kandidiral na kandidatni listi Slovenska demokratska 
stranka – SDS, Konferenca OO Radovljica, pod zaporedno št. 4.  
 

2. 
 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine 
Radovljica – Uradne objave. 
 
 
Številka: 041-0013/2019 
Datum:    

 
Ciril Globočnik                                                                                        
      ŽUPAN 



II.a/3 
 

 
OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 24.5.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SKLEP O POTRDITVI MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
RADOVLJICA 

 
1. Zakonska podlaga 

 
- 37.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe) 
- 30. člen Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07- UPB3 in spremembe),  

 
2. Obrazložitev 
 
Občinski svet Občine Radovljica je na svoji 5. seji, dne 24.4.2019, sprejel ugotovitveni sklep 
št. 900-0009/2019, da je članici občinskega sveta Nevenki Osterc zaradi smrti prenehal 
mandat.  
 
Občinska volilna komisija je skladno s sprejetim sklepom občinskega sveta na podlagi 30. 
člena Zakona o lokalnih volitvah izvedla ugotovitveni postopek in dne 7.5.2019 sprejela 
sklep, da mandat člana Občinskega sveta Občine Radovljica za preostanek mandatne dobe 
preide na naslednjega kandidata pod zaporedno št. 4 s kandidatne liste Slovenska 
demokratska stranka – SDS, Konferenca OO Radovljica, to je Jerneja Kolmana, ki je dne 
14.5.2019 podal izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Radovljica za 
preostanek mandatne dobe. OVK je županu predlagala, da potrditev mandata članu 
občinskega sveta uvrsti na dnevni red 6. redne seje občinskega sveta.  
 
3. Finančne posledice 
 
Potrditev mandata članu občinskega sveta namesto dosedanje članice občinskega sveta nima 
dodatnih finančnih posledic.  
 
 
Pripravila: 
Manca Tomažin 
Vodja Oddelka za splošne zadeve 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

 
 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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II.b 

 
OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 4.6.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE RADOVLJICA  
V SVET ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Mark Toplak, namestnik predsednika KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnika Občine Radovljica v Svet zavetišča 

za zapuščene živali imenuje Andreja Potočnika.  
2. Imenovanemu predstavniku začne teči mandat z dnem konstitutivne seje Sveta 

zavetišča za mandatno dobo 4 let.  
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 4.6.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE RADOVLJICA  
V SVET ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 

 
1. Zakonska podlaga 
Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. list RS, št. 45/00 in 78/04, v 
nadaljevanju Pravilnik).  
 
2. Obrazložitev 
Občina Radovljica je v mesecu maju 2019 prejela obvestilo, da se je iztekel mandat Sveta 
zavetišča za zapuščene živali ter zaprosilo za imenovanje novega predstavnika za naslednje 
mandatno obdobje.  
 
Svet zavetišča imenuje lokalna skupnost oziroma lokalne skupnosti, katerih območje s svojim 
delovanjem pokriva zavetišče.  
Svet zavetišča obvezno sestavljajo: 
- predstavnik lokalne skupnosti oziroma lokalnih skupnosti, katerih območje s svojim  

delovanjem pokriva zavetišče, 
- predstavnik Veterinarske uprave Republike Slovenije, ki ga določi predstojnik uprave, 
- predstavnik društva za zaščito živali, ki deluje na območju, kjer je zavetišče, 
- predstavnik imetnika zavetišča, razen če je imetnik zavetišča društvo za zaščito živali ali 

lokalna skupnost, na območju katere je zavetišče.  
 
Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 16.5.2019 objavljen kandidacijski postopek za 
imenovanje predstavnika v Svet zavetišča za zapuščene živali, namenjen političnim strankam, 
krajevnim skupnostim, društvom v občini Radovljica ter skupinam občanov, z rokom do 
28.5.2019 do 12. ure. Do navedenega roka so prispeli naslednji predlogi:  

- Andrej Potočnik, predlagatelj SDS, OO Radovljica,  
- Renata Zadnikar, predlagatelj SD, OO Radovljica, 
- Miroslav Pogačar, predlagatelj LCG.   

 
KMVI je na svoji 6. seji dne 3.6.2019 po razpravi in glasovanju sprejela sklep, da občinskemu 
svetu predlaga, da za predstavnika v Svet zavetišča za zapuščene živali imenuje Andreja 
Potočnika z naslednjo obrazložitvijo: Andrej Potočnik je po poklicu agronom in že dobrih 30 
let zaposlen na področju kmetijstva, sedaj na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Dejaven je tudi na ravni lokalne politike; v sedanjem mandatu radovljiškega 
občinskega sveta je tudi njegov član in predsednik Odbora za kmetijstvo. Seznanjen je s 
problematiko in delovnim področjem Zavetišča za zapuščene živali, prav tako z zakonodajo.  
Mandat predstavnika v svetu zavoda traja 4 leta.   
 
Obrazložitev predlaganih kandidatov je na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
 
3. Finančne posledice 
Imenovanje predstavnikov v Svet Zavetišča za zapuščene živali za proračun Občine 
Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga   
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

https://www.radovljica.si/objava/62104
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II.c 

 
OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 4.6.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI O KANDIDATKI ZA DIREKTORICO  
LJUDSKE UNIVERZE RADOVLJICA 

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Mark Toplak, namestnik predsednika KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
Občinski svet Občine Radovljica daje pozitivno mnenje k predlagani kandidatki za 
direktorico Ljudske univerze Mateji Rozman Amon.  
 
 
                                                                                                                Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 4.6.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI O KANDIDATKI ZA DIREKTORICO  
LJUDSKE UNIVERZE RADOVLJICA 

 
1. Zakonska podlaga 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica (DN UO, št. 256/2019, v 
nadaljevanju Odlok LUR),  
- 53. a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI – UPB5, Uradni list 
RS, št. 16/2007 in sprem.).  
 
2. Obrazložitev 
 
Svet Ljudske univerze Radovljica (v nadaljevanju Svet LUR) je Občino Radovljica zaprosil za mnenje 
o prijavljeni kandidatki, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje direktorice LUR, dosedanji direktorici 
Mateji Rozman Amon. V predpisanem roku se je na razpis prijavila kot edina kandidatka. Andragoški 
zbor LUR je dal pozitivno mnenje k imenovanju Mateje Rozman Amon za direktorico LUR. 
 
Svet javnega zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo 
pogoje, pridobi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež. Če lokalna skupnost ne 
da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.  
 
Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju KMVI) so na 6. seji dne 
3.6.2019 pregledali program vodenja javnega zavoda LUR za naslednje mandatno obdobje 2020-2025, 
ki ga je pripravila kandidatka za direktorico. Po razpravi so sprejeli sklep, da občinskemu svetu 
predlagajo, da poda pozitivno mnenje kandidatki za direktorico, Mateji Rozman Amon. Njen program 
dela predstavlja vodenje zavoda za naslednjih pet let. V program je vnesla nazorne konkretne načrte z 
obstoječimi programi LUR, ki se bodo še naprej nadgrajevali in razvijali. Poudarila je stalno skrb za 
bolj stabilno financiranje, vpeljavo novih programov ter kakovost programov in dela zaposlenih. 
Pomembni so ji kvalitetni odnosi z udeleženci izobraževanja odraslih, zaposlenimi, zunanjimi izvajalci 
in lokalno skupnostjo, timsko delo ter medsebojna podpora. Članom občinskega sveta je bil program 
predlagane kandidatke posredovan.  
 
Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku navedenega roka lahko ponovno imenovan. Mandat začne 
teči s 1.1.2020.  
 
3. Finančne posledice 
 
Mnenje lokalne skupnosti o predlagani kandidatki za direktorico LUR za proračun Občine Radovljica 
nima finančnih posledic.   
 
Pripravila: 
Monika Sluga   
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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II.d 

 
OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 4.6.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

IMENOVANJE PREDSTAVNIC OBČINE RADOVLJICA  
V SVET LJUDSKE UNIVERZE RADOVLJICA 

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Mark Toplak, namestnik predsednika KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnici Občine Radovljica v Svet Ljudske 

univerze Radovljica imenuje Matildo Reš in Nežo Mezeg.  
2. Imenovanima predstavnicama začne teči mandat z dnem konstitutivne seje Sveta 

zavoda za mandatno dobo 4 let.  
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 4.6.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

IMENOVANJE PREDSTAVNIC OBČINE RADOVLJICA  
V SVET LJUDSKE UNIVERZE RADOVLJICA 

 
1. Zakonska podlaga 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica (DN UO, št. 256/2019, v 
nadaljevanju Odlok LUR).  
 
2. Obrazložitev 
Občina Radovljica je v mesecu maju 2019 prejela obvestilo Sveta Ljudske univerze 
Radovljica, da se bo oktobra iztekel mandat predstavnikom Sveta LUR, ter zaprosilo za 
imenovanje dveh novih predstavnikov za naslednje mandatno obdobje.  
 
Svet LUR šteje po 5 članov in ga sestavljajo:  
- dva predstavnika ustanovitelja,  
- dva predstavnika delavcev zavoda, 
- en predstavnik odraslih, ki se izobražuje v zavodu (predstavnik udeležencev).  
 
Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 16.5.2019 objavljen kandidacijski postopek za 
imenovanje predstavnikov v Svet LUR, namenjen političnim strankam, krajevnim 
skupnostim, društvom v občini Radovljica ter skupinam občanov, z rokom do 28.5.2019 do 
12. ure. Do navedenega roka so prispeli naslednji predlogi:  

- Simon Zore, predlagatelj Krajevna skupnost Radovljica, 
- Tadej El Shawish, predlagatelj SDS, OO Radovljica,  
- Mojca Faganel, predlagatelj SD, OO Radovljica,  
- Matilda Reš, predlagatelj LMŠ,  
- Neža Mezeg, predlagatelj LCG.   

 
KMVI je na svoji 6. seji dne 3.6.2019 po razpravi in glasovanju sprejela sklep, da občinskemu 
svetu predlaga, da za predstavnici v Svet LUR imenuje Matildo Reš in Nežo Mezeg z 
naslednjo obrazložitvijo: 
Matilda Reš je svojo poklicno pot začela pri sodniku za prekrške v Radovljici kot vodja 
administracije in računovodstva. Od leta 1996 do upokojitve je delala na Ministrstvu za 
pravosodje na področju pravosodnega nadzora in gospodarskega prava. Za ministrstvo je po 
Zakonu o finančnem poslovanju in postopkih zaradi insolventnosti odločala o prekrških s tega 
področja. Na podlagi navedenega zakona je bila imenovana v Komisijo za izdajo in odvzem 
dovoljenja za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja, kjer je pripravljala odločitve o izdaji 
in odvzemu dovoljenj za to funkcijo. Opravljala je pravosodni nadzor poslovanja sodnih taks 
pri rednih in specializiranih sodiščih ter delovala v raznih skupinah tako pri pripravi kot tudi 
spremembah zakonodaje. S svojim delom v Svetu LUR želi prispevati h kvalitetnemu in 
uspešnemu delu zavoda, hkrati pa želi slediti načrtom ustanoviteljice.   

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Neža Mezeg je v drugem mandatu svetnica Občinskega sveta Občine Radovljica, v katerem 
je dejavna predvsem na področju kulture. Poklicno deluje kot turistična vodička in to znanje 
prenaša tudi na študente. Delovanje LUR-a ji je poznano, ko je kot kustosinja pripravnica in 
vodička po zbirkah sodelovala z Muzeji radovljiške občine. S svojim delovanjem v svetu 
zavoda bi rada pripomogla k nadaljnjemu razvoju in hkrati prepoznavnosti LUR-a v občini in 
izven njenih meja.    
 
Mandat predstavnikoma v svetu zavoda traja 4 leta.   
 
Obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
3. Finančne posledice 
 
Imenovanje predstavnic v Svet LUR za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga   
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

https://www.radovljica.si/objava/62104
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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 4.6.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVEGA PREDSTAVNIKA  
V SVET OSNOVNE ŠOLE A.T. LINHARTA RADOVLJICA 

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Mark Toplak, namestnik predsednika KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica razreši Sandro Zadnikar z mesta predstavnice 

Občine Radovljica v Svetu OŠ A.T. Linharta Radovljica zaradi njenega odstopa.  
2. Občinski svet Občine Radovljica za novega predstavnika Občine Radovljica v Svet 

OŠ A.T. Linharta Radovljica imenuje Simona Resmana.   
3. Imenovanemu predstavniku začne teči mandat z dnem imenovanja in traja do junija 

2020.     
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 4.6.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVEGA PREDSTAVNIKA  
V SVET OSNOVNE ŠOLE A.T. LINHARTA RADOVLJICA 

 
1. Zakonska podlaga 
Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Antona Tomaža Linharta 
Radovljica (DN UO, št. 28/03 in spremembe, v nadaljevanju Odlok).   
 
2. Obrazložitev 
Občina Radovljica je dne 22.3.2019 prejela obvestilo Sveta Osnovne šole Antona Tomaža Linharta 
Radovljica (v nadaljevanju OŠ A. T. Linharta Radovljica), da je predstavnica lokalne skupnosti v 
Svetu šole Sandra Zadnikar odstopila s tega mesta, ter zaprosilo, da se izvede postopek imenovanja 
novega.  
 
Odlok v 11. členu določa, da Svet šole sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov 
zaposlenih v šoli in 3 predstavniki staršev.  
 
Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 16.5.2019 objavljen kandidacijski postopek za 
imenovanje nadomestnega predstavnika Občine Radovljica v Svet OŠ A. T. Linharta Radovljica, 
namenjen političnim strankam, krajevnim skupnostim, društvom v občini Radovljica ter skupinam 
občanov, z rokom do 28.5.2019 do 12. ure. Do navedenega roka je prispel naslednji predlog:  

- Simon Resman, predlagatelj NSi, OO Radovljica.  
 

KMVI je na svoji 6. seji dne 3.6.2019 po razpravi in glasovanju sprejela sklep, da občinskemu svetu 
predlaga, da za predstavnika Občine Radovljica v Svet OŠ A. T. Linharta Radovljica imenuje Simona 
Resmana z naslednjo obrazložitvijo: Simon Resman je svetnik Občinskega sveta Občine Radovljica. 
Je oče treh otrok, ki obiskujejo osnovno šolo. Radovljiški šolski in predšolski sistem dobro pozna. Želi 
si še boljše šole, zato kandidira v Svet OŠ A. T. Linharta Radovljica. Delovanje sveta mu je dobro 
poznano, ker je na tak način že sodeloval.  
Imenovanemu predstavniku začne teči mandat z dnem imenovanja in traja predvidoma do junija 2020. 
 
Obrazložitev predlaganih kandidatov je na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
3. Finančne posledice 
Imenovanje predstavnika v Svet OŠ A. T. Linharta Radovljica za proračun Občine Radovljica nima 
finančnih posledic.  
 
Pripravila: 
Monika Sluga   
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
https://www.radovljica.si/objava/62104
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 4.6.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA  
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 89. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Mark Toplak, namestnik predsednika KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Veliko plaketo Občine Radovljica prejme:  

- AVGUŠTIN ALOJZIJ MENCINGER, za delovanje na področju kulture in turizma, 
ohranjanje sakralne dediščine in prispevek k prepoznavnosti Radovljica. 

2. Plakete Občine Radovljica prejmejo:  
- dr. SABINA ŠEGULA, za širjenje znanja in razvoj floristike v lokalni skupnosti in 

mednarodnem prostoru,  
- KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA RADOVLJICA, ob 80-

letnici delovanja,  
- PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZJE, ob 70-letnici delovanja.   

3. Plaketo Antona Tomaža Linharta prejmejo: 
- LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA, ob 60-letnici delovanja,  
- SUZANA ADŽIĆ, za dolgoletno udejstvovanje v ljubiteljski kulturi, mentorstvo 

otroške gledališke skupine Linhartovi čuki in prenašanje znanja na mlade, 
- MESTNI MUZEJ RADOVLJICA, za izvedbo evropskega projekta di Story,  

 
         Ciril Globočnik l.r. 
                  ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 4.6.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 
 
1. Zakonska podlaga 
Odlok o priznanjih občine Radovljica (DN UO, št. 3/00 in 99/08 – v nadaljevanju Odlok)  
 
2. Obrazložitev 
 
Odlok v 12. členu določa, da predloge za podelitev priznanj Občine Radovljica lahko podajo 
občani, skupine občanov, stranke, krajevne skupnosti, podjetja ter druge organizacije in skupnosti. 
Vsako leto se podeli največ ena velika plaketa Občine Radovljica, tri plakete Občine Radovljica 
in tri plakete A. T. Linharta. V 13. členu Odloka je opredeljeno, da se plakete Občine Radovljica 
in plakete A. T. Linharta praviloma podeljuje na podlagi razpisa, ki ga objavi Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI). Sklep o podelitvi plaket sprejme občinski 
svet na predlog KMVI. Župan podeli pečat ali medaljo s sklepom skladno z Odlokom.  
 
Razpis za podelitev priznanj Občine Radovljica v letu 2019 je bil objavljen v Deželnih novicah št. 
5 dne 26.4.2019 ter na spletni strani Občine Radovljica in je bil odprt do 30.5.2019. KMVI je na 
6. redni seji dne 3.6.2019 pregledala in preučila prispele predloge, pri oblikovanju predloga 
občinskemu svetu pa je poleg obrazložitev upoštevala tudi dejstvo, ali je predlagani kandidat 
priznanje Občine Radovljica že prejel, kdaj in katero priznanje. Če KMVI predloga za priznanje 
ni predlagala občinskemu svetu oziroma ga ni potrdila, bodo predlagatelji o tem ustrezno 
obveščeni. 
 
PREJETI PREDLOGI ZA VELIKO PLAKETO OBČINE RADOVLJICA:  
Avguštin Alojzij Mencinger, predlagatelji: NSI, Lista za šport in prostovoljstvo, SDS in župan 
Ciril Globočnik; za delovanje na področju kulture in turizma, ohranjanje sakralne dediščine in 
prispevek k prepoznavnosti Radovljica. 
 
PREJETI PREDLOGI ZA PLAKETE OBČINE RADOVLJICA:  

1. dr. Sabina Šegula,  predlagateljica Nevenka Kolman; za širjenje znanja in razvoj floristike v 
lokalni skupnosti in mednarodnem prostoru,  
2. Krajevna organizacija Rdečega križa Radovljica, predlagatelj Rdeči križ Slovenije – 
območno združenje Radovljica; ob 80-letnici delovanja,  
3. Prostovoljno gasilsko društvo Brezje, predlagatelj župan Ciril Globočnik, ob 70-letnici 
delovanja.   
  

PREJETI PREDLOGI ZA PLAKETE ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA:  
1. Ljudska univerza Radovljica, predlagatelja Lili Kozinc s skupino udeležencev in župan Ciril 
Globočnik; ob 60-letnici delovanja,  
2. Mestni muzej Radovljica, predlagatelj Muzeji radovljiške občine; za izvedbo evropskega 
projekta di Story.  
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PREJETI PREDLOGI ZA PEČATE OBČINE RADOVLJICA:  

1. Matej Šparovec, predlagateljica Ribiška družina Radovljica; za dolgoletno ribiško 
upravljanje in vodenje ter ohranjanje narave,   

2. Suzana Adžić, predlagatelj Javni sklad za kulturne dejavnosti OI Radovljica; za 
dolgoletno sodelovanje na kulturnem področju, za mentorstvo v otroškem gledališču 
Linhartovi čuki in prenašanje voditeljskega znanja na mlade, 

3. Atletski klub Radovljica, predlagatelj župan Ciril Globočnik; ob 10-letnici športnega 
delovanja,  

4. Ervin Bec, predlagateljica NSI; za prostovoljno sodelovanje v lokalni skupnosti,  
5. Marija Hudovernik, predlagatelj župan Ciril Globočnik, za prispevek na področju 

podjetništva ter uspešno vodenje Območne obrtne zbornice Radovljica,  
6. Sodelujoči v projektu »Oživimo srce«; predlagatelj župan Ciril Globočnik; za 

vključevanje v projekt in izjemno prizadevnost pri povečevanju možnosti preživetja 
občank in občanov ob srčnem zastoju. 

 
PREJETI PREDLOGI ZA MEDALJE OBČINE RADOVLJICA:  

1. Jože Bešter, predlagateljica Krajevna skupnost Otok; za aktivnosti in prizadevnost k 
napredku Krajevne skupnosti Otok, 

2. Uršula Kavar, predlagatelj Javni sklad za kulturne dejavnosti OI Radovljica in župan Ciril 
Globočnik; za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila in prenašanja na mlade,  

3. Vladimir – Mirko Oblak, predlagatelj Javni sklad za kulturne dejavnosti OI Radovljica; za 
vzorno skrb za stavbo Radovljiške graščine in njene dediščine.  

 
KMVI Občinskemu svetu Občine Radovljica predlaga, da potrdi naslednje predloge prejemnikov 
priznanj za plakete za leto 2019:  
 
VELIKA PLAKETA OBČINE RADOVLJICA:  

- AVGUŠTIN ALOJZIJ MENCINGER, za delovanje na področju kulture in turizma, 
ohranjanje sakralne dediščine in prispevek k prepoznavnosti Radovljica. 

 
PLAKETE OBČINE RADOVLJICA:  

- DR. SABINA ŠEGULA, za širjenje znanja in razvoj floristike v lokalni skupnosti in 
mednarodnem prostoru,  

- KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA RADOVLJICA, ob 80-letnici 
delovanja, 

- PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZJE, ob 70-letnici delovanja. 
 
PLAKETE ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA:  

- LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA, ob 60-letnici delovanja,  
- SUZANA ADŽIĆ, za dolgoletno udejstvovanje v ljubiteljski kulturi, mentorstvo 

otroške gledališke skupine Linhartovi čuki in prenašanje znanja na mlade, 
- MESTNI MUZEJ RADOVLJICA, za izvedbo evropskega projekta di Story,  

 
Sklep o podelitvi pečatov in medalj sprejme župan. KMVI je županu predlagala tudi predloge za 
podelitev pečatov in medalj Občine Radovljica:   
 
PEČATI OBČINE RADOVLJICA:  
1. Matej Šparovec, za dolgoletno ribiško upravljanje in vodenje ter ohranjanje narave,   
2. Atletski klub Radovljica, ob 10-letnici športnega delovanja,  
3. Marija Hudovernik, za prispevek na področju podjetništva ter uspešno vodenje Območne 
obrtne zbornice Radovljica,  
4. Jože Bešter, za aktivnosti in prispevek k napredku Krajevne skupnosti Otok. 
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MEDALJE OBČINE RADOVLJICA:  
1. Sodelujoči v projektu »Oživimo srce«, za vključevanje v projekt in izjemno prizadevnost pri 
povečevanju možnosti preživetja občank in občanov ob srčnem zastoju. 
2. Uršula Kavar, za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila in prenašanja znanja na mlade,  
3. Vladimir – Mirko Oblak, za vzorno skrb za stavbo Radovljiške graščine in njene dediščine.  
 
Predloga predlagateljice NSi, ki je predlagal Ervina Beca za pečat, KMVI ni podprla.  
 
Zapisniki sej KMVI s prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
Vse obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  
 
3. Finančne posledice 
 
Sklep o podelitvi priznanj za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

https://www.radovljica.si/objava/62104
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 12.6.2019 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 

PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM 
GB 05 - LESCE POD GOLFOM JUG 

 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB – 05 LESCE POD GOLFOM JUG 

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika občinskega sveta bodo kot poročevalke na seji sodelovale: 
- Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, 
- Evgenija Petak, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur, 
- Saša Smolej, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom jug. 
 
 
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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PREDLOG 
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št, 61/17), 61. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/07 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine 
Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji ……. . redni seji dne 
……… sprejel 
 

ODLOK 
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA 

TURIZEM GB 05 – LESCE POD GOLFOM JUG 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

 
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 
159/2012 in spremembe) (v nadaljevanju: PRO Radovljica) sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (v nadaljevanju OPPN). 
(2) Ta odlok določa: 

- območje OPPN, 
- vplive in povezave s sosednjimi območji, 
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, 
- načrt parcelacije, 
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno 

dobro, 
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, 
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave, 
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 

varstvom pred požarom, 
- etapnost izvedbe in druge pogoje za izvajanje prostorskih ureditev, 
- dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev. 

(3) OPPN je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., pod številko projekta P129600, v juniju 
2019. 

 
2. člen 

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN) 
 

(1) S tem OPPN se načrtuje umestitev turističnega kampa s pripadajočimi objekti, zunanjimi 
ureditvami ter prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo. 
(2) Odlok določa celovito prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, 
pogoje za urejanje utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne, 
telekomunikacijske in druge infrastrukture. 
 

3. člen 
(sestavni deli OPPN) 

 
(1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del. 
(2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte: 

1. Načrt namenske rabe prostora: 
1.1 Izsek iz grafičnega dela PRO Radovljica M 1:2000 

2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja: 
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora M 1:5000 

3. Načrt območja z načrtom parcelacije: 
3.1 Prikaz območja na geodetskem posnetku M 1:1000 
3.2 Načrt parcelacije z zakoličbo in prikazom javnega dobra M 1:1000 

4. Načrt prostorske ureditve 
4.1 Zazidalna situacija M 1:1000 
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4.2 Prometno-tehnična situacija M 1:1000 
4.3 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav  M 1:1000 

(3) OPPN ima naslednje priloge: 
- izvleček iz PRO Radovljica, 
- prikaz stanja prostora, 
- strokovne podlage: 

- Urbanistična strokovna podlaga za OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce 
Pod Golfom jug (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., marec 2019); 

- Komunalna infrastruktura na območju OPPN za območje površin za turizem GB 05 – 
Lesce Pod Golfom jug (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., marec 2018); 

- Geodetski načrt (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., marec 2018); 
- Strokovno mnenje požarne varnosti za OPPN (izdelal: Ekosystem d.o.o., marec 2019); 
- Ureditev priključevanja OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom 

jug (izdelal: Appia d.o.o., februar 2019); 
- Kapacitetna preveritev navezave turističnega kampa »Golf Bled« na regionalno cesto R1-

209/1088 Lesce – Bled (izdelal: Appia d.o.o., oktober 2018); 
- Hidravlična študija Save Dolinke na območju OPPN površine za turizem GB 05 – Lesce 

Pod Golfom jug (študija poplavne varnosti območja za kampiranje) (izdelal: PHCE d.o.o., 
september 2018); 

- smernice in mnenja, 
- obrazložitev in utemeljitev OPPN, 
- povzetek za javnost. 
 

II. OBMOČJE OPPN 
 

4. člen 
(območje OPPN) 

 
(1) Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora z oznako GB 05. 
(2) Območje OPPN obsega zemljišča oz. dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami (stanje 
GURS, februar 2019): 1366/2, 1366/3, 1366/4, 1391/7, 1391/8, 1391/13, 1391/15, 1391/16, 1391/23, 
1391/24, 1391/25, 1391/26, vse k.o. Hraše (2155). 
(3) Površina območja OPPN meri cca. 5,9 ha.  
(4) Širše območje OPPN obsega tudi zemljišča izven območja OPPN, na katera segajo priključki na 
obstoječa infrastrukturna omrežja, zato je poleg navedenih zemljišč v območje posegov izven območja 
OPPN možno dodati tudi druge parcelne številke, če se v postopku priprave projektne dokumentacije 
za navezave na obstoječa infrastrukturna omrežja, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, to izkaže 
za potrebno. 
(5) Območje OPPN je razdeljeno na 4 (štiri) funkcionalne enote. 
(6) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnega dela OPPN.  
 

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI 
 

5. člen 
(vplivi in povezave s sosednjimi območji) 

 
(1) Območje OPPN se nahaja na zahodnem robu naselja Lesce. V naravi območje predstavlja 
nepozidano in pretežno ravno zemljišče, ki je na severni strani omejeno z regionalno cesto G2-
209/1088 Lesce – Bled in kolesarsko potjo KJ 849561. Zemljišča zahodno, vzhodno in južno od 
območja predstavljajo gozdne površine in priobalna zemljišča Save Dolinke.  
(2) Obravnavano območje se v celoti nahaja na območju naravne vrednote in ekološko pomembnega 
območja Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko. 
(3) Skladno s PRO Radovljica je večji del območja OPPN namenjen površinam za turizem, manjši 
del robnih zemljišč pa predstavlja gozdne in kmetijske površine. 
(4) Trenutno je z regionalne ceste urejen dovoz na obstoječo makadamsko pot, preko katere je možen 
dostop do območja OPPN in do vodotoka Sava Dolinka. 
(5) Za potrebe predvidenih prostorskih ureditev na območju OPPN bo potrebno urediti nov prometni 
dostop. Predvidena je rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča na regionalni cesti R1 – 209/1088 
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Lesce – Bled in gradnja novega južnega kraka krožnega križišča, preko katerega bo urejen dostop do 
območja OPPN.  
(6) Rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča in izvedba južnega kraka križišča se izvede skladno 
z idejnim projektom: »Ureditev priključevanja OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce 
Pod Golfom jug« (št. AP006-19, Appia d.o.o., februar 2019).  
(7) Infrastrukturno se bo območje OPPN navezovalo na obstoječa omrežja komunalne, energetske, 
telekomunikacijske in druge infrastrukture, ki potekajo v bližini, večinoma ob regionalni cesti. 
(8) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem delu OPPN. 
 
IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH 

UREDITEV 
 

6. člen 
(vrste dopustnih gradenj) 

 
(1) Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi: 

- gradnja novih objektov (vključno s prizidavami v okviru dopustnih kapacitet in gabaritov),  
- rekonstrukcije objektov,  
- vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist,  
- odstranitve objektov,  
- spremembe namembnosti (v okviru dopustnih dejavnosti),  
- gradnja in urejanje zunanjih površin, 
- parkovne ureditve in ureditve zelenih površin, 
- postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s tem odlokom, 
- gradnja, rekonstrukcije, odstranitve in vzdrževanje prometne, komunalne, energetske, 

telekomunikacijske in druge infrastrukture ter 
- utrjevanje, sanacija in izravnava zemljišč. 

 
7. člen 

(dopustni objekti in dejavnosti) 
 

(1) Na obravnavanem območju OPPN so dopustne naslednje dejavnosti:  
- gostinstvo,  
- trgovina,  
- storitvene dejavnosti (ki dopolnjujejo osnovno dejavnost),  
- izobraževanje (samo kot dopolnilna dejavnost),    
- kulturne dejavnosti,  
- razvedrilne, športne in rekreacijske dejavnosti.   

(2) Dopustno je umeščanje naslednjih vrst stavb in objektov:  
- kamp in ostali gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (objekti iz 

podrazreda CC-SI: 24122), 
- gostinske stavbe (objekti iz skupine CC-SI: 121), 
- trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (razen nakupovalni centri, veleblagovnice, 

sejemske dvorane, razstavišča, avtomehanične delavnice ter bencinski servisi) (objekti iz 
podrazreda CC-SI: 12301 in 12304), 

- stavbe za kulturo in razvedrilo (objekti iz podrazreda CC-SI: 12610), 
- stavbe in objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (objekti iz podrazreda CC-

SI: 12610), 
- garažne stavbe za potrebe prostorske enote (samo nadstrešnice) (objekti iz podrazreda CC-SI: 

12420), 
- nadstrešnice (objekti iz podrazreda 12740), 
- parkirišča za potrebe prostorske enote (objekti iz podrazreda CC-SI: 21122), 
- športna igrišča (objekti iz podrazreda CC-SI: 24110).  
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8. člen 
(opis načrtovanih rešitev po posameznih funkcionalnih enotah) 

 
(1) Na območju OPPN je predvidena ureditev kampa s spremljajočimi objekti ter zunanjimi 
ureditvami ter prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo. 
(2) Na celotnem območju OPPN (razen v priobalnem pasu oziroma v FE 4) je dopustna gradnja 
novih in vzdrževanje ter rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav komunalne, energetske, 
prometne in druge gospodarske infrastrukture, urejanje zelenih in utrjenih zunanjih površin ter 
urejanje igrišč (športna igrišča ter drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas). 
 
Funkcionalna enota FE 1: 
(3) FE 1 predstavlja severni in severovzhodni del območja OPPN in meri cca. 1,3 ha. Deli se na dve 
podenoti.  
(4) Na območju FE 1a je predvidena umestitev dostopne ceste, parkirnih površin ter spremljajočih 
objektov (npr. kolesarnic, nadstrešnic nad parkirnimi mesti in ekološkimi otoki, transformatorskih 
postaj, črpališč in drugih servisnih objektov za potrebe kampa). 
(5) Preko FE 1b poteka kolesarska pot, ki se jo ohranja. 
(6) V FE 1b delno sega tudi obstoječe krožno križišče na regionalni cesti R1-209/1088, ki se ga 
rekonstruira in dogradi z južnim krakom, preko katerega bo urejen dostop do kampa. 
(7) Na FE 1b je potrebno ohranjati zeleni pas v širini min. 20 m, merjeno od roba obstoječe 
regionalne ceste. V zelenem pasu ob regionalni cesti ter na območju kmetijske rabe (skrajni 
severozahodni rob območja OPPN) gradnja stavb ni dopustna. 
(8) Na celotnem območju FE 1 je dopustno tudi umeščanje povezav s sosednjo prostorsko enoto GB 
03 (npr. izvedba podhoda pod regionalno cesto). 

 
Funkcionalna enota FE 2: 
(9) FE 2 predstavlja osrednje območje OPPN in meri cca. 3,6 ha. Deli se na tri podenote. 
(10) Na območju FE 2a je dopustno umeščanje stavb, ki dopolnjujejo program kampa. Dopustne so: 
gostinske stavbe (bar, restavracija, nastanitvene enote, recepcija, ipd.), trgovske stavbe in stavbe za 
storitvene dejavnosti (trgovina, tržnica, izposojevalnica koles, ipd.), stavbe za šport (bazen, 
telovadnica, wellness, večnamenska dvorana ipd.).  
(11) Pred gradnjo predvidenih spremljajočih stavb kampa se območje FE 2a lahko nameni ureditvi 
prostorov za kampiranje in za umeščanje mobilnih hišic. 
(12) FE 2b je namenjena ureditvi prostorov za kampiranje. Na tem območju je dopustna ureditev 
prostorov za kampiranje (prostori za šotore, prikolice in avtodome) ter umeščanje počitniških hišic 
(npr. mobilne hiške, glamping hišice, grajeni prostori na drevesih ipd.). 
(13) FE 2c predstavlja servisno cono, znotraj katere je dopustna umestitev čistilne naprave in drugih 
servisnih objektov, ki so potrebni za vzdrževanje in funkcioniranje kampa.  
(14) Na celotnem območju FE 2 je dopustno umeščati tudi servisne objekte kampa (npr. sanitarije, 
kopalnice, pralnice ipd.) in nadstrešnice (npr. nad prostori za zbiranje odpadkov, nad prostori za mize 
in klopi, nad zunanjimi kuhinjskimi enotami, nad kolesarnicami, ipd.). 
(15) Dopustna je masivna in montažna gradnja stavb ali postavitev proizvodov. 
 
Funkcionalna enota FE 3: 
(16) FE 3 obsega južni del območja OPPN in meri cca. 0,7 ha. 
(17) FE 3 v naravi predstavlja del območja OPPN, ki je zaraščen z gozdom z močno poudarjenimi 
ekološkimi in socialnimi funkcijami, zato se ta gozd v največji možni meri ohranja oziroma uredi kot 
parkovni gozd. V območju obstoječega gozda se predvidijo površine za šotore, ob ohranjanju dreves 
oziroma gozda v sedanjem obsegu in zagotavljanju trajnosti gozda. 
(18) V FE 3 se znotraj gozda lahko uredi prostore za kampiranje (prostori za šotore, počitniške 
prikolice in avtodome) ter grajene prostore na drevesih. 
(19) Na območju FE 3 je pogojno dopustno umestiti tudi največ dva servisna objekta kampa (npr. 
nadstrešnice), velikost posameznega objekta ne sme presegati 36 m². Umestitev teh objektov mora biti 
izvedena z čim manjšimi posegi v gozdno vegetacijo.  
 
Funkcionalna enota FE 4: 
(20) FE 4 obsega skrajni zahodni del območja OPPN, meri cca. 0,3 ha in predstavlja priobalno 
zemljišče Save Dolinke. 
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(21) Na območju FE 4 je dopustna ureditev zelenih in rekreacijskih površin ter ureditev naravnih 
preprek (z namenom ograjevanja kampa), ki bodo kljub ograditvi območja kampa omogočale prehod 
divjadi. 
(22) Dopustni so tudi drugi posegi, ki so na priobalnih zemljiščih dopustni skladno z Zakonom o 
vodah. 
 

9. člen 
(pogoji za oblikovanje objektov) 

 
(1) Na območju OPPN je predvideno umeščanje svojevrstnih stavb, katerih oblikovanje v večji meri 
izhaja iz namembnosti in funkcije stavbe.  
(2) Urbanistično in arhitekturno oblikovanje celotnega območja mora biti usklajeno in kvalitetno. V 
čim večji možni meri naj izhaja iz lokalne tradicije, ki se jo lahko interpretira na sodoben način, 
upoštevati pa je potrebno tudi konfiguracijo terena in lego zemljišč, na katere se stavbe umešča. 
(3) Večje stavbne mase je treba načrtovati po principu adicije oz. jih ustrezno zastreti z zunanjimi 
ureditvami (zasaditve dreves).  
(4) Priporoča se uporaba tradicionalnih materialov (npr. leseni stavbni elementi, kamen,…). Vsiljive, 
izstopajoče in neavtohtone barve fasad niso dovoljene. 
(5) Strehe so lahko ravne ali v naklonu, poljubnih oblik in obdelave. Svetleče kritine niso dovoljene, 
priporočljiva je ozelenitev ravnih streh. Strešna kritina naj bo sive barve. 
(6) Oblikovanje stavb in drugih objektov naj bo poenoteno znotraj posameznih programskih sklopov 
(funkcionalnih enot in podenot) oz. v okviru sorodnih namembnosti.  
(7) Na strehah je dovoljena postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov, ki 
jih je treba umestiti tako, da njihov najvišji del ne presega višine slemena osnovne strehe, pri ravnih 
strehah pa ne smejo presegati višine venca.  
(8) Klimatske in tehnične naprave na objektih morajo biti oblikovno zastrte. 
(9) Predvidene ureditve in objekti morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem in 
zagotavljati varno uporabo v skladu s predpisi o univerzalni graditvi in uporabi objektov.  
 

10. člen 
(lega objektov na zemljišču in regulacijski elementi) 

 
(1) Lega objektov mora zagotavljati neovirano vzdrževanje in rabo objektov, obenem ne sme biti 
motena sosednja posest. 
(2) Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični in  
požarnovarnostni pogoji ter da je možno vzdrževanje in raba objektov.  
(3) Na severnem delu območja OPPN je določena gradbena meja, ki v večjem delu sovpada z mejo 
20 m zelenega pasu ob regionalni cesti. Severno od GM ni dopustno umeščati stavb, dopustna je le 
gradnja gospodarske javne in druge infrastrukture (vključno s priključki območja OPPN na obstoječa 
infrastrukturna omrežja). 
(4) Gradbena meja (GM) je črta, ki je stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od 
nje odmaknjene v notranjost območja OPPN. Gradbena meja je prikazana v grafičnem delu OPPN. 
(5) Odmik stavb od gozdnega roba mora biti tolikšen (višina odraslih dreves sosednjega gozda), da 
gospodarjenje z gozdom ne ogroža objektov oz. rabe prostora. Če tega odmika ni, investitor prevzema 
odgovornost za poškodbe na svojem objektu, ki jih lahko povzročijo normalno gospodarjenje s 
sosednjim gozdom ali ujme ter sanacija njihovih posledic.  
 

11. člen 
(gabariti objektov) 

 
(1) Maksimalni tlorisni gabariti stavb so opredeljeni z velikostjo funkcionalnih enot in podenot, 
gradbeno mejo, dopustnim faktorjem zazidanosti (FZ = max. 25% območja funkcionalne enote FE 2 
in funkcionalne podenote FE 1a) in zahtevanim deležem odprtih bivalnih površin (DOBP = min. 20% 
območja OPPN). 
(2) Tlorisni gabariti spremljajočih stavb kampa (recepcija, bar, restavracija, športni objekti ipd.) ter 
površine za kampiranje (za postavitev šotorov, počitniških prikolic in avtodomov) morajo biti 
določeni skladno s področno zakonodajo.  
(3) Višinski gabarit stavb v FE 1 ne sme presegati etažnosti P. 
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(4) Višinski gabarit stavb znotraj FE 2 ne sme presegati 11 m (nad koto raščenega terena) in etažnosti 
P + 2 oziroma P + 1+ M.  
(5) Večnamenska oz. športna dvorana je lahko delno vkopana v teren. Dopustna je tudi gradnja 
kletnih etaž, če to dopuščajo geomehanski in geološko hidrotehnični pogoji.  

 
12. člen 

(pogoji za oblikovanje zunanjih površin) 
 

(1) Na severnem delu območja OPPN je ob regionalni cesti potrebno zagotoviti zeleni pas v širini 
min. 20 m. V 20 m zelenem pasu se ohranja gozd v obstoječi površini, razen za gradnjo dovozne ceste. 
(2) Pri urejanju okolice naj se upošteva konfiguracija terena. Višinske razlike na zemljišču morajo 
biti urejene s travnatimi brežinami. Podporni zidovi in škarpe so dovoljeni le v primerih, ko niso 
možna drugačna zavarovanja brežin. 
(3) Ureditve naj se predvidijo na način, da se v največji možni meri ohranja obstoječa konfiguracija 
terena, razen tam, kjer to ni mogoče (npr. ureditev dostopne ceste). 
(4) Obstoječe gozdne površine na območju naj se v največji možni meri ohranjajo oziroma uredijo 
kot parkovni gozd. 
(5) Pri urejanju zunanjih površin naj se za zasaditev uporabi avtohtone drevesne vrste, ki že zdaj 
rastejo v okolici.  
(6) Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in vmesnih pasovih zasadi drevesa, ki zagotavljajo 
ustrezno osenčenje parkirnih površin. Na vsaka tri do štiri parkirna mesta je treba zagotoviti vsaj eno 
drevo. 
(7) Parkirišča, ki po površini presegajo 500 m², je treba členiti v več manjših enot (npr. z izbiro in 
kombinacijami različnih materialov in z drugimi oblikovalskimi principi).  
(8) Dopustne so izvedbe asfaltiranih in utrjenih površin za promet. 
(9) Dostop do Save Dolinke z območja OPPN se zagotavlja preko obstoječe poti, ki poteka ob 
jugovzhodni meji območja. Izven območja OPPN se ohranjajo obstoječe poti do Save Dolinke. 
(10) Ureditve v FE 4 se morajo čim bolj prilagajati terenu brez bistvenega spreminjanja reliefnih in 
talnih razmer. Pri trasiranju in urejanju zemljišč je treba v največji meri ohranjati obstoječo vegetacijo 
(gozdni rob, drevje, grmičevje in posamična drevesa).  
(11) Oglaševanje v območju OPPN ni dopustno. Znotraj območja kampa je dopustna postavitev 
znakov za usmerjanje in informiranje, ki pa morajo biti zasnovani na osnovi enotnega koncepta in 
vizuelno ne smejo preglasiti ambienta. 
(12) V času gradnje je treba zagotoviti varovanje vegetacije in njenega koreninskega sistema pred 
poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti 
okolico. 
 

13. člen 
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)  

 
(1) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dopustna na celotnem območju OPPN, razen 
znotraj FE 4. 
(2) Vrste dopustnih enostavnih in nezahtevnih objektov:  

- objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine, mala 
komunalna čistilna naprava, zajetje, vrtina ali vodnjak, utrjena dvorišča, drvarnica, garaža, 
bazen, utrjena dovozna pot in drugi enoetažni pritlični objekti), 

- ograje, škarpe in podporni zidovi,  
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam,  
- vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem (razen strelišč),  
- spominska obeležja,  
- igrišča za šport in rekreacijo na prostem, 
- urbana oprema, 
- proizvodi, 
- objekti prometne infrastrukture, 
- infrastrukturni objekti. 

(3) Znotraj FE 4 je dopustna le gradnja naslednjih enostavnih in nezahtevnih objektov: ograje, škarpe 
in podporni zidovi.  
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(4) Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi 
materiali in ozelenjeni. Določila za škarpe in podporne zidove veljajo tudi za škarpe in podporne 
zidove, ki niso enostavni in nezahtevni objekti. 
(5) Pri oblikovanju odprtih sezonskih gostinskih vrtov, odrov na prostem in začasnih objektov je 
treba pri uporabi materialov in izboru barv upoštevati lokalne značilnosti.  

 
14. člen 

(pogoji za ograjevanje)  
 

(1) Območje kampa se zagradi z varovalno ograjo.  
(2) Kamp se z varovalno ograjo ogradi na severni strani, proti kolesarski stezi in državni cesti, ter na 
zahodni strani, kjer se teren strmo spusti proti Savi Dolinki.  
(3) Na delih, kjer kamp prehaja v območje gozda, naj se ograjevanje predvidi na način, da gozdne 
površine ostanejo povezane s sosednjimi zemljišči brez ovir za prostoživeče živali (npr. postavitev 
sonaravnih preprek, ki dopuščajo prehod divjadi), na preostalem delu pa naj bodo ograje oblikovane 
sonaravno, nevpadljivo in v največji možni meri v naravnih materialih ali transparentne. Kjer je 
možno, naj bodo ozelenjene.  

 
V. NAČRT PARCELACIJE  

 
15. člen 

 (načrt parcelacije) 
 
(1) Območje OPPN je namenjeno ureditvi turističnega kampa.  
(2) Z OPPN se območje deli na štiri funkcionalne enote FE 1, FE 2, FE 3 in FE 4, za katere so 
določeni različni pogoji za urejanje.  
(3) Ker je na območju predviden enovit turistični kompleks, ki bo v celoti urejen na zemljiščih v lasti 
investitorja, nova parcelacija zemljišč znotraj območja OPPN ni predvidena, je pa dopustna. 
(4) V primeru parcelacij je treba pri določitvi velikosti in oblike posameznih parcel za gradnjo 
upoštevati oz. zagotoviti: 

- namembnost, velikost in zmogljivost objektov, 
- da faktor zazidanosti posamezne parcele ne preseže 60 %,  
- možnost priključitve na javno prometno omrežje in na infrastrukturne vode, objekte in 

naprave, 
- predpisane intervencijske dostope in površine, 
- potrebne odmike ali požarne ločitve za omejevanje širjenja požara na sosednje parcele v 

skladu s predpisi. 
(5) Na območju je dopustna parcelacija za potrebe objektov gospodarske javne infrastrukture 
(kolesarska pot, dostopne ceste, transformatorske postaje, črpališča, zadrževalniki, ipd.). 
(6) Mejne točke mej funkcionalnih enot in meje območja OPPN so opredeljene po Gauss-
Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so razvidne iz grafičnega dela OPPN. 
 
VI. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 

INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
 

16. člen 
(pogoji za prometno urejanje) 

 
Ureditve na območju regionalne ceste R1-209/1088 Lesce - Bled:  
(1) Za priključevanje OPPN na obstoječe prometno omrežje je predvidena izvedba nove dostopne 
ceste z regionalne ceste R1-209/1088 Lesce – Bled. 
(2) Predvidena je rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča na regionalni cesti R1-209/1088 
Lesce – Bled, na priključku lokalne ceste LC349121 za Golf igrišče in izgradnja južnega kraka 
križišča.  
(3) Rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča in izvedba južnega kraka križišča se izvede skladno 
z idejnim projektom: »Ureditev priključevanja OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce 
Pod Golfom jug« (št. AP006-19, Appia d.o.o., februar 2019).  
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(4) Vpliv predvidenih ureditev na odvijanje prometa na regionalni cesti je bil preverjen v strokovni 
podlagi »Kapacitetna preveritev navezave turističnega kampa »Golf Bled« na regionalno cesto R1-
209/1088 Lesce – Bled, elaborat, št. AP042-18-E, Appia d.o.o., oktober 2018«.  
 
Ureditve na območju OPPN: 
(5) Rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča delno sega v območje OPPN. 
(6) Predvidena je izgradnja južnega kraka krožnega križišča na regionalni cesti R1-209/1088 Lesce – 
Bled, preko katerega bo urejen dostop do kampa. Širina vozišča dovozne ceste mora znašati min. 6,00 
m. 
(7) Znotraj kampa je predvidena ureditev dostopnih poti do posameznih funkcionalnih enot ter 
dostopov do prostorov za kampiranje in za postavitev počitniških hišic ter drugih spremljajočih 
objektov kampa. Glavne dostopne poti znotraj kampa naj se uredi v utrjeni izvedbi, dostopi do 
posameznih prostorov kampa pa naj bodo urejeni sonaravno (npr. peščene poti). 
(8) Na območju je potrebno zagotoviti ustrezne dostope za intervencijska in komunalna vozila. 
(9) Za potrebe predvidenih ureditev je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest znotraj 
območja OPPN. Glede na namembnosti ali dejavnosti v objektih je potrebno pri izračunu parkirnih 
mest upoštevati normative predpisane s PRO Radovljica.  
(10) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je potrebno v skladu s predpisi zagotoviti 
parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe.  
(11) Vsi posegi na območju OPPN, razen izvedbe priključkov na obstoječa infrastrukturna omrežja, so 
od roba obstoječe regionalne ceste oddaljeni min. 20 m (več kot 15 m varovalni pas ceste), tako da s 
predvidenim OPPN ne bo onemogočena morebitna širitev regionalne ceste. 
(12) Preko severnega dela območja OPPN poteka obstoječa kolesarska pot. Ob izvedbi južnega kraka 
krožnega križišča se izvede deviacija obstoječe kolesarske poti in ustrezen prehod preko nove 
dostopne ceste. Dostop na kolesarsko pot se izvede na severozahodnem delu območja skladno s pogoji 
upravljavca, sicer pa se območje OPPN od kolesarske steze loči z ograjo ali zazelenitvijo.  
(13) Za posege v varovalni pas regionalne ceste je potrebno pridobiti mnenje upravljavca ceste. 
(14) Prometne ureditve so razvidne iz grafičnega dela OPPN. 
 

17. člen 
(splošni pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje) 

 
(1) Vsa omrežja gospodarske javne infrastrukture je praviloma treba zgraditi v obstoječem ali 
predvidenem cestnem svetu tako, da je možno vzdrževanje omrežja in priključkov. 
(2) Potek omrežij gospodarske infrastrukture mora biti medsebojno usklajen. Praviloma naj se jih 
združuje v skupne koridorje. 
(3) Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture je treba v 
okviru območja predvidenega posega predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in 
naprav, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni. 
(4) Pri načrtovanju in gradnji infrastrukture je treba zagotoviti, da je le ta v prostor umeščena in 
zgrajena tako, da ne prizadene varovanih vrednot.  
(5) Komunalne ureditve se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza 
obrambno-zaščitnim zahtevam in je v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.  
(6) Pri načrtovanju in izvedbi infrastrukturnih omrežij je potrebno upoštevati s pravilniki in mnenji 
nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med posameznimi vodi ter pogoje in 
smernice upravljavcev za priključitve na obstoječe sisteme komunalne in druge infrastrukture.  
(7) Načrtovana komunalna oprema območja obsega: prometni dostop, elektro energetsko omrežje, 
vodovod, fekalno in padavinsko kanalizacijo in telekomunikacijsko omrežje. 
(8) Obstoječo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo je dopustno obnavljati, 
dograjevati in povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi. 
 

18. člen 
(vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za gašenje) 

 
(1) Severno od regionalne ceste poteka javni vodovod JK 500, ki predstavlja glavni tranzitni 
vodovod, na katerega priključitev območja OPPN ni možna. 
(2) Za oskrbo območja se začasno izvede nov vodovodni priključek, ki se naveže na obstoječ 
vodovod PE d110, ki poteka severno od tranzitnega vodovoda. Od točke priključitve je predviden 
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potek vodovodnega priključka v lokalni cesti LC 349121 proti jugu, preko regionalne ceste R1-
209/1088 Lesce-Bled. Južno od regionalne ceste se na območju OPPN predvidi nov vodomerni jašek, 
od koder je predviden interni razvod znotraj območja OPPN. 
(3) V kasnejši fazi, po izgradnji novega primarnega vodovoda od hipodroma do območja OPPN, se 
območje OPPN priključi na nov primarni vodovod. 
(4) Za potrebe oskrbe objektov z vodo se znotraj območja OPPN vzdolž internih cest predvidi 
izgradnja novega vodovodnega omrežja (dimenzije od d32 do DN100). Vzdolž trase vodovoda se 
uredi odcepe za priključke do posameznih bodočih odjemalcev. 
(5) Za priključitev na vodovodno omrežje je treba v nadaljnjih fazah projektiranja izdelati ustrezno 
dokumentacijo, ki mora biti izdelana skladno s predpisi s področja vodovoda in pogoji pristojnega 
upravljavca za področje vodovoda.  
(6) Požarna varnost znotraj območja OPPN se zagotavlja z nadzemnimi hidranti dimenzije DN80, ki 
jih je potrebno smiselno razporediti po celotnem območju OPPN.  
(7) Voda za gašenje za predvidene objekte se bo zagotavljala iz vodovodnega omrežja. Če pretok 
vodovodnega omrežja ne zadošča za potrebe gašenja, je požarno varnost možno zagotavljati tudi na 
druge načine.  
 

19. člen 
(odvajanje odpadnih in padavinskih vod) 

 
Odpadna kanalizacija: 
(1) Na obravnavanem območju ni javne kanalizacije. 
(2) Odpadne vode se preko internega kanalizacijskega omrežja odvajajo v novo malo komunalno 
čistilno napravo (MKČN), ki se locira na jugovzhodni del območja OPPN.  
(3) Vsi objekti, ki bodo oskrbovani s pitno vodo iz vodovodnega omrežja, morajo biti priključeni na 
omrežje fekalne kanalizacije, ki se zaključi z MKČN. 
(4) MKČN mora biti locirana tako, da je dostopna za vozila za praznjenje.  
(5) Odpadne vode iz fekalne kanalizacije se bodo na čistilni napravi očistile do stopnje, ki jo 
zahtevajo predpisi. Iz čistilne naprave je predviden izpust očiščenih voda v vodotok Sava Dolinka.  
(6) Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno in mora biti preizkušena na vodotesnost skladno z 
veljavnimi predpisi. 
(7) Za izgradnjo kanalizacijskega omrežja je treba v nadaljnjih fazah projektiranja izdelati ustrezno 
dokumentacijo, ki mora biti izdelana skladno s predpisi s področja odpadnih vod in pogoji pristojnega 
izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.  
 
Padavinska kanalizacija: 
(8) Padavinske vode s parkirišč se preko padavinske kanalizacije vodi v ponikovalnice ali vodotok in 
morajo biti očiščene na način, kot to določajo predpisi. 
(9) Vsi iztoki v vodotok morajo biti urejeni z iztočnimi glavami, oblikovanimi v naklonu brežine. V 
območju izpusta je treba predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge vodotoka.  
(10) Padavinske vode iz streh objektov se morajo speljati preko peskolovcev v ponikovalnice ali 
vodotok.  
 

20. člen 
(elektroenergetsko omrežje)  

 
(1) Elektrodistribucijsko omrežje v lasti Elektro Gorenjska d.d. poteka severno od regionalne ceste. 
Najbližja transformatorska postaja je TP413 Cestna baza Lesce, ki se napaja preko daljnovodnega SN 
odseka.  
(2) Predvidene trase SN kablovodov je potrebno uskladiti s strateškimi usmeritvami in razvojnimi 
načrti Elektro Gorenjska. Severno od območja OPPN je skladno s projektom št.:7241-1E1, 
izdelovalca Ce Design d.o.o. predvidena izvedba SN 20 kV kablovoda od TP Lisičja farma do TP 
Golf igrišče, preko katere je predviden odcep pod regionalno cesto do območja OPPN. 
(3) Za potrebe napajanja novih odjemalcev je predvidena izgradnja tipske transformatorske postaje 
(do velikosti 1000 kVA), katero se umesti na vstopu na območje OPPN, znotraj FE 1. 
(4) Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih 
podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde. 
(5) Elektroenergetsko omrežje mora biti zgrajeno v elektro-kabelski kanalizaciji v podzemni izvedbi.  
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(6) Razdelilne oziroma priključno merilne omarice morajo biti dostopne z javnih površin.  
(7) V primeru gradbenih del v območju obstoječih elektroenergetskih naprav je investitor dolžan pri 
upravljavcu distribucijskega omrežja naročiti projektno dokumentacijo prestavitve oziroma zaščite 
obstoječih elektroenergetskih naprav. Vse stroške izdelave te projektne dokumentacije nosi investitor. 
Vsa morebitna dela prestavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav lahko opravi 
samo upravljavec distribucijskega omrežja, na stroške investitorja. 
 

21. člen 
(telekomunikacijsko omrežje)  

 
(1) Severno od obravnavanega območja OPPN poteka telekomunikacijsko optično in bakreno 
omrežje Telekom Slovenija d.d. ter telekomunikacijsko omrežje Telemach d.o.o.. 
(2) Objekti na območju OPPN bodo imeli možnost priključitve na telekomunikacijska omrežja pod 
pogoji posameznih upravljavcev omrežij.  
(3) Za priklope objektov na telekomunikacijska omrežja je potrebno izdelati projekt 
telekomunikacijskega omrežja v skladu s predvideno dejavnostjo in potrebami. 
(4) V primeru gradbenih del v območju obstoječih telekomunikacijskih naprav je treba izdelati 
projektno dokumentacijo in izvesti prestavitve oziroma zaščite obstoječih telekomunikacijskih naprav 
v skladu s predpisi in pogoji pristojnega upravljavca. 
(5) Za prestavitev obstoječih telekomunikacijskih naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna 
dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. 
(6) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih telekomunikacijskih naprav pri posegih v 
prostor izvede upravljavec TK oz. KKS omrežja. 
 

22. člen 
(ravnanje z odpadki) 

 
(1) Na območju OPPN je potrebno načrtovati ločeno zbiranje odpadkov (mešani komunalni odpadki, 
embalaža, papir, steklo).  
(2) V FE 1 se predvidi prevzemno mesto za odpadke (ekološki otok), ki mora biti ustrezne velikosti 
in mora biti dostopno vozilom za odvoz. 
(3) Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala na priobalno zemljišče, na 
brežine, v pretočne profile vodotokov, na kmetijska in gozdna zemljišča ter na nestabilna mesta, kjer 
bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, ni dovoljeno.  
 

 
 

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
 

23. člen 
(varstvo kulturne dediščine) 

 
(1) Obravnavano območje OPPN se ne nahaja v območju varovanja s področja kulturne dediščine. 
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki 
najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da 
najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto zavoda, ki 
situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. 
(3) Za gradnjo in druge posege na podlagi tega odloka ni potrebno pridobiti kulturnovarstvenih 
pogojev in soglasja pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.  
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VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER 
OHRANJANJA NARAVE 

 
24. člen 

 (varstvo narave)  
 

(1) Obravnavano območje OPPN se nahaja na območju naravne vrednote: Sava Dolinka s pritoki do 
sotočja s Savo Bohinjko (ident.št.: 268) in v ekološko pomembnem območju: Sava Dolinka s pritoki 
do sotočja s Savo Bohinjko (ID območja: 25300). 
(2) V okolici območja OPPN se nahajajo varovani habitatni tipi: rečna prodišča in bregovi, pionirske 
združbe prodišč gorskih rek in potokov, nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje. 
Habitatni tipi naj se ohranjajo v ugodnem stanju.  
(3) Pri oblikovanju območja naj se v največji možni meri upošteva konfiguracija terena. 
(4) Ohranja naj se brežine reke, prodišče in relief v območju obvodnega gozda.  
 

25. člen 
(gozd)  

 
(1) Skladno z grafičnim delom PRO Radovljica zahodni del območja OPPN predstavljajo gozdne 
površine (G). V naravi je omenjeno zemljišče travnik, gozd pa se v naravi nahaja na jugovzhodnem 
delu območja OPPN. 
(2) Skladno s smernicami Zavoda za gozdove Slovenije predstavlja jugovzhodni del območja OPPN 
gozd z močno poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami. 
(3) Gozd se v največji možni meri ohranja oziroma se uredi kot parkovni gozd.  
(4) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba predhodno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove 
Slovenije.  
(5) Gozdno drevje, ki ga je potrebno odstraniti, mora pred posekom evidentirati pooblaščeni delavec 
Zavoda za gozdove Slovenije. Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. 
Preprečiti je potrebno poškodbe debel obstoječih dreves in omejiti poškodbe na koreninah dreves v 
območju posegov.  
(6) Vsa zemeljska dela morajo potekati na način, ki ne predstavlja nevarnosti za gozdni ekosistem v 
neposredni bližini posegov in tako, da bo preprečena možnost pojava erozijskih procesov. 
 

26. člen 
(varstvo zraka)  

 
(1) Ogrevanje novih stavb naj se zagotavlja z ekološko sprejemljivimi viri energije. 
(2) Emisije prahu na gradbiščih je treba preprečevati z vlaženjem sipkih gradbenih materialov in 
makadamskih transportnih poti v suhem in vetrovnem vremenu ter preprečevati raznos zemlje in blata 
iz gradbišč na prometnice. 
 

27. člen 
 (varstvo voda)  

 
(1) Ob območju OPPN teče vodotok I. reda Sava Dolinka, s priobalnim zemljiščem v širini 40 m. 
(2) Priobalno zemljišče znotraj območja OPPN predstavlja funkcionalna enota FE 4, kjer so dopustni 
le posegi, ki so na priobalnih zemljiščih dopustni skladno z veljavno zakonodajo. 
(3) V priobalnem pasu vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka. 
(4) Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske in podzemne vode in odvzem toplote 
iz površinskih in podzemnih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa zakon in 
predpisi na področju varstva okolja. Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je 
prepovedano. 
(5) Vsi posegi v prostor naj bodo načrtovani tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da 
se ohranja naravne procese, omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje 
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.  
(6) Območje OPPN se nahaja v vplivnem območju porušitve pregrade HE Moste. Skladno z izdelano 
»Hidravlično študijo Save Dolinke na območju OPPN površine za turizem GB 05 – Lesce Pod 
Golfom jug (študija poplavne varnosti območja za kampiranje), elaborat, št. H-237, PHCE d.o.o., 
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september 2018« je v primeru porušitve pregrade HE Moste obravnavano območje praktično na 
celotni površini varno. Za zagotavljanje varnosti v primeru porušitve pregrade HE Moste se priporoča 
stalna povezavo z upravljalci HE Moste. Za območje kampa naj se predvidi ustrezne evakuacijske poti 
in režim evakuacije.  
(7) Varstvo voda se zagotavlja z odvajanjem odpadnih vod skladno z veljavno zakonodajo. 
(8) Ob odvajanju padavinskih, zalednih in drenažnih vod ne sme priti do erodiranja, zamakanja, 
destabiliziranja konglomeratnih sten ali poplavljanja okoliških površin ali poškodb na vodotokih ali 
objektih vodne infrastrukture. V čim večji možni meri je potrebno zmanjšati hipni odtok. 
(9) Padavinske vode z utrjenih in parkirnih površin je potrebno odvajati tako, da ne bo prišlo do 
onesnaženja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode. 
(10) Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na 
gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda ali podtalnice, ki bi nastalo zaradi transporta, 
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in 
zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča 
goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje.  
 

28. člen 
 (varstvo tal)  

 
(1) Pri gradnji objektov je treba humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo 
ureditev. 
(2) Posege v tla je treba izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne 
prometne in gradbene površine je treba prednostno uporabiti obstoječe infrastrukturne površine in 
druge manipulativne površine. Čas in obseg gradnje je treba omejiti na za gradbišče določeno območje 
in za gradnjo določen čas. 
(3) Pri gradnji je treba uporabljati transportna sredstva in gradbene stroje, ki so tehnično brezhibni, in 
materiale, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Predvideti je treba nujne 
ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi, zaradi nezgod na 
tehnoloških površinah. 
(4) Izvajalec gradbenih del mora med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani 
gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico. 

 
29. člen 

 (varstvo pred hrupom)  
 
(1) Obravnavano območje OPPN je glede na predvidene dejavnosti razvrščeno v II. stopnjo varstva 
pred hrupom. 
(2) Za vse objekte oziroma varovane prostore v objektih, kjer bo treba zagotavljati povečano stopnjo 
varstva pred hrupom, mora biti v projektni dokumentaciji za izvedbo izkazana ustrezna zvočna zaščita 
objektov in predvidena ustrezna pasivna zaščita.  
(3) Izvedba vseh protihrupnih ukrepov za zaščito objektov in območja je obveznost investitorjev 
novih posegov. 

 
30. člen 

 (svetlobno onesnaževanje)  
 

(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, 
ki jih določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja. 
(2) Zaradi velike biotske raznovrstnosti širšega območja in prisotnosti kačjega pastirja, je 
osvetljevanje območja OPPN potrebno predvideti v najmanjši možni meri in skladno z Uredbo o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010 
in 46/2013). Kjer je možno, naj se predvidi avtomatsko vklapljanje osvetlitve. 
(3) Območje gozdnih površin naj ostane neosvetljeno.  
 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4162
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5462
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1760
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IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

 
31. člen 

 (varstvo pred požarom in drugimi nesrečami) 
 

(1) Načrtovanje in gradnjo objektov je treba zasnovati tako, da se preprečijo oziroma zmanjšajo 
škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč. 
(2) Požarno varstvo vseh objektov na območju OPPN mora biti urejeno v skladu z veljavnimi 
požarno-varstvenimi predpisi. Za zaščito pred požarom je potrebno zagotoviti: 
- pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja,  
- odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve,  
- neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila, 
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (hidrantno omrežje v skladu s predpisi),  
- površine za potrebe evakuacije.  
(3) Za območje OPPN je bilo izdelano Strokovno mnenje požarne varnosti (izdelal Ekosystem, 
d.o.o., št. 0029-02-19 SMPV, marec 2019), v katerem so določene usmeritve za načrtovanje požarne 
varnosti območja, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije za posamezne 
objekte in ureditve na območju OPPN.  
(4) V fazi izdelave projektne dokumentacije za posamezne objekte je treba, če to zahtevajo požarni 
predpisi, izdelati načrt s področja požarne varnosti. 
(5) Voda za gašenje požarov se zagotovi iz hidrantnega omrežja, ki mora zagotavljati odvzem vode 
najmanj 10 l/s, s trajanjem najmanj 2 uri. Če pretok vode ne zadošča za potrebe gašenja, mora 
investitor zagotoviti ustrezno požarno varnost z drugimi ukrepi, npr. s požarnim bazenom ali z 
zagotavljanjem požarne vode iz vodotoka Sava Dolinka.  
(6) Poleg hidrantov se priporoča tudi namestitev hidrantnih omaric s potrebno opremo za gašenje (na 
25 prostorov za kampiranje en gasilnik 6EG). 
(7) Manipulacijske površine ob objektih morajo zagotavljati ustrezen dovoz in površine za 
intervencijska vozila.  
(8) Medsebojni odmiki med objekti morajo zagotavljati pogoje za omejevanje širjenja požara na 
sosednja zemljišča ali sosednje objekte.  
(9) Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno z veljavnim standardom. Intervencijske 
vozne poti zunaj vozišč je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje in ozelenitev ter 
omogoča vožnjo gasilskih vozil z osno obremenitvijo do 10 ton. 
(10) Objekti morajo biti načrtovani potresno varno, upoštevati je potrebno projektni pospešek tal 
(0,175g), geološko sestavo in namembnost objekta ter temu primerno predvideti tehnične rešitve 
gradnje. Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost in ustrezne 
tehnične rešitve gradnje. 
(11) Območje OPPN ni poplavno ogroženo ter se ne nahaja na plazljivih ali erozijskih območjih.  
 

X. ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE PROSTORSKE UREDITVE  
 

32. člen 
(etapnost izvedbe) 

 
(1) Rekonstrukcija križišča na regionalni cesti R1-209/1088 Lesce – Bled ter izvedba južnega kraka 
(dostopna cesta) morajo biti izvedene najkasneje do začetka uporabe objektov na območju OPPN.   
(2) OPPN se lahko izvaja etapno, vendar mora biti sočasno z izgradnjo posameznih objektov 
zagotovljena tudi izgradnja za obratovanje objekta potrebne komunalne, energetske in prometne 
infrastrukture. Etapnost izgradnje objektov je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela 
infrastrukturne opreme , da se zagotavlja nemoteno funkcioniranje novo zgrajenih objektov.  
(3) Objekti so lahko zgrajeni v več neodvisnih etapah, ki si lahko sledijo v poljubnem časovnem 
zaporedju. 
(4) Dopustna je tudi fazna gradnja posameznih objektov, če zgrajen del objekta predstavlja 
zaključeno funkcionalno celoto.  
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33. člen 
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev) 

 
(1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje 
komunalne oskrbe ter pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.  
(2) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani 
material odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno ureditev zelenih 
površin. 
(3) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta 
zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni 
gradbeni material ter urediti okolico. 
(4) Poleg pogojev, ki jih predpisuje ta odlok, je potrebno upoštevati tudi vse pogoje in omejitve iz 
smernic posameznih nosilcev urejanja prostora ter vso veljavno zakonodajo.  

 
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH 

REŠITEV 
 

34. člen 
(dopustna odstopanja) 

 
Odstopanja pri legi in velikosti objektov: 
(1) V grafičnem delu OPPN je prikazana ena izmed možnih razporeditev posameznih ureditev 
znotraj kampa. Natančna razporeditev, velikost, število in namembnost stavb in drugih objektov 
kampa (vključno z zunanjimi ureditvami) se opredeli v projektni dokumentaciji za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, ob upoštevanju določil tega odloka in veljavnih predpisov za vrste objektov, ki 
se gradijo.  
(2) Višine objektov, kot so npr. razgledni stolpi, opazovalnice in podobno, lahko presegajo s tem 
odlokom določeno višino stavb. Če se v večnamensko dvorano umešča športna aktivnost, ki zahteva 
višino, večjo od 11 m (kot npr. plezanje), je dopustna gradnja višjega objekta. Če bi višina objektov 
(trajnih ali začasnih) presegala skupno višino 25 m (vključno z antenami, dimniki, klimatskimi 
napravami ipd.) je potrebno v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja vključiti mnenjedajalca 
pristojnega za zračni promet.  
(3) Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, ki so posledica 
natančnejše stopnje obdelave podatkov. 
Odstopanja od predvidene parcelacije: 
(4) Na območju OPPN je dovoljeno združevanje in delitev zemljišč, skladno s konceptom razdelitve 
območja na funkcionalne enote. 
Odstopanja pri izgradnji komunalne infrastrukture: 
(5) Pri prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih ureditvah so dopustna odstopanja 
od v grafičnem delu prikazanih potekov tras, priključnih mest, površin, objektov, naprav in 
priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.  
(6) Odstopanja so dopustna, če gre za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanje zasnovi stavb oz. za 
izboljšave tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, krajinskega, 
finančnega ali okoljevarstvenega vidika.  
(7) Zaradi odstopanj ne sme biti ovirana izvedba z OPPN predvidenih ureditev, prav tako se ne smejo 
poslabšati prostorski in okoljski pogoji, z odstopanji pa morajo soglašati organi in organizacije, ki jih 
ta odstopanja zadevajo. 
(8) Odstopanja pri izgradnji infrastrukture in priključkov na infrastrukturna omrežja zunaj območja 
OPPN so dovoljena v skladu s konceptom razvoja sosednjih območij in ob upoštevanju strokovno 
korektnih tehničnih rešitev, zanje pa je potrebno pridobiti soglasje/mnenje pristojnih nosilcev urejanja 
prostora.  
(9) Dopusti se možnost samooskrbe območja z vodo. 
(10) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko šteje tudi gradnja druge prometne, komunalne, 
energetske, komunikacijske in druge infrastrukture, ki ni določena s tem odlokom, pod pogojem, da se 
z njeno izvedbo ne onemogoča izvedba in uporaba prostorskih ureditev po tem odloku. 
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XII. KONČNE DOLOČBE 
 

35. člen 
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev) 

 
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem območju dopustni naslednji posegi: 
– odstranitev naprav in objektov, 
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije, nadzidave, dozidave in novogradnje na mestu odstranjenih 
objektov (do s tem odlokom dopustnih gabaritov in izrabe zemljišč), 
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni na območju OPPN, 
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju OPPN, 
če je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest. 
 

36. člen 
(vpogled) 

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

37. člen 
(nadzorstvo) 

 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe. 
 
 

38. člen 
(veljavnost) 

 
Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave in začne veljati 
osmi dan po objavi. 
 
 
 
 
Številka: 3505-0006/2018      
Datum:  
 
 Ciril Globočnik 
 ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 12.6.2019 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB 05 – LESCE POD GOLFOM JUG 
 

1. Zakonska podlaga 
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur. l. RS, št. 61/17) 
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 
14/15 - ZUUJFO) 
 

2. Obrazložitev 
 
Predmet obravnave je OPPN za zemljišče južno od državne ceste Lesce - Bled. Območje je v 
Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; DN UO, št. 159/2012 in 
spremembe) opredeljeno kot površine za turizem – BT, z oznako GB 05, OPPN*. Zemljišče 
je nepozidano. 
 
Prejeta je bila pobuda investitorja za izdelavo novega OPPN za namen ureditve kampa s 
spremljajočim programom, večnamensko dvorano za potrebe športnih in kulturnih dejavnosti. 
Območje bi se prometno napajalo preko obstoječega krožišča na državni cesti. 

 
Lokacija se nahaja zahodno od naselja Lesce pred mostom čez reko Savo proti Bledu. Na 
severni strani poteka državna cesta Lesce – Bled. Na zahodni, južni in vzhodni strani je 
območje omejeno s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči oziroma reko Savo. Vsa zemljišča so v 
k.o. Hraše. Površina zemljišča, za katero se izdela OPPN, meri približno 5 ha. 
 
Prostorskega načrtovalca podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. iz Šenčurja je izbral pobudnik 
oziroma investitor predlagane prostorske ureditve.  
 
V skladu s sklepom o začetku priprave OPPN (DN UO, št. 239/2018) so bili pristojni nosilci 
urejanja prostora pozvani, da posredujejo svoje smernice za načrtovanje v roku 30 dni. Od 7. 
marca 2019 do vključno 5. aprila 2019 je potekala javna razgrnitev, 19. marca 2019 pa javna 
obravnava dopolnjenega osnutka.  
 
Osnutek OPPN je bil sprejet na 4. redni seji, dne 25. marca 2019. Do pripomb z javne 
obravnave in javne razgrnitve so bila dne 24. aprila 2019 sprejeta stališča.  
 
Izdelan je bil predlog na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve in obravnave, 
ki je bil posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora za pridobitev njihovih mnenj. 
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3. Finančne posledice 
 
Izdelavo spremembe prostorskega akta financira pobudnik oziroma investitor predlagane 
prostorske ureditve.  
 
 
 
 
Pripravila:  
Tanja Frelih Egart, udia  

 Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, 

prostor in investicije 
 
 
 
 
PRILOGE: 
- vsebinska obrazložitev prostorskega načrtovalca 
- stališča do pripomb 
- grafični del 
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VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA 
 
 

I. POJASNILA V ZVEZI Z RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN 
 
Na osnovi investicijske namere, da na obravnavanem območju uredi kamp s pripadajočimi ureditvami 
in objekti, je investitor na Občino Radovljica podal pobudo, da prične s postopkom priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje prostorske enote z oznako GB 05. 
 
Skladno z Odlokom o prostorskem redu občine Radovljica (Deželne novice, uradne objave, št. 
166/2012, 170/2013, 178/2013, 191/2014, 194/2015, 202/2015, 233/2017, 235/2017) (v nadaljevanju 
PRO) je za urejanje obravnavanega območja potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt (v 
nadaljevanju OPPN) Lesce Pod Golfom - jug. Območje je skladno s PRO Radovljica pretežno 
namenjeno površinam za turizem, delno pa kmetijskim in gozdnim površinam, kar omogoča 
investicijsko namero investitorja. 
 
Občina Radovljica je s Sklepom o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
območje površin za turizem GB 05 - Lesce Pod Golfom jug (Deželne novice, Uradne objave, št. 
239/18) pristopila k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko enoto z 
oznako GB 05.  
 
Cilj priprave OPPN je omogočiti nadaljnji razvoj turizma na obrobju občine Radovljica, ki bo dopuščal 
umeščanje novih turističnih kapacitet ter prometno in komunalno urejal celotno območje.  
Predmet izdelave OPPN je določitev lokacijskih pogojev za celovito ureditev območja in za umeščanje 
novih ureditev s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo.  
 
 
II. OPIS OBMOČJA OPPN IN MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA 

 
Lokacija 
Območje OPPN leži na skrajnem robu Občine Radovljica, zahodno od naselja Lesce in južno od 
regionalne ceste R1-209/1088 Lesce – Bled. Območje je na severni strani omejeno z regionalno 
cesto, na vzhodni, zahodni in južni strani pa s priobalnim zemljiščem Save Dolinke. 
Območje OPPN obsega zemljišča, ki v naravi predstavljajo nepozidane površine in gozd. Gozd 
obsega skrajni južni in severovzhodni del območja. Osrednji del območja je razmeroma raven, teren 
se na SV strani dvigne proti regionalni cesti, na južni strani se teren spušča proti Savi. 
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Slika 1 – Prikaz območja OPPN (vir: Google Map) 
 
Območje OPPN 
Ureditveno območje OPPN skladno z grafičnim delom PRO predstavlja prostorsko enoto z oznako GB 
05 v celoti in obsega zemljišča ali dele zemljišč s parc.št.: 1366/2, 1366/3, 1366/4, 1391/7, 1391/8, 
1391/13, 1391/15, 1391/16, 1391/23, 1391/24, 1391/25, 1391/26, vse k.o. Hraše (2155) 
Opomba: Seznam zemljišč je povzet po podatkih GURS, dne 25.2.2019. 
Površina območja OPPN meri cca. 5,9 ha.  
PRO je bil izdelan na zemljiško katastrskem prikazu (ZKP), ki odstopa od zemljiško katastrskega 
načrta (ZKN), na katerem se izdeluje OPPN, zato se meja OPPN smiselno prilagodi parcelnim mejam 
v geodetskem načrtu. 

 
Slika 2 – Prikaz območja OPPN na namenski rabi iz PRO Radovljica (vir: https://gis.iobcina.si) 
 
 
 

III. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO OPPN IN IZHODIŠČA IZ OPN ŠENČUR 
 
1. PRAVNA PODLAGA 
 
• Zakon o prostorskem načrtovanju-ZPNačrt  

(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) 

• Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2), ki v 273. členu določa, 
da se postopki priprave OPPN, začeti pred začetkom uporabe tega zakona v skladu z ZPNačrt, 
končajo po dosedanjih predpisih; 

• Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje površin 
za turizem GB 05 - Lesce Pod Golfom jug (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 239/18) 

• Odlok o prostorskem redu občine Radovljica  
(Deželne novice, Uradne objave, št. 166/2012, 170/2013, 178/2013, 191/2014, 194/2015, 
202/2015, 233/2017, 235/2017) 

 
2. USMERITVE ZA UREJANJE OBRAVNAVANEGA OBMOČJA IZ PRO RADOVLJICA 
 
V skladu s PRO se obravnavana zemljišča nahajajo v: 

Makrocelota:    RBR - Radovljiško – Brezjanska ravnina 

Oznaka FE:    RBR 

Prostorska enota (PE):  GB – Golf Bled,  

Oznaka PE:   GB 05 

Namenska raba:   BT, K1, G 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915


III/21 
 

Način urejanja:   OPPN 

 
Obravnavano območje je po namenski rabi večinoma opredeljeno kot BT – površine za turizem, 
zahodni rob območja predstavljajo G – gozdne površine, skrajni severozahodni vogal pa K1 – 
površine najboljših kmetijskih zemljišč.  
 
Vrste dopustnih dejavnosti, objektov in vrste gradenj na površinah  za turizem (BT) določa 13. člen: 
 
11. točka 13. člena PRO: 

(11) Na površinah za turizem (BT) so dovoljene naslednje: 

(11.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:  
gostinstvo, trgovina, druge dejavnosti, izobraževanje, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,  

(11.2) vrste objektov glede na namen: 
- gostinske, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (razen nakupovalni centri, 
veleblagovnice, sejemske dvorane, razstavišča ter bencinski servisi), stavbe za kulturo in razvedrilo, 
športne dvorane, objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, garažne stavbe za potrebe 
prostorske enote in večnamenske stavbe,  
- parkirišča za potrebe prostorske enote, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,  

(11.3) vrste pomožnih objektov glede na namen:  
objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski 
turistični ponudbi ali prireditvam, vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem (razen 
strelišč), spominska obeležja, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem. 
 
Podrobnejša merila in pogoji za pripravo OPPN so za obravnavano območje določena v 85. in 83. 
členu PRO: 
 
85. člen PRO 

Območje prostorske enote GB 05:  
- upoštevati je treba določilo zadnje alineje 83. člena,  
- za območje prostorske enote se smiselno upoštevajo usmeritve za prostorsko enoto z oznako GB 
03, ob upoštevanju, da je dopustni faktor izrabe območja med 1,0 in 1,3, 
- v postopek priprave OPPN je treba kot nosilca urejanja prostora vključiti tudi pristojni zavod za 
gozdove,  
- prostorska enota naj bo od regionalne ceste ločena z zelenim pasom, obstoječi pas gozdne 
vegetacije ob jugovzhodnem robu območja naj se ohranja, nameni naj se sonaravnim rekreacijskim 
ureditvam. 
 
83. člen PRO 

Območje prostorske enote GB 03:  
- območje je namenjeno razvoju turistično rekreacijskih vsebin širšega pomena (Šobec, Golf Bled, 
bližina Bleda in Radovljice, izhodišče za rekreacijo v visokogorju),  
- območje se namenja gostinskim, kulturnim, razvedrilnim, rekreacijskim in drugim podobnim 
dejavnostim,  
- dopustni faktor izrabe območja je do 1, pod pogojem, da je treba večji delež površin nameniti 
zelenim ureditvam (minimalno 20%),  
- pri oblikovanju območja je treba upoštevati konfiguracijo terena (možnost načrtovanja gradnje v 
terasah), oblikovanje naj bo kvalitetno, večje stavbne mase je treba načrtovati po principu adicije, 
izogibati se je treba določanju izstopajočih materialov in barv, objekti naj bodo čimbolj skriti v zelenju, 
pri urejanju zunanjih površin naj se za zasaditve uporabi avtohtone drevesne vrste,  
- prostorska enota naj bo z zelenim pasom ločena od regionalne ceste (širina zelenega pasu naj bo 20 
metrov), na območju gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti socialne funkcije naj se ohranjajo 
markantnejša drevesa v čim večji možni meri,  
- pri načrtovanju je treba predvideti možnost razširitve regionalne ceste Lesce – Bled v štiripasovnico 
ob njej pa oblikovanje ločene obojestranske kolesarske, peš in konjeniške poti,  
- območje je treba ustrezno komunalno opremiti, obvezno je priključevanje na zgrajeno javno 
kanalizacijsko omrežje, do njegove izgradnje pa načrtovati svojo čistilno napravo, parkiranje naj se v 
večji meri načrtuje v garažnih kleteh.  
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- v okviru izdelave prvega OPPN za območja prostorskih enot GB 03, GB 04 in GB 05 je treba izdelati 
skupno zasnovo, ki bo sestavni del vsakega OPPN in mora obsegati najmanj generalno rešitev 
prometnega omrežja in osnovne poteze pozidave ter zunanjih ureditev. 
 
 
UPOŠTEVANJE POGOJEV IN USMERITEV IZ PRO RADOVLJICA 
 
Namembnost območja 
Na obravnavano območje se umešča kamp s spremljajočim programom, kar je skladno z dopustnimi 
dejavnostmi, ki so v PRO Radovljica določene za območje BT (gostinstvo, trgovina, kulturne, 
razvedrilne in rekreacijske in druge dejavnosti).  
V območju kmetijskih površin (K1) posegi niso predvideni, znotraj gozdnih površin (G) pa je 
predvidena umestitev kampa, a so ureditve omejene (predvideni so prostori za šotore). 
Na severni strani območja se ohranja zeleni pas v širini min. 20 m, ki ločuje območje regionalne ceste 
od obravnavanega območja. 
 
Faktor izrabe območja 
V PRO Radovljica je v usmeritvah za pripravo OPPN za območje določen dopusten faktor izrabe med 
1,0 in 1,3.  
Glede na predvideno dejavnost (umeščanje kampa) je predlagani faktor izrabe praktično nemogoče 
doseči, saj bi bilo v primeru upoštevanja določenega faktorja območje potrebno ali popolnoma pozidati 
oz. predvideti objekt, ki bi imel v več etažah predvidenih cca. 60.000 m2 BTP (npr. 6 etaž po 10.000 
m2). Investitor nima potreb po takšnih BTP objektov, kljub temu, da bo na območje kampa poleg 
prostorov za kampiranje umeščal tudi nekaj spremljajočih stavb (recepcija, restavracija, večnamenska 
oz. športna dvorana, trgovina, ipd.).  
Skupna BTP predvidenih stavb na območju se ne bo niti približala v PRO Radovljica predlagani izrabi 
prostora, poleg tega pa je območje s stališča varovanja narave občutljivo (nahaja se v območju 
naravne vrednote ter ekološko pomembnega območja Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo 
Bohinjko), zato se z OPPN kljub izhodiščem določa precej nižja gostota pozidave ter čim več odprtih 
zelenih in bivalnih površin. 
Z OPPN se torej namesto faktorja izrabe določi maksimalni dopustni faktor zazidanosti območja (FZ = 
max. 25% območja FE 2 in FE 1a) in minimalni zahtevan delež odprtih bivalnih površin (DOBP = min. 
20% območja OPPN – kar je skladno z usmeritvijo iz PRO Radovljica). 
 
Skupna zasnova za GB 03, GB 04 in GB 05 
Skladno s 83. členom PRO Radovljica je za območja prostorskih enot GB 03, GB 04 in GB 05 
potrebno izdelati skupno zasnovo, ki mora obsegati najmanj generalno rešitev prometnega omrežja in 
osnovne poteze pozidave ter zunanjih ureditev. 
 
Skupno zasnovo obravnavanih območij je v maju 2008 izdelalo podjetje RRD d.o.o.: »Strokovne 
podlage razvojno pomembnih območij načrtovanih v osnutku prostorskega reda občine Radovljica«. V 
navedeni  strokovni podlagi so bila vsa tri obravnavana območja GB 03, GB 04 in GB 05 namenjena 
površinam za turizem. V območju GB 03 je bila predvidena ureditev vodnega parka, v GB 04 turistično 
nastanitvene kapacitete ter v območju GB 05 hotelsko – zdraviliški sklop. Glede na predvidene 
ureditve je bila nakazana tudi povezava med območjema GB 05 in GB 03.  
Ker strokovna podlaga ni bila izdelana na podlagi oz. skladno z investicijskimi namerami lastnikov 
posameznih zemljišč, do danes ni prišlo do njene realizacije. 
Na območju GB 03 se danes nahaja cestna baza GGD ter Dino park, območje GB 04 je v naravi še 
gozdna površina.  
Za enoti GB 03 in GB 04 tudi danes ni znanih novih investicijskih namer lastnikov zemljišč, območji pa 
sta skladno s PRO še vedno namenjeni turizmu. Glede na navedeno lahko povzamemo, da trenutno 
ni novih izhodiščnih podatkov, na podlagi katerih bi bilo možno izdelati bolj realno zasnovo ureditve 
območij od že izdelane v letu 2008.  
 
Kar se pa tiče skupne zasnove prometne ureditve ter komunalnega opremljanja območja, 
ugotavljamo, da med območji GB 03 in GB 04 ter območjem GB 05 poteka regionalna cesta, kar 
onemogoča skupno urejanje komunalne infrastrukture. Obstoječa in predvidena omrežja komunalne in 
druge infrastrukture večinoma potekajo ob regionalni cesti, tako, da se priključke za posamezne enote 
lahko izvede ločeno za vsako posamezno enoto. 
Tudi prometno priključevanje območij ne more biti izvedeno skupno, območji GB 03 in GB 04 sta 
dostopni preko obstoječega severnega kraka krožnega križišča, za območje GB 05 pa bo potrebno 
izvesti nov južni krak krožnega križišča. 
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V primeru, da bi se v prihodnje izkazala potreba po izven nivojskem povezovanju južnega in 
severnega dela turističnega območja, je v OPPN GB 05 dopuščena možnost za umeščanje podhoda 
pod regionalno cesto za peš in kolesarski promet. 
 
Gozdne površine znotraj območja OPPN 
Poleg površin za turizem obravnavano območje OPPN obsega tudi del gozdnih in kmetijskih površin. 
Gozdne površine skladno s PRO Radovljica obsegajo zahodni del obravnavanega območja, kmetijske 
površine pa se nahajajo na skrajnem severozahodnem delu.  
Na kmetijskih zemljiščih z OPPN ni predvidenih posegov. 
Ker namenska raba (G – gozdne površine) ni usklajena z dejansko rabo oz. s stanjem na terenu (v 
naravi na območju z namensko rabo G – gozdne površine ni gozda), se z OPPN, na podlagi 
uskladitve s pristojnim Zavodom za gozdove, predvidene ureditve prilagodijo stanju na terenu.  
Predvideni posegi z OPPN se omejijo na območju dejanskega gozda, na južni in jugovzhodni strani 
območja. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Slika 3: Prikaz prostorskih enot in namenske rabe po PRO Radovljica            
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Slika 4: Prikaz prostorskih enot in dejanske rabe v prostoru         
 
 
IV. PREDMET OPPN 
 
Predmet izdelave OPPN je določitev prostorskih pogojev za umestitev kampa s pripadajočimi objekti, 
zunanjimi ureditvami ter prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo. 
OPPN določa celovito prostorsko ureditev območja, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za 
urejanje utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne, 
telekomunikacijske in druge infrastrukture. 
 
 

1. DOPUSTNI POSEGI 
 
Dopustne vrste gradenj 
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi: 
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- gradnja novih objektov (vključno s prizidavami v okviru dopustnih kapacitet in gabaritov),  
- rekonstrukcije objektov,  
- vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist,  
- odstranitve objektov,  
- spremembe namembnosti (v okviru dopustnih dejavnosti),  
- gradnja in urejanje zunanjih površin, 
- parkovne ureditve in ureditve zelenih površin, 
- postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s tem odlokom, 
- gradnja, rekonstrukcije, odstranitve in vzdrževanje prometne, komunalne, energetske, 

telekomunikacijske in druge infrastrukture ter 
- utrjevanje, sanacija in izravnava zemljišč. 

 
Namembnost območja 
Na obravnavanem območju so dopustne dejavnosti, ki so skladno s 13. členom dopustne v območju 
BT in hkrati navedene v usmeritvah za pripravo OPPN (83. člen, v katerem so naštete dopustne 
dejavnosti za GB 03, v povezavi s 85. členom, ki za GB 05 določa, da se smiselno upoštevajo določila 
za GB 03). 
Dopustne so naslednje dejavnosti: gostinstvo, trgovina, kulturne, razvedrilne, športne in rekreacijske 
dejavnosti.  
Poleg tega sta kot dopolnilni dejavnosti dopustni še izobraževalna dejavnost ter storitvene dejavnosti, 
ki nista dopustni kot samostojni dejavnosti, temveč le kot dopolnitev obstoječe dejavnosti. 
V odloku so podrobneje določeni objekti, skladno s klasifikacijo po CC-SI, ki so dopustni v območju 
OPPN.  
 
 

2. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV, PREDVIDENIH Z OPPN 
 
Na območju OPPN je predvidena ureditev kampa s spremljevalnimi objekti ter zunanjimi ureditvami ter 
prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo. 
Izdelana je bila strokovna podlaga »Urbanistična strokovna podlaga za OPPN za območje površin za 
turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug«, št. P 129600, Protim Ržišnik Perc d.o.o., marec 2019, kot 
usmeritev umeščanja predvidenih ureditev na obravnavano območje. 
 
Območje OPPN je razdeljeno na štiri funkcionalne enote (FE). 
 

 

 
 
                        meja OPPN 
 
 
                        meje FE 
(funkcionalnih enot) 
 
FE 1                oznake FE 
(funkcionalnih enot) 
 

 
Zazidalne zasnove in zasnove zunanjih ureditev po posameznih funkcionalnih enotah (FE): 
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Funkcionalna enota FE 1: 
FE 1 predstavlja severni in severovzhodni del območja OPPN in meri cca. 1,3 ha. Deli se na dve 
podenoti. 
Na območju FE 1a je predvidena umestitev dostopne ceste, parkirnih površin ter spremljajočih 
objektov (npr. kolesarnic, nadstrešnic nad parkirnimi mesti in ekološkimi otoki, transformatorske 
postaje, črpališč in drugih servisnih objektov za potrebe kampa). 
Preko FE 1b poteka kolesarska pot, ki se jo ohranja. 
V FE 1b delno sega tudi obstoječe krožno križišče na regionalni cesti R1-209/1088, ki se ga 
rekonstruira in dogradi z južnim krakom, preko katerega bo urejen dostop do kampa. 
Na FE 1b je potrebno ohranjati zeleni pas v širini min. 20 m, merjeno od roba obstoječe regionalne 
ceste. V zelenem pasu ob regionalni cesti ter na območju kmetijske rabe (skrajni severozahodni rob 
območja OPPN) gradnja stavb ni dopustna. 
Na celotnem območju FE 1 je dopustno tudi umeščanje povezav s sosednjo prostorsko enoto GB 03 
(npr. izvedba podhoda pod regionalno cesto). 

 
Funkcionalna enota FE 2: 
FE 2 predstavlja osrednje območje OPPN in meri cca. 3,6 ha. 
FE se nadalje deli na tri funkcionalne podenote: FE 2a, FE 2b in FE 2c. 
FE 2a predstavlja severni del FE 2. V FE 2a je dopustno umeščanje stavb, ki dopolnjujejo program 
kampa. Dopustne so: gostinske stavbe (bar, restavracija, nastanitvene enote, recepcija, ipd.), 
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti (trgovina, tržnica, izposojevalnica koles, ipd.), 
stavbe za šport (bazen, telovadnica, wellness, večnamenska dvorana, ipd.).  
Pred gradnjo predvidenih spremljajočih stavb kampa se območje FE 2a lahko nameni ureditvi 
prostorov za kampiranje in za umeščanje mobilnih hišic. 
FE 2b predstavlja osrednji del FE 2 in je namenjen ureditvi prostorov za kampiranje. Na tem območju 
je dopustna ureditev prostorov za kampiranje (prostori za šotore, prikolice in avtodome) ter umeščanje 
počitniških hišic (npr. mobilne hiške, glamping hišice, grajeni prostori na drevesih ipd.). 
FE 2c predstavlja jugovzhodni del FE 2 in je namenjeno servisni coni, znotraj katere je dopustna 
umestitev čistilne naprave in drugih servisnih objektov, ki so potrebni za vzdrževanje in funkcioniranje 
kampa.  
Na celotnem območju FE 2 je dopustno umeščati tudi servisne objekte kampa (npr. sanitarije, 
kopalnice, pralnice, ipd.) in nadstrešnice (npr. nad prostori za zbiranje odpadkov, nad prostori za mize 
in klopi, nad zunanjimi kuhinjskimi enotami, nad kolesarnicami, ipd.). 
Dopustna je masivna in montažna gradnja stavb ali postavitev proizvodov. 
 
Funkcionalna enota FE 3: 
FE 3 obsega južni del območja OPPN in meri cca. 0,7 ha. 
FE 3 v naravi predstavlja del območja OPPN, ki je zaraščen z gozdom z močno poudarjenimi 
ekološkimi in socialnimi funkcijami, zato se ta gozd v največji možni meri ohranja oziroma uredi kot 
parkovni gozd. 
V FE 3 se znotraj gozda lahko uredi prostore za kampiranje (prostori za šotore, počitniške prikolice in 
avtodome) ter grajene prostore na drevesih. 
Na območju FE 3 je pogojno dopustno umestiti tudi največ dva servisna objekta kampa (npr., 
nadstrešnici) s površino posameznega objekta največ 36 m². Umestitev teh objektov mora biti 
izvedena s čim manjšimi posegi v gozdno vegetacijo.  
 
Funkcionalna enota FE 4: 
FE 4 obsega skrajni zahodni del območja OPPN, meri cca. 0,3 ha in predstavlja priobalno zemljišče 
Save Dolinke. 
Na območju FE 4 je dopustna ureditev zelenih in rekreacijskih površin ter ureditev naravnih preprek (z 
namenom ograjevanja kampa), ki bodo kljub ograditvi območja kampa omogočale prehod divjadi. 
Dopustni so tudi drugi posegi, ki so na priobalnih zemljiščih dopustni skladno z Zakonom o vodah. 
 
 
• Lega objekta na zemljišču in regulacijski elementi 
Lega objektov mora zagotavljati neovirano vzdrževanje in rabo objektov, obenem ne sme biti motena 
sosednja posest. 
Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični in 
požarnovarnostni pogoji ter da je možno vzdrževanje in raba objektov.  
Na severnem delu območja OPPN je določena gradbena meja, ki v večjem delu sovpada z mejo 20 m 
zelenega pasu ob regionalni cesti. Severno od GM ni dopustno umeščati stavb, dopustna je le gradnja 
gospodarske javne in druge infrastrukture (vključno s priključki območja OPPN na obstoječa 
infrastrukturna omrežja). 
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Gradbena meja (GM) je črta, ki je stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje 
odmaknjene v notranjost območja OPPN. 
 
• Tlorisni gabariti objektov 
Maksimalni tlorisni gabariti stavb so opredeljeni z velikostjo funkcionalnih enot in podenot, gradbeno 
mejo, dopustnim faktorjem zazidanosti (FZ = max. 25% območja Fe 2 in FE 1a) in zahtevanim 
deležem odprtih bivalnih površin (DOBP = min. 20% območja OPPN). 
Tlorisni gabariti spremljajočih stavb kampa (recepcija, bar, restavracija, športni objekti, ipd.) ter 
površine za kampiranje (za postavitev šotorov, počitniških prikolic in avtodomov) morajo biti določeni 
skladno s področno zakonodajo.  
 
• Višinski gabariti objektov 
Višinski gabarit stavb v FE 1 ne sme presegati etažnosti P. 
Višinski gabarit stavb znotraj FE 2 ne sme presegati 11 m (nad koto raščenega terena) in etažnosti P 
+ 2 oziroma P + 1+ M.  
Večnamenska oz. športna dvorana je lahko delno vkopana v teren. Dopustna je tudi gradnja kletnih 
etaž, če to dopuščajo geomehanski in geološko hidrotehnični pogoji.  
 
• Oblikovanje objektov 
Na območju OPPN je predvideno umeščanje svojevrstnih stavb, katerih oblikovanje v večji meri izhaja 
iz namembnosti in funkcije stavbe.  
Urbanistično in arhitekturno oblikovanje celotnega območja mora biti usklajeno in kvalitetno. V čim 
večji možni meri naj izhaja iz lokalne tradicije, ki se jo lahko interpretira na sodoben način, upoštevati 
pa je potrebno tudi konfiguracijo terena in lego zemljišč, na katere se stavbe umešča. 
Večje stavbne mase je treba načrtovati po principu adicije oz. jih ustrezno zastreti z zunanjimi 
ureditvami (npr. z zasaditvijo dreves).  
Priporoča se uporaba tradicionalnih materialov (npr. leseni stavbni elementi, kamen,…). Vsiljive, 
izstopajoče in neavtohtone barve fasad niso dovoljene. 
Strehe so lahko ravne ali v naklonu, poljubnih oblik in obdelave. Svetleče kritine niso dovoljene, 
priporočljiva je ozelenitev ravnih streh. Strešna kritina naj bo sive barve. 
Oblikovanje stavb in drugih objektov naj bo poenoteno znotraj posameznih programskih sklopov 
(funkcionalnih enot in podenot) oz. v okviru sorodnih namembnosti.  
Na strehah je dovoljena postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov, ki jih je 
treba umestiti tako, da njihov najvišji del ne presega višine slemena osnovne strehe, pri ravnih strehah 
pa ne smejo presegati višine venca).  
Klimatske in tehnične naprave na objektih morajo biti oblikovno zastrte. 
Predvidene ureditve in objekti morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem in zagotavljati 
varno uporabo v skladu s predpisi o univerzalni graditvi in uporabi objektov.  
 
• Oblikovanje zunanjih površin 
Na severnem delu območja OPPN je ob regionalni cesti potrebno zagotoviti zeleni pas v širini min. 20 
m. Na SZ delu območja se zagotovi tudi zeleni pas ob kolesarski stezi, kot je prikazano v grafičnem 
delu. 
Pri urejanju okolice naj se upošteva konfiguracija terena. Višinske razlike na zemljišču morajo biti 
urejene s travnatimi brežinami. Podporni zidovi in škarpe so dovoljeni le v primerih, ko niso možna 
drugačna zavarovanja brežin. 
Ureditve naj se predvidijo na način, da se v največji možni meri ohranja obstoječa konfiguracija 
terena, razen tam, kjer to ni mogoče (npr. ureditev dostopne ceste). 
Obstoječe gozdne površine na območju naj se v največji možni meri ohranjajo oziroma uredijo kot 
parkovni gozd. 
Pri urejanju zunanjih površin naj se za zasaditev uporabi avtohtone drevesne vrste, ki že zdaj rastejo v 
okolici.  
Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in vmesnih pasovih zasadi drevesa, ki zagotavljajo 
ustrezno osenčenje parkirnih površin. Na vsaka tri do štiri parkirna mesta je treba zagotoviti vsaj eno 
drevo.  
Parkirišča, ki po površini presegajo 500 m², je treba členiti v več manjših enot (npr. z izbiro in 
kombinacijami različnih materialov in z drugimi oblikovalskimi principi).  
Dopustne so izvedbe asfaltiranih in utrjenih površin za promet. 
Do območja ob Savi Dolinki se zagotovi pešpot. Dostop do Save Dolinke se izven območja OPPN 
ohranja preko obstoječe poti, ki poteka ob jugovzhodni meji območja.  
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• Oglaševanje 
Oglaševanje v območju OPPN ni dopustno. Znotraj območja kampa je dopustna postavitev znakov za 
usmerjanje in informiranje, ki pa morajo biti zasnovani na osnovi enotnega koncepta in vizuelno ne 
smejo preglasiti ambienta.  
 
• Enostavni in nezahtevni objekti 
Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dopustna na celotnem območju OPPN, razen znotraj 
FE 4, kjer je dopustna le gradnja ograje, škarpe in podporni zidovi. 
Dopustna je postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, ki jih za območje BT dopušča PRO 
Radovljica ter postavitev proizvodov in izvedba komunalnih in prometnih ureditev. 
 
• Ograjevanje 
Območje kampa se zagradi z varovalno ograjo. Kamp se z varovalno ograjo ogradi na severni strani, 
proti kolesarski stezi in državni cesti, ter na zahodni strani, kjer se teren strmo spusti proti Savi Dolinki. 
Na delih, kjer kamp prehaja v območje gozda naj se ograjevanje predvidi na način, da gozdne 
površine ostanejo povezane s sosednjimi zemljišči brez ovir za prostoživeče živali (npr. postavitev 
sonaravnih preprek, ki dopuščajo prehod divjadi), na preostalem delu pa naj bodo ograje oblikovane 
sonaravno, nevpadljivo in v največji možni meri v naravnih materialih ali transparentne. Kjer je možno, 
naj bodo ozelenjene. 
 
• Parcelacija 
Z OPPN se območje deli na štiri funkcionalne enote FE 1, FE 2, FE 3 in FE 4, za katere so določeni 
različni pogoji za urejanje. Ker gre za enovit turistični kompleks nova parcelacija zemljišč znotraj 
območja OPPN ni predvidena, je pa dopustna. Na območju je dopustna parcelacija za potrebe 
objektov gospodarske javne infrastrukture (kolesarska pot, dostopne ceste, transformatorske postaje, 
črpališča, zadrževalniki, ipd.). Gradbene parcele predvidenih stavb se določijo v postopku pridobivanja 
gradbenega dovoljenja.  
 
• Velikost in kapaciteta 
Območje kampa obsega površine za kampiranje in postavitev spremljajočih stavb. Skupno je na 
obravnavanem območju predvidenih cca. 300 prostorov za kampiranje, ki vključujejo površine za 
postavitev šotorov, prikolic, avtodomov ali počitniških hišic. 
 
V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 

          INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
 
PROMETNA UREDITEV 
 
Ureditve na območju regionalne ceste R1-209/1088 Lesce - Bled:  
Izdelana je bila strokovna podlaga: »Kapacitetna preveritev navezave turističnega kampa »Golf Bled« 
na regionalno cesto R1-209/1088 Lesce – Bled«, št. AP042-18-E, elaborat, Appia d.o.o., oktober 
2018, iz katere izhaja, da so obremenitve obstoječe regionalne ceste že zdaj dosegle prepustnost 
dvopasovne ceste in je pričakovano, da se bodo v prihodnosti še povečale. Predvidene ureditve na 
območju OPPN bistveno ne bodo vplivale na prometne razmere v obstoječem krožnem križišču.  
Obstoječe krožno križišče deluje neustrezno zaradi geometrijske neustreznosti, zato ga je pred 
izvedbo novega cestnega priključka za območje OPPN potrebno rekonstruirati, s čimer se bo 
izboljšala pretočnost vozil v križišču in prepustnost regionalne ceste. 
Rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča na regionalni cesti R1-209/1088 Lesce – Bled in nov 
cestni priključek, ki predstavlja dostopno cesto do območja OPPN, se izvede skladno z izdelano 
strokovno podlago: »Ureditev priključevanja OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod 
Golfom jug«, IDP, št. AP006-19, Appia d.o.o., oktober 2018. V sklopu omenjene strokovne podlage je 
bila izdelana tudi projektna naloga, ki je bila potrjena s strani Direkcije RS za infrastrukturo in je 
sestavni del strokovne podlage. 
Ob rekonstrukciji je predvidena razširitev obstoječega krožnega križišča s korekcijo obstoječih 
priključkov regionalne ceste ter ločilnih otokov in ureditev priključitve nove dostopne ceste do območja 
OPPN. Ob tem se izvede tudi deviacija in križanje obstoječe kolesarske poti preko nove dostopne 
ceste. 
Obstoječa dostopna pot, ki trenutno omogoča dostop do območja OPPN, se ukine. 
Na obravnavanem območju še niso znane ureditve za bodočo širitev regionalne ceste. Ob regionalni 
cesti je na severnem delu OPPN določen 20 m zeleni pas in 15 m varovalni pas ceste, kjer je možno 
načrtovanje širitve regionalne ceste. Obenem se z zelenim pasom zagotovi fizična ločitev območja 
OPPN od regionalne ceste in kolesarske poti. Navezava kolesarjev in pešcev na kolesarsko pot, ki je 
namenjena tudi pešcem, se uredi v bližini vhoda v kamp.  
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Območje OPPN je določeno skladno z nadrejenim prostorskim aktom PRO Radovljica, zato se meja 
OPPN v postopku priprave OPPN ne spreminja. Varovalni pas regionalne ceste sega v območje 
OPPN, vendar so posegi vanj omejeni, obenem pa je za vse posege potrebno predhodno pridobiti 
mnenje upravljavca. 
Nov cestni priključek je predviden tako, da ne bo oviran promet na regionalni cesti in bo možna 
postavitev potrebne prometne signalizacije. Upoštevana je bila vsa veljavna zakonodaja s področja 
urejanja cest. 
Površine za pešce ob novi dostopni cesti niso predvidene, saj jih tudi v območju obstoječe regionalne 
ceste ni. Prav tako ni načrtovana javna razsvetljava. 
Obravnavano območje OPPN je glede na predvidene dejavnosti razvrščeno v II. stopnjo varstva pred 
hrupom. 
Za vse objekte oziroma varovane prostore v objektih, kjer bo treba zagotavljati povečano stopnjo 
varstva pred hrupom, mora biti v projektni dokumentaciji za izvedbo izkazana ustrezna zvočna zaščita 
objektov in predvidena ustrezna pasivna zaščita. Izvedba vseh protihrupnih ukrepov za zaščito 
objektov in območja je obveznost investitorjev novih posegov. 
 
Ureditve na območju OPPN: 
Znotraj območja OPPN je predvidena izvedba južnega kraka krožnega križišča na regionalni cesti R1-
209/1088 Lesce – Bled, ki predstavlja novo dostopno cesto do kampa. 
V območju OPPN je predvidena ureditev 20 m zelenega pasu, prav tako na območje OPPN sega 15 
m varovalni pas regionalne ceste. Posegi v varovalnem pasu regionalne ceste so dopustni le s 
soglasjem upravljavca. 
Na območju se zagotovijo ustrezni dostopi za intervencijska in komunalna vozila, znotraj območja 
OPPN je dopustna izvedba asfaltiranih in makadamskih poti.  
Za potrebe predvidenih ureditev je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest. Parkirna mesta 
so predvidena ob dostopni cesti (v FE 1), možno pa jih je urejati tudi znotraj območja kampa (v FE 2). 
Glede na namembnosti ali dejavnosti v objektih je potrebno pri izračunu parkirnih mest upoštevati 
normative predpisane s PRO Radovljica. Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je 
potrebno v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe.  
Preko severnega dela območja OPPN poteka obstoječa kolesarska pot. Dostop na kolesarsko pot se 
izvede na severozahodnem delu območja, sicer pa se območje OPPN od kolesarske steze loči z 
ograjo ali zazelenitvijo. 
 
 
KOMUNALNA UREDITEV 
Načrtovana komunalna oprema območja obsega: dovoz, elektriko, vodovod, fekalno in meteorno 
kanalizacijo in telekomunikacijsko omrežje. 
Za zagotovitev komunalne opremljenosti območja OPPN bo potrebno zgraditi priključke do javnih 
omrežij.  
Izdelana je bila strokovna podlaga »Komunalna infrastruktura na območju OPPN za območje površin 
za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug«, št. P129600, Protim Ržišnik Perc d.o.o., marec 2019, ki 
je bila upoštevana pri izdelavi OPPN. 
 
Vodovodno omrežje 
Severno od regionalne ceste poteka javni vodovod JK 500, ki predstavlja glavni tranzitni vodovod, na 
katerega priključitev območja OPPN ni možna. 
Za oskrbo območja se začasno izvede nov vodovodni priključek, ki se naveže na obstoječ vodovod 
PE d110, ki poteka severno od tranzitnega vodovoda. Od točke priključitve je predviden potek 
vodovodnega priključka v lokalni cesti LC 349121 proti jugu, preko regionalne ceste R1-209/1088 
Lesce-Bled. Južno od regionalne ceste se na območju OPPN predvidi nov vodomerni jašek, od koder 
je predviden interni razvod znotraj območja OPPN. 
V kasnejši fazi, po izgradnji novega primarnega vodovoda od hipodroma do območja OPPN, se 
območje OPPN priključi na nov primarni vodovod. 
Za potrebe oskrbe objektov z vodo se znotraj območja OPPN vzdolž internih cest predvidi izgradnja 
novega vodovodnega omrežja (dimenzije od d32 do DN100). Vzdolž trase vodovoda se uredi odcepe 
za priključke do posameznih bodočih odjemalcev. 
Voda za gašenje se bo znotraj območja zagotavljala iz vodovodnega omrežja, z nadzemnimi hidranti, 
ki so razporejeni po območju OPPN. Če pretok vodovodnega omrežja ne zadošča za potrebe gašenja, 
je požarno varnost možno zagotavljati tudi na druge načine 
Upoštevane so smernice Komunale Radovljica d.o.o. 
 
Odvajanje odpadnih vod 
Odvajanje odpadnih voda bo skladno z zahtevami smernic Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije 
RS za vode in Komunale Radovljica d.o.o. 
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Fekalna kanalizacija: 
Na obravnavanem območju ni javne kanalizacije. 
Odpadne vode se preko internega kanalizacijskega omrežja odvajajo v novo čistilno napravo, ki se 
locira na jugovzhodni del območja OPPN.  
Vsi objekti, ki bodo oskrbovani s pitno vodo iz vodovodnega omrežja, morajo biti priključeni na 
omrežje fekalne kanalizacije, ki se zaključi s čistilno napravo. 
Čistilna naprava mora biti locirana tako, da je dostopna za vozila za praznjenje.  
Odpadne vode iz fekalne kanalizacije se bodo na čistilni napravi očistile do stopnje, ki jo zahtevajo 
predpisi. Iz čistilne naprave je predviden izpust očiščenih voda v vodotok Sava Dolinka. Odpadne 
komunalne vode se odvodnjava v skladu s predpisi in pogoji pristojnega upravljavca. 
 
Padavinska kanalizacija: 
Padavinske vode s parkirišč in dostopne ceste se preko meteorne kanalizacije vodi v ponikovalnice ali 
vodotok in morajo biti očiščene na način, kot to določajo predpisi. 
Vsi iztoki v vodotok morajo biti urejeni z iztočnimi glavami, oblikovanimi v naklonu brežine. V območju 
izpusta je treba predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge vodotoka.  
Padavinske vode iz streh objektov bodo preko peskolovov speljane v ponikovalnice.  
 
 
Elektroenergetsko omrežje 
Elektrodistribucijsko omrežje v lasti Elektro Gorenjska d.d. poteka severno od regionalne ceste. 
Najbližja transformatorska postaja je TP413 Cestna baza Lesce, ki se napaja preko daljnovodnega SN 
odseka.  
Predvidene trase SN kablovodov je potrebno uskladiti s strateškimi usmeritvami in razvojnimi načrti 
Elektro Gorenjska. Severno od območja OPPN je skladno s projektom št.:7241-1E1, izdelovalca Ce 
Design d.o.o. predvidena izvedba SN 20 kV kablovoda od TP Lisičja farma do TP Golf igrišče, preko 
katere je predviden odcep pod regionalno cesto do območja OPPN. 
Za potrebe napajanja novih odjemalcev je predvidena izgradnja tipske transformatorske postaje (do 
velikosti 1000 kVA), katero se umesti na vstopu na območje OPPN, znotraj FE 1. 
Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, 
veljavne tehnične predpise in standarde. 
Elektroenergetsko omrežje mora biti zgrajeno v elektro-kabelski kanalizaciji v podzemni izvedbi.  
Razdelilne oziroma priključno merilne omarice morajo biti dostopne z javnih površin.  
Upoštevane so smernice Elektro Gorenjska d.d.. 
 
Telekomunikacijsko omrežje 
Severno od obravnavanega območja OPPN poteka telekomunikacijsko optično in bakreno omrežje 
Telekom Slovenija d.d. ter telekomunikacijsko omrežje Telemach d.o.o. 
Objekti na območju OPPN bodo imeli možnost priključitve na telekomunikacijska omrežja pod pogoji 
posameznih upravljavcev omrežij.  
Za priklope objektov na telekomunikacijska omrežja je potrebno izdelati projekt telekomunikacijskega 
omrežja v skladu s predvideno dejavnostjo in potrebami. 
Upoštevane so smernice Telekom Slovenije d.d. in Telemach d.o.o..  
 
Ravnanje z odpadki 
Na območju OPPN je potrebno načrtovati ločeno zbiranje odpadkov (mešani komunalni odpadki, 
embalaža, papir, steklo). V ta namen se bodo znotraj območja kampa namestile ustrezne posode za 
odpadke. Prevzemno mesto za odpadke (ekološki otok) je predviden pred vhodom v kamp (v FE 1), ki 
mora biti ustrezne velikosti in mora biti dostopno vozilom za odvoz. 
Upoštevane so smernice Komunale Radovljica d.o.o. 
 
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, 
          ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE  
          TER ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,  
           VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
 
Kulturna dediščina 
Območje OPPN se ne nahaja v območju varovanja kulturne dediščine. 
Za gradnjo in druge posege na podlagi tega OPPN ni potrebno pridobiti kulturnovarstvenih pogojev in 
soglasja pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Ob vseh posegih v zemeljske 
plasti pa velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika 
zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje 
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nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda, ki situacijo 
dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.  
 
Varovanje okolja in ohranjanje narave 
Obravnavano območje OPPN se nahaja na območju naravne vrednote:  
- Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko (ident.št.: 268)  
in v ekološko pomembnem območju:  
- Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko (ID območja: 25300). 

V okolici območja OPPN se nahajajo varovani habitatni tipi: rečna prodišča in bregovi, pionirske 
združbe prodišč gorskih rek in potokov, nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje. 
Habitatni tipi naj se ohranjajo v ugodnem stanju.  
Pri oblikovanju območja se v največji možni meri upošteva konfiguracija terena. Nova dostopna cesta 
je predvidena tako, da se v najmanjši možni meri posega v obstoječ relief in je zagotovljena v območju 
obravnavanega območja urejanja. 
Zaradi zagotavljanja ustrezne prometne varnosti in upoštevanja veljavnih predpisov mora biti vodenje 
krakov cest v krožno križišče čimbolj pravokotno. Ob tem je potrebno zagotavljati tudi ustrezne odmike 
med obstoječimi in predvidenimi cestami. 
Nova dostopna cesta je umeščena tako, da so predvideni vkopi in nasipi čim manjši, naklon ceste pa 
ustrezen. 
Zaradi velike biotske raznovrstnosti širšega območja in prisotnosti kačjega pastirja, se osvetljevanje 
območja OPPN predvidi v najmanjši možni meri in skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010 in 46/2013). 
Ohranja se brežine reke, obrežno vegetacijo, prodišče in relief v območju obvodnega gozda, saj 
ureditve v območju vodotoka niso predvidene, ker območje OPPN ne sega neposredno do območja 
vodotoka. Znotraj območja OPPN sega le del priobalnega zemljišča (FE 4), kjer pa so dopustni posegi 
zelo omejeni. 
Območje vodotoka se nahaja v območju krajine, na gozdnih površinah, ki se urejajo skladno s PRO 
Radovljica in ne predmetnim OPPN. 
 
Gozd 
Na zahodnem robu območja OPPN v naravi ni gozda, zato se kot območje gozdnih površin določi 
južni del, kjer je v naravi gozd. 
Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba predhodno pridobiti soglasje Zavoda RS za gozdove. 
Enako velja tudi za izsekavanje posameznih dreves, ki morajo biti pred posekom označena. 
Gozdno drevje, ki ga je potrebno odstraniti, , mora pred posekom evidentirati pooblaščeni delavec 
Zavoda za gozdove Slovenije. Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. 
Preprečiti je potrebno poškodbe debel obstoječih dreves in omejiti poškodbe na koreninah dreves v 
območju posegov. 
Dopustno je ograjevanje območja, vendar v takem obsegu oziroma na tak način, da gozdne površine 
ostanejo povezane s sosednjimi zemljišči brez ovir za prostoživeče živali (možna postavitev 
sonaravnih preprek, ki dopuščajo prehod divjadi). 
 
Varstvo voda 
Ob območju OPPN teče vodotok I. reda Sava Dolinka, s priobalnim zemljiščem v širini 40 m, ki je 
prikazan v grafičnem delu OPPN. 
Priobalno zemljišče znotraj območja OPPN predstavlja funkcionalno enoto FE 4, kjer so dopustni le 
posegi, ki so na priobalnih zemljiščih dopustni skladno z veljavno zakonodajo. V priobalnem pasu se 
dopušča postavitev sonaravnih preprek ter zelenih in rekreacijskih površin. 
Območje vodnega zemljišča (območje vodotoka) se ne ureja s predmetnim OPPN, temveč se nahaja 
v območju krajine, na gozdnih površinah, ki se urejajo skladno s PRO Radovljica.  
Območje OPPN se nahaja v vplivnem območju porušitve pregrade HE Moste, ki je prikazano v grafični 
prilogi »Prometno – tehnična situacija«. Skladno z izdelano »Hidravlično študijo Save Dolinke na 
območju OPPN površine za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (študija poplavne varnosti 
območja za kampiranje), elaborat, št. H-237, PHCE d.o.o., september 2018« je v primeru porušitve 
pregrade HE Moste obravnavano območje praktično na celotni površini varno. Za zagotavljanje 
varnosti v primeru porušitve pregrade HE Moste se priporoča stalna povezavo z upravljalci HE Moste. 
Za območje kampa naj se predvidi ustrezne evakuacijske poti in režim evakuacije. 
Sicer pa območje OPPN skladno z izdelano strokovno podlago ni poplavno ogroženo in se ne nahaja 
na plazljivih ali erozijskih območjih. 
 
Varstvo zraka, tal 
Zagotovljeno bo ustrezno varovanje okolja in sicer zraka in tal. 
 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4162
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5462
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1760
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Varstvo pred hrupom 
Obravnavano območje OPPN je glede na predvidene dejavnosti razvrščeno v II. stopnjo varstva pred 
hrupom. 
Izvedba morebitnih protihrupnih ukrepov za zaščito objektov in območja je obveznost investitorjev 
novih posegov. 
V obravnavanem območju se ne predvideva objektov oziroma varovanih prostorov v objektih, kjer bi 
bilo treba zagotavljati povečano stopnjo varstva pred hrupom, saj gradnja stanovanjskih, zdravstvenih 
in izobraževalnih objektov ni predvidena.  
 
Svetlobno onesnaževanje 
Pri osvetljevanju območja se upošteva Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010 in 46/2013). 
Zaradi velike biotske raznovrstnosti širšega območja in prisotnosti kačjega pastirja, se osvetljevanje 
območja OPPN predvidi v najmanjši možni meri, predvsem v območju obstoječega gozda. 
Za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja naj se, kjer je to mogoče, predvidi avtomatsko vklapljanje 
osvetlitve. 
 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarom 
Zagotovljeno bo požarno varstvo ureditev na obravnavanem območju. Izdelana je bila strokovna 
podlaga »Strokovno mnenje požarne varnosti za OPPN«, št. 0029-02-19 ŠMPV, Ekosystem d.o.o., 
marec 2019, ki je bila upoštevana pri izdelavi OPPN.  
Voda za gašenje požarov se zagotovi iz hidrantnega omrežja. Če pretok vode ne zadošča za potrebe 
gašenja, mora investitor ustrezno požarno varnost zagotoviti z drugimi ukrepi, npr. s požarnim 
bazenom ali z zagotavljanjem požarne vode iz vodotoka Sava Dolinka.  
 
Objekti morajo biti načrtovani potresno varno, upoštevati je potrebno projektni pospešek tal (0,175g), 
geološko sestavo in namembnost objekta ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje. Pri 
projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost in ustrezne tehnične 
rešitve gradnje. 
Območje OPPN ni poplavno ogroženo ter se ne nahaja na plazljivih ali erozijskih območjih.  
 
 
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DOPUSTNA ODSTOPANJA 
 
Etapnost izvedbe 
Rekonstrukcija križišča na regionalni cesti R1-209/1088 Lesce – Bled ter izvedba južnega kraka 
(dostopna cesta) morajo biti izvedene najkasneje do pričetka uporabe objektov na območju OPPN.   
OPPN se lahko izvaja etapno, vendar mora biti sočasno z izgradnjo posameznih objektov 
zagotovljena tudi izgradnja za obratovanje objekta potrebne komunalne, energetske in prometne 
infrastrukture. Etapnost izgradnje objektov je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela 
infrastrukturne opreme , da se zagotavlja nemoteno funkcioniranje novo zgrajenih objektov.  
Objekti so lahko zgrajeni v več neodvisnih etapah, ki si lahko sledijo v poljubnem časovnem 
zaporedju. 
Dopustna je tudi fazna gradnja posameznih objektov, če zgrajen del objekta predstavlja zaključeno 
funkcionalno celoto.  
 
Dopustna odstopanja 
Odstopanja pri legi in velikosti objektov: 
V grafičnem delu OPPN je prikazana ena izmed možnih razporeditev posameznih ureditev znotraj 
kampa. Natančna razporeditev, velikost, število in namembnost stavb in drugih objektov kampa 
(vključno z zunanjimi ureditvami) se opredeli v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ob upoštevanju določil tega odloka in veljavnih predpisov za vrste objektov, ki se gradijo.  
Višine objektov, kot so npr. razgledni stolpi, opazovalnice in podobno, lahko presegajo s tem odlokom 
določeno višino stavb. V kolikor višina objektov presega nadmorsko višino 550 m, je potrebno v 
postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja vključiti mnenjedajalca pristojnega za zračni promet. 
Obravnavano območje se namreč nahaja v vplivnem območju letališča (območje B), znotraj katerega 
je potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenje pristojnega mnenjedajalca za zračni promet za 
objekte, ki presegajo nadmorsko višino 550 m oziroma za vse trajne ali začasne objekte, katerih 
skupna višina presega 25 m. Teren na območju OPPN je na nadmorski višini od 430 do 435 m 
nadmorske višine. 
Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, ki so posledica natančnejše 
stopnje obdelave podatkov. 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4162
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5462
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1760
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Odstopanja od predvidene parcelacije: 
Na območju OPPN je dovoljeno združevanje in delitev zemljišč, skladno s konceptom razdelitve 
območja na funkcionalne enote. 
Odstopanja pri izgradnji komunalne infrastrukture: 
Pri prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih ureditvah so dopustna odstopanja od v 
grafičnem delu prikazanih potekov tras, priključnih mest, površin, objektov, naprav in priključkov 
posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.  
Odstopanja so dopustna, če gre za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanje zasnovi stavb oz. za 
izboljšave tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, krajinskega, 
finančnega ali okoljevarstvenega vidika.  
Zaradi odstopanj ne sme biti ovirana izvedba z OPPN predvidenih ureditev, prav tako se ne smejo 
poslabšati prostorski in okoljski pogoji, z odstopanji pa morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta 
odstopanja zadevajo. 
Odstopanja pri izgradnji infrastrukture in priključkov na infrastrukturna omrežja zunaj območja OPPN 
so dovoljena v skladu s konceptom razvoja sosednjih območij in ob upoštevanju strokovno korektnih 
tehničnih rešitev, zanje pa je potrebno pridobiti soglasje/mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora.  
Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko šteje tudi gradnja druge prometne, komunalne, 
energetske, komunikacijske in druge infrastrukture, ki ni določena s tem odlokom, pod pogojem, da se 
z njeno izvedbo ne onemogoča izvedba in uporaba prostorskih ureditev po tem odloku. 
 
 
 

VIII. POROČILO O POSTOPKU PRIPRAVE OPPN 
 
Postopek priprave OPPN je bil začet s sprejemom Sklepa o začetku postopka priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje površin za turizem GB 05 - Lesce Pod Golfom jug, ki je 
bil objavljen v Deželnih novicah, Uradne objave, št. 239/18.  
 
S sklepom o začetku priprave OPPN so bili določeni: 

- ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN, 
- območje OPPN, 
- način pridobitve strokovnih rešitev, 
- roki in posamezne faze za pripravo OPPN, 
- nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku OPPN, 
- obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN. 

 
V juniju 2018 je bil izdelan osnutek OPPN, na osnovi katerega so nosilci urejanja prostora podali svoje 
smernice, Ministrstvo za okolje in prostor pa je bilo pozvano, da izda odločbo glede obveznosti 
izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).  
S strani Ministrstva za okolje je bil dne 9.8.2018 izdan dopis št. 35409-276/2018/9: »Seznanitev z 
dejstvi in okoliščinami pomembnimi za odločitev v postopku celovite presoje vplivov na okolje«, na 
osnovi katerega je bil sklican sestanek predstavnikov Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za 
varstvo gozdov Slovenije, Občine Radovljica in izdelovalca OPPN. Na sestanku je bilo dogovorjeno, 
da se osnutek OPPN popravi in uskladi z zahtevami iz smernic Zavoda RS za varstvo narave in 
Zavoda za varstvo gozdov Slovenije. Ob tem so bili v popravljenem osnutku upoštevani omilitveni 
ukrepi glede varovanja narave. Obenem je bilo na sestanku dogovorjeno, kako upoštevati 
nasprotujoče si zahteve iz smernic Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za varstvo gozdov 
Slovenije glede ograjevanja območja. 
 
V avgustu 2018 je bil na osnovi sklepov usklajevalnega sestanka izdelan popravljen osnutek OPPN, 
na osnovi katerega je Zavod RS za varstvo narave izdal novo mnenje glede potrebne izvedbe CPVO.  
S strani Ministrstva za okolje in prostor je bila nato izdana odločba, št. 35409-276/2018/17 z dne 
17.10.2018, da v postopku priprave OPPN ni potrebno izvesti CPVO. 
 
Seznam pridobljenih smernic: 
 

NUP št. smernic datum št. mnenja datum 
Ministrstvo za infrastrukturo,  
Direkcija RS za infrastrukturo 

37167-1783/2018-5 (1501) 12.7.2018 37167-1783/2018-12 
(1501) 

20.5.2019 

Ministrstvo za okolje in prostor,  
Direkcija RS za vode, Sektor 
območja zgornje Save 

35020-155/2018-2 2.8.2018 35024-54/2019-2 3.6.2019 

Ministrstvo za kulturo 35012-137/2018/3 18.7.2018   

Ministrstvo za obrambo,  350-175/2018-3-DGZR 2.7.2018 350-175/2018-6-
DGZR 

6.5.2019 
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Uprava RS za zaščito in 
reševanje 
Občina Radovljica 3505-0012/2018-2 27.7.2018   

Elektro Gorenjska d.d. 623171 17.7.2018 628093 17.5.2019 

Komunala Radovljica d.o.o.  99/2018 SM 26.7.2018   

Petrol d.d. RAD-S1882/18-B.Zupančič 16.7.2018 RAD-S1956/19-
B.Zupančič 

23.5.2019 

Telekom d.d. 17610201-
00111201806220004 

5.7.2018 17610201-
00111201904260015 

27.5.2019 

Telemach d.o.o. ObRadovljica67/18-DK 28.6.2018 ObRadovljica_m73/19-
DK 

8.5.2019 

Zavod RS za varstvo narave 2-III-3327/3-O-18/MR 6.7.2018 2-III-245/4-O-19/MR 30.5.2019 

Zavod za gozdove Slovenije 3407-49/2018 11.7.2018 3407-49/2018 24.5.2019 

Savske elektrarne Ljubljana 
d.o.o. 

BP/886 3.9.2018 BP/551 21.5.2019 

 
Ministrstvo za kulturo v zakonskem roku ni podalo svojega mnenja. Ker pa se OPPN od osnutka do 
predloga ni veliko spremenil, skladno z izdanimi smernicami, pridobivanje mnenja niti ni potrebno. 
 
Ob upoštevanju prejetih smernic NUP in izdelanih strokovnih podlag je bil v marcu 2019 izdelan 
dopolnjen osnutek OPPN ter gradivo za javno razgrnitev.  
 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala v času od 2. marca 2018 do 3. aprila 2018, 
v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.   
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN je bila organizirana dne 19. marca 2019, ob 16.00 uri v 
prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.   
V času javne razgrnitve so bile podane pripombe na dopolnjen osnutek OPPN, za katere je Občina 
Radovljica pripravila in sprejela stališča. 
Na podlagi sprejetih stališč je bil dopolnjen osnutek ustrezno korigiran ter dopolnjen v predlog OPPN.  
V aprilu 2019 izdelan predlog OPPN je bil posredovan vsem pristojnim nosilcem urejanja prostora, da 
podajo mnenja, ali so v predlogu OPPN njihove smernice upoštevane.  
 
V fazi pridobivanja mnenj je prišlo zaradi usklajevanja z nekaterimi nosilci urejanja prostora do manjših 
popravkov odloka, ki pa ga vsebinsko niso spremenili. 
 
Opis sprememb med dopolnjenim osnutkom in usklajenim predlogom OPPN 
 
Spremembe na osnovi zavzetih stališč 
Skladno s pripombami se je v tekstualnem delu odloka črtala predpisana velikost počitniških hišic. 
Dopusti se masivna in montažna gradnja ali postavitev proizvodov. 
Dostop do območja vodotoka se zagotavlja preko območja OPPN preko načrtovanih poti, izven 
območja OPPN pa preko obstoječih pešpoti. 
Člen o dopustnih odstopanjih se dopolni z besedilom, da se v primeru umeščanja športne aktivnosti, ki 
zahteva višino, večjo od 11 m, v večnamensko dvorano, dopušča gradnja višjega objekta. 
 
Spremembe na osnovi usklajevanja z nosilci urejanja prostora 
• zahteve Zavoda RS za naravo:  

- ohranjanje gozda v območju FE 3 in FE 1 (razen za gradnjo dovozne ceste); 
- ograjevanje kampa v smeri proti severni in zahodni strani; 

• zahteve Komunale Radovljica:  
- priključitev območja OPPN za oskrbo z vodo na obstoječ vodovod je začasna rešitev, po 

izgradnji primarnega vodovoda se območje OPPN priključi nanj; 
- dopusti se tudi možnost samooskrbe z vodo; 
- dodana možnost zagotavljanja požarne vode iz vodotoka, v kolikor pretok vode v 

vodovodnem omrežju ne zadošča; 
• zahteve Občine Radovljica:  

- dovozna pot ne predstavlja javnega dobra, razen v delu priključevanja na krožišče;  
- korigirana je gradbena meja v grafičnem delu OPPN, tako da je možno zagotavljanje 

zelenega pasu ob kolesarski stezi v SZ delu OPPN;  
- prikaz dostopov do vode v grafičnem delu OPPN; 
- oglaševanje v območju ni dopustno; 
- znotraj FE 1 se ne dopušča gradnje garažne hiše. 
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Ne glede na navedene spremembe in dopolnitve se rešitve predloga bistveno ne razlikujejo od rešitev, 
ki so bile podane v dopolnjenem osnutku OPPN. 
 
 
 
 
 

Pripravil: 
Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur 

Saša Smolej, univ.dipl.inž.arh. 
Evgenija Petak, univ.dipl.inž.arh. 
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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
 
 

STALIŠČA DO PRIPOMB MED JAVNO RAZGRNITVIJO  
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  

ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB – 05 LESCE POD GOLFOM JUG   
(7.3.2019 do 5.4.2019, javna obravnava v Radovljici 19.3.2018) 

 
 
Legenda: 
PP – pripomba po pošti, KP O/KS – knjiga pripomb Občina Radovljica/KS Lesce, JO – javna 
obravnava, OP – seja odbora, OS – seja občinskega sveta 
 
 
   Pripomba / Stališče 
1 PP / Po pošti ni bilo posredovanih pripomb. 

 
2 JO Tatjana Justin, 

predsednica 
Krajevne 
skupnosti Lesce 

- je povedala, da jih preseneča, da je na tako majhnem območju 
v razmiku sto metrov od obstoječega še en kamp s trgovino in 
vsem ostalim. Dovoz naj bi bil z obstoječega krožišča in 
prečka kolesarsko stezo. 
Pomisleke imajo glede povečanega prometa na krožišču, kjer 
so že sedaj kdaj zastoji. Pričakuje, da bodo na seji sveta 
Krajevne skupnosti oblikovali stališča in pripombe in jih pisno 
posredovali. 
- je še vprašala, kako je z dostopom do Save Dolinke.  
 
Stališče: Pripomba podaja mnenje. 
 
Obrazložitev: 
Obravnavano območje OPPN skladno s Prostorskim redom 
občine Radovljica predstavlja večinoma površine za turizem 
(oznaka BT), delno pa gozdne in kmetijske površine. Na 
območje se umešča nov kamp s pripadajočimi ureditvami, kar 
je skladno z namensko rabo območja. 
 
Dovoz na obravnavano območje OPPN se bo zagotavljal z 
obstoječega krožišča na regionalni cesti R1-209/1088 Lesce – 
Bled.  
Izdelana je bila strokovna podlaga »Kapacitetna preveritev 
navezave turističnega kampa »Golf Bled« na regionalno cesto 
R1-209/1088 Lesce – Bled«, št. AP042-18-E, elaborat, Appia 
d.o.o., oktober 2018, iz katere izhaja, da so obremenitve 
obstoječe regionalne ceste že zdaj dosegle prepustnost 
dvopasovne ceste in je pričakovano, da se bodo v prihodnosti 
še povečale. Predvidene ureditve na območju OPPN bistveno 
ne bodo vplivale na prometne razmere v obstoječem krožnem 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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križišču. 
Obstoječe krožno križišče deluje neustrezno zaradi 
geometrijske neustreznosti, zato ga je pred izvedbo novega 
cestnega priključka za območje OPPN potrebno rekonstruirati, 
s čimer se bo izboljšala pretočnost vozil v križišču in 
prepustnost regionalne ceste. 
Rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča na regionalni 
cesti R1-209/1088 Lesce – Bled in nov cestni priključek, ki 
predstavlja dostopno cesto do območja OPPN, se izvede 
skladno z izdelano strokovno podlago »Ureditev priključevanja 
OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod 
Golfom jug«, IDP, št. AP006-19, Appia d.o.o., oktober 2018.  
 
Zemljišče ob Savi Dolinki ni predmet OPPN, saj predstavlja 
drugo enoto urejanja prostora in sicer območje odprtega 
prostora z oznako RBR 01 in se ureja skladno s Prostorskim 
redom občine Radovljica.  
Z območja OPPN se zagotavlja dovoz do Save Dolinke za 
vzdrževanje vodotoka, obvodnega prostora, intervencijo in 
podobno. Do Save Dolinke in ob Savi Dolinki se uredi javna 
pešpot. 
 
Dodatnih stališč in pripomb s strani Krajevne skupnosti Lesce 
nismo prejeli. 
 

3 KPO / V Knjigi pripomb ni bilo vpisov. 
 

4 KPKS / V Knjigi pripomb ni bilo vpisov. 
 

5 OP Simon Resman 
 

- je vprašal, kako je glede stoletnih poplavnih vod.   
 
Stališče: Pripomba izraža vprašanje. 
 
Obrazložitev: 
Izdelana je bila strokovna podlaga »Hidravlična študija Save 
Dolinke na območju OPPN površine za turizem GB 05 – Lesce 
Pod Golfom jug (študija poplavne varnosti območja za 
kampiranje), elaborat, št. H-237, PHCE d.o.o., september 
2018«. Skladno z ugotovitvami izdelane strokovne podlage 
območje OPPN ni poplavno ogroženo. 
Območje OPPN se nahaja v vplivnem območju porušitve 
pregrade HE Moste. Skladno z zgoraj omenjeno strokovno 
podlago je tudi v primeru porušitve pregrade HE Moste 
obravnavano območje praktično na celotni površini varno. Za 
zagotavljanje varnosti se skladno z OPPN v primeru porušitve 
pregrade HE Moste priporoča stalno povezavo z upravljalci 
HE Moste ter zagotovitev ustreznih evakuacijskih poti in 
režima evakuacije za območje kampa. 
 

6 OP Andrej Golčman - je predlagal, da je potrebno bolj angažirati območje ob vodi, 
razmisliti o tem v bodoče. Predlagal je, da se v 11. členu, kjer 
se omejuje velikosti počitniških hiš, to ne omeji, prav tako 
predlaga, da se dopusti možnost etažnosti p+1.  
 
Stališče: Pripomba se upošteva. 
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Obrazložitev: 
Zemljišče ob Savi Dolinki ni predmet OPPN, saj predstavlja 
drugo enoto urejanja prostora in sicer območje odprtega 
prostora z oznako RBR 01 in se ureja skladno s Prostorskim 
redom občine Radovljica.  
Z območja OPPN se zagotavlja dovoz do Save Dolinke za 
vzdrževanje vodotoka, obvodnega prostora, intervencijo in 
podobno. Do Save Dolinke in ob Savi Dolinki se uredi javna 
pešpot. 
 
Ponovno se bodo preučili členi, ki se nanašajo na postavitev in 
oblikovanje počitniških hišic ter drugih objektov in se 
popravili tako, da bodo določila bolj ohlapna, a še vedno 
primerna za umeščanje v naravno okolje. 
 

7 OP Jernej Kolman je vprašal: 
- kakšna je načrtovana kapaciteta predvidenega kampa; 
- kako je s telovadnico; 
- kakšen bo zeleni pas, odprt ali zazelenjen; 
- ali se predvideva obalni pas za uporabo kampistov.  
 
Stališče: Pripomba izraža vprašanje. 
 
Obrazložitev: 
Kapaciteta načrtovanega kampa je cca. 300 prostorov, ki 
vključujejo površine za postavitev šotorov, prikolic, 
avtodomov in počitniških hišic. 
 
Na območju OPPN (znotraj FE 2) je dopustna umestitev 
večnamenske dvorane. V objekt je možno umestiti vse 
dopustne dejavnosti, ki jih OPPN dopušča, torej je v objektu 
možna ureditev telovadnice oziroma objekt nameniti športnim 
in razvedrilnim dejavnostim. 
 
Zeleni pas ob regionalni cesti je predviden kot pas, v katerem 
se ohranja obstoječa visoka vegetacija oziroma se na delih, kjer 
je ni, zasadi nova. 
 
Zemljišče ob Savi Dolinki ni predmet OPPN, saj predstavlja 
drugo enoto urejanja prostora in sicer območje odprtega 
prostora z oznako RBR 01 in se ureja skladno s Prostorskim 
redom občine Radovljica.  
Z območja OPPN se zagotavlja dovoz do Save Dolinke za 
vzdrževanje vodotoka, obvodnega prostora, intervencijo in 
podobno. Do Save Dolinke in ob Savi Dolinki se uredi javna 
pešpot. 
 

8 OP Ciril Globočnik, 
župan 

- je podal vprašanje: kako je z načrtovano dvorano, kakšne 
višinske omejitve ima; 
- je predlagal možnost umestitve plezalne stene – dvorane (25 
m ali manj), kar bi podprle tudi državne inštitucije; 
- podano je bilo še vprašanje, če bo kamp ograjen.  
 
Stališče: Pripomba se upošteva. 
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Obrazložitev: 
Skladno z odlokom je predpisana maksimalna višina dvorane 
11 m nad koto terena.  
 
Člen odloka, ki določa dopustna odstopanja, se dopolni tako, 
da bo možno višino dvorane prilagajati konkretnim športnim 
panogam, ki se bodo umeščale v objekt.  
 
Kamp bo ograjen, delno z ograjo, delno s sonaravnimi 
preprekami, skladno s smernicami Zavoda RS za varstvo 
gozdov in Zavoda RS za varovanje narave. 
 

9 OP Odbor za urejanje 
prostora in varstvo 
okolja 
 

Odbor je po razpravi sprejel sklepa: 
1. Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja predlaga 
sprejem Osnutka Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB – 05 
Lesce Pod Golfom jug. 
2. Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja predlaga, da 
predlagatelj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb 
iz javne razgrnitve, s strani matičnega delovnega telesa in iz 
razprave na občinskem svetu. 
 
Stališče: Gre za sklep odbora. 
 

10 OS Odbor za urejanje 
prostora in varstvo 
okolja, predsednik 
Simon Resman  
 

Povedal je, da so na seji člani odbora izvedeli tudi, da je 
načrtovana kapaciteta predvidenega kampa okoli 300 mest, ob 
cesti proti Bledu je predviden 20 metrov širok zelen pas 
dreves, kamp je ograjen, območje je izven poplavnih voda. 
Župan je na seji odbora predlagal možnost umestitve plezalne 
stene. Člani odbora so osnutek podprli s štirimi glasovi za in 
enim vzdržanim glasom. 
 
Stališče: Pripomba podaja mnenje. 
 

11 OS Vojka Jesenko - je povedala, da je na spletni strani Ajpesa preverila 
investitorja Kamp turizem d.o.o., ki nima finančnih težav. 
 
Stališče: Pripomba podaja mnenje.  
 

12 OS Miran Rems Meni, da bo treba začeti razmišljati, koliko turistov Radovljica 
še lahko prenese, saj so porasti veliki. Radovljica je za enkrat 
še zanimiva, ker je majhna, kmalu pa mogoče ne bo več tako. 
Projektu ne nasprotuje, vendar morajo kot varuhi prostora 
premišljevati tudi o tem. Povedal je, da je v precepu, da bi ob 
odličnem obstoječem kampu čisto blizu imeli še enega. 
 
Stališče: Pripomba podaja mnenje. 
 
Obrazložitev: 
Gre za naravni prostor ob Savi Dolinki, ob katerem je že več 
desetletij umeščen kamp Šobec, ki želi območje Kampa že več 
let tudi širiti gorvodno ob Savi Dolinki. Menimo, da je 
umeščanje kampa eden bolj sonaravnih možnih ureditev 
območij stavbnih zemljišč, namenjenih za razvoj turizma ob 
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Savi Dolinki, ki pa domačinom in obiskovalcem  ne smejo 
predstavljati omejitve gibanja po ustaljenih poteh v naravnih 
območjih, v tem primeru ob Savi Dolinki. 
 

13 OS Branko Fajfar - se je strinjal z Miranom Remsom, da je vprašanje, kaj ta 
prostor še prenese. Glede na to, da se gre novim investitorjem 
nasproti, ga zanima, če ima občina enako mero razumevanja 
pri reševanju problematike Šobca, ki je preverjen, kvaliteten, 
poznan kamp z dobro ponudbo, ki se želi širiti. Dejal je, da, kot 
je videti iz grafike, gre za kamp brez dostopa do vode. 
 
Stališče: Pripomba podaja mnenje. 
 
Obrazložitev: 
Občina Radovljica že več let podpira tudi pobudo Kampa 
Šobec za širitev kampa gorvodno ob Savi Dolinki, vendar je 
potrebno pobudo uskladiti z vsemi nosilci urejanja prostora, 
predvsem z Direkcijo RS za vode, Zavodom RS za varstvo 
narave, zato smo pobudniku že večkrat predlagali pripravo 
predhodnih strokovnih podlag in uskladitev z omenjenima 
nosilcema urejanja prostora. Smiselna je za to tudi priprava in 
sprejemanje OPPN, s katerim se uskladijo težnje in varovanja 
v prostoru. 
 
Zemljišče ob Savi Dolinki ni predmet OPPN, saj predstavlja 
drugo enoto urejanja prostora in sicer območje odprtega 
prostora z oznako RBR 01 in se ureja skladno s Prostorskim 
redom občine Radovljica.  
Z območja OPPN se zagotavlja dovoz do Save Dolinke za 
vzdrževanje vodotoka, obvodnega prostora, intervencijo in 
podobno. Do Save Dolinke in ob Savi Dolinki se uredi javna 
pešpot. 
 

14 OS Občinski svet je sprejel naslednja sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka 

o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
površin za turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom jug. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do 
pripomb iz javne razgrnitve, s strani matičnega delovnega 
telesa in iz razprave na občinskem svetu. 

 
Stališče: Priprava in zavzetje stališč predstavljata realizacijo 
sklepa. 
 

 
 
 
 
Številka: 3505-0006/2018 Ciril GLOBOČNIK 
Datum: 24. april 2019 ŽUPAN 
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IV 
 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 12.6.2019  
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA 
GRADNJO NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB-05 LESCE POD GOLFOM 
JUG 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 118/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 
OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO 
NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 

OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB - 05 LESCE POD GOLFOM JUG 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo,  
- Gregor Rožman univ.dipl.prav., Protim Ržišnik Perc d.o.o..   

 
PREDLOG SKLEPOV: 
 

1.  Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o programu 
opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje površin za turizem GB - 05 Lesce Pod Golfom 
jug. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb s strani 
matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.  

 
 

 
Ciril Globočnik l.r. 

ŽUPAN 
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OSNUTEK  
 
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17; ZureP-2), Uredbe o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka 
(Ur. l. RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, 
št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na _______. seji dne _____________ sprejel 
 

ODLOK 
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje površin za turizem GB - 05 Lesce Pod Golfom 
jug 

 
1. člen 

(predmet odloka) 
 

S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo na območju, ki je 
določeno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za 
turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (DN UO, št. ___, v nadaljevanju: OLN).  
 

2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 

 
(1) Sestavni del tega odloka je tudi Program opremljanja za OPPN za območje površin za 
turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug, št. P 129600, ki ga je junija 2019 izdelal Protim 
Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur. Hramba in vpogled v program 
opremljanja se zagotavljata v digitalni in analogni obliki. 
(2) Program opremljanja določa: 
1. območje opremljanja, 
2.  novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je za 

opremljanje stavbnih zemljišč treba zagotoviti znotraj območja opremljanja, 
3.  novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je za 

opremljanje stavbnih zemljišč treba zagotoviti izven območja opremljanja, 
4. roke za izvedbo in etapnost opremljanja, 
5. finančna sredstva za izvedbo opremljanja, 
6. podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. 
 

3. člen 
(območje opremljanja) 

 
(1) Območje opremljanja je določeno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (___).  
(2) Območje opremljanja obsega zemljišča parc. št. 1366/2, 1366/3, 1366/4, 1391/7, 1391/8, 
1391/13, 1391/15, 1391/16, 1391/23, 1391/24, 1391/25, 1391/26, vse k.o. 2155 - Hraše. 
 

4. člen 
(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je za 

opremljanje stavbnih zemljišč treba zagotoviti znotraj območja opremljanja) 
 
Na območju opremljanja ni predvidena nova javna komunalna oprema ali druga gospodarska 
javna infrastruktura. Na območju opremljanja bo investitor zgradil lastno komunalno opremo, 
ki bo omogočila realizacijo prostorsko izvedbenega akta.  
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5. člen 
 

(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je za 
opremljanje stavbnih zemljišč treba zagotoviti izven območja opremljanja) 

 
Cestno omrežje 
(1) Za dostop in dovoz do območja opremljanja se izvede rekonstrukcija obstoječega 
krožnega križišča in izvede južni krak križišča, in sicer skladno z idejnim projektom Ureditev 
priključevanja OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (št. 
AP006-19, Appia d.o.o., februar 2019).  
(2) Regionalna cesta R1-209/1088 Lesce – Bled je kategorizirana državna cesta, izvedba 
rekonstrukcije obstoječega krožnega križišča in južnega kraka križišča je v pristojnosti 
Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Finančne obveznosti iz naslova izvedbe tega 
priključka bo investitor uredil z upravljavcem regionalne ceste. 
Vodovodno omrežje 
(3) Območje opremljanja se preko sekundarnega javnega vodovoda in priključnega vodovoda 
za cestno bazo Gorenjske gradbene družbe d.d. priključuje na magistralni vodovod Bled – 
Lesce, ki poteka severno od območja. Finančne obveznosti iz naslova izvedbe tega priključka 
bo investitor uredil z lastnikom vodovoda. Takšen priključek zagotavlja sanitarno vodo za 
območje opremljanja, ne zagotavlja pa potrebne vode za gašenje.  
(4) Končno rešitev za oskrbo območja opremljanja z vodovodom predstavlja izgradnja 
novega primarnega vodovoda od hipodroma Lesce do območja opremljanja.  
 

6. člen 
(Roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 

 
(1) Investitor bo lastno komunalno opremo zgradil v skladu s svojim terminskim planom. 
Predvideni rok za izvedbo je maj 2020. 
(2) Investitor mora pred izgradnjo lastne komunalne opreme in druge gospodarske javne 
infrastrukture znotraj območja opremljanja zagotoviti izvedbo južnega kraka križišča, kot je 
navedeno v 5. členu tega odloka. 
 

7. člen 
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja na območju opremljanja) 

 
Investitor bo sredstva za lastno komunalno opremo zagotovil v skladu s svojim finančnim 
planom. Ocenjena vrednost nove (lastne) komunalne opreme znaša 1.232.000 EUR. 
 

8. člen 
(podlage za odmero komunalnega prispevka) 

 
(1) Na območju opremljanja ni načrtovana gradnja nove javne komunalne opreme in druge 
gospodarske javne infrastrukture, zato se podlage za odmero komunalnega prispevka za novo 
javno komunalno opremo ne določijo. 
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri v skladu z Odlokom o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica (DN UO, št. 200/2015) in 
Odlokom o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica (DN UO, št. 
200/2015). 
(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za priključitev na obstoječi javni vodovod se upošteva, 
da oskrba zadošča le za zagotavljanje sanitarne vode, ne pa tudi vodo za gašenje, kar 
predstavlja 50% potrebnega pretoka vode. 
(4) Skupna bruto tlorisna površina vseh bruto tlorisnih površin stavb na območju opremljanja 
znaša 2.328,00 m2. 
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(5) Skupna neto tlorisna površina vseh neto tlorisnih površin stavb na območju opremljanja 
znaša 2.006,90 m2. 
(6) Skupna površina gradbenih parcel na območju opremljanja znaša 12.425,00 m2. 
 

9. člen 
(veljavnost odloka) 

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

Ciril Globočnik 
ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 12.6.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

 
OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO 
NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 
OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB - 05 LESCE POD GOLFOM JUG 

 
1. Zakonska podlaga 
 
Zakonsko podlago predstavljajo določbe Zakona o urejanju prostora (ZureP-2, Uradni list RS, 
št. 61/17), ki v svojem 153. členu opredeljuje pojem »program opremljanja stavbnih zemljišč« 
ter določa način njegovega sprejemanja. Zakon v 154. členu določa vsebino programa 
opremljanja. 
 
Vsebina programa opremljanja je določena z Uredbo o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – 
popr. in 34/19) 
 
2. Obrazložitev  
 
Postopki sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug so se začeli po prej veljavnih Zakonu o 
urejanju prostora (ZUreP-1) in Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 
33/07 in spremembe) ter se po teh zakonih tudi nadaljujejo. 
 
Nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) področje sprejemanja prostorsko izvedbenih aktov 
in njihovo vsebino ureja nekoliko drugače. Ključen problem odloka o opremljanju, ki ga 
predlagamo v sprejem, je, kako vsebinsko ustrezno povezati terminologijo stare in nove 
zakonodaje ter posamezne elemente odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu. 
 
Največje dileme so pri opredelitvi pojmov načrta parcelacije (po stari zakonodaji) in prikaza 
gradbenih parcel (po novi zakonodaji). Poleg tega se opušča uporaba pojmov sekundarna in 
primarna komunalna oprema. Uvaja se nova formulacija: »nova komunalna oprema in druga 
gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih zemljišč na 
območju opremljanja«, brez jasne razmejitve med zasebnim in javnim.  
 
Za rešitev nastale situacije smo pripravili obravnavani odlok tako, da ureja nekatera 
vprašanja, ki jih ni bilo možno razčistiti s prostorsko izvedbenim aktom.   
 
Obravnavano območje leži na zahodnem robu občine na meji z občino Bled in predstavlja 
zemljišča med regionalno cesto Lesce – Bled in reko Savo Dolinko. Skupna površina 
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gradbenih parcel na območju opremljanja znaša 12.425,00 m2. Skupna bruto tlorisna površina 
vseh bruto tlorisnih površin stavb na območju opremljanja znaša 2.328,00 m2. Skupna neto 
tlorisna površina vseh neto tlorisnih površin stavb na območju opremljanja znaša 2.006,90 m2. 
 
Območje ni komunalno opremljeno. Vso novo komunalno opremo bo zgradil investitor sam 
in bo z njo kasneje tudi sam upravljal.   
 
V skladu z določbami tega odloka pa bo investitorjem ob pridobivanju gradbenega dovoljenja 
za stavbe odmerjen komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, in sicer na podlagi 
veljavnega občinskega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica 
in Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica, ki določata obseg 
komunalne opreme in merila za odmero komunalnega prispevka. 
 
3. Finančne posledice 
 
Kot je navedeno, se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo odmeri v skladu z:  

- Odlokom o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica (DN UO, 
št. 200/15) in  

- Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica (DN UO, št. 
200/15). 

 
Pri odmeri komunalnega prispevka se upošteva še dejstvo, da obstoječe vodovodno omrežje 
ne zagotavlja ustreznih količin vode za zagotavljanje požarne varnosti.  
 
Podajamo oceno finančnih posledic, ker jih dokončno še ni možno opredeliti. Pomembno 
vprašanje pri odmeri je faktor dejavnosti, ki še ni določen z veljavnim občinskim Odlokom o 
merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica (DN UO, št. 200/15). Za 
odmero bi morali dopolniti tabelo 2 (Faktor dejavnosti (K-dejavnost) iz 8. člena odloka):   
 

12 NESTANOVANJSKE STAVBE 
Faktor 

dejavnosti  
(od 0,70 do 1,05) 

12111  Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastavitev – razen 
mladinskih prenočišč, gorskih zavetišč, planinskih koč, počitniških 
domov in bungalovi. 

1,00 

12120  Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastavitev – mladinska 
prenočišča, planinske koče, gorska zavetišča in domovi, počitniški 
domovi in bungalovi ter druge gostinske stavbe za nastanitev, ki 
niso razvrščene drugje. 

0,80 

122  Upravne in pisarniške stavbe 1,00 
123  Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 1,05 
124  Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih  komunikacij 1,00 
125  Industrijske stavbe in skladišča 0,90 
126  Stavbe splošnega družbenega pomena 0,70 
1271  Nestanovanjske kmetijske stavbe 0,70 
1272  Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe 1,00 
1273  Kulturni spomeniki 0,70 
1274  Druge nestanovanjske stavbe 1,00 
 
V tej tabeli bi poleg nekaterih drugih faktorjev dejavnosti morali opredeliti še faktor za 
kampe. Faktor dejavnosti za te posege naj bi znašal od 0,10 do 0,50. Nova uredba v 25. členu 
določa, da faktorji lahko znašajo od 0,1 do 0,5 ter da se do uskladitve občinskih odlokov z 
novo zakonodajo uporablja faktor 0,50.  
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Osnovna simulacija izračuna komunalnega prispevka je bila izdelana ob naslednjih 
izhodiščih:  
- skupna površina gradbenih parcel na območju opremljanja znaša 12.425,00 m2,  
- območje, opredeljeno kot kamp, meri 24.401,00 m2, 
- skupna bruto tlorisna površina bruto tlorisnih površin stavb na območju opremljanja znaša 

2.328,00 m2,  
- skupna neto tlorisna površina neto tlorisnih površin stavb na območju opremljanja znaša 

2.006,90 m2, 
- faktor dejavnosti 0,5. 
 
Odmerjeni znesek za obstoječo komunalno opremo bi tako znašal približno 365.000 EUR, ob 
upoštevanju odbitka za vodovod pa 310.000 EUR. Investitor navaja, da ocenjeni znesek v 
višini 365.000 EUR bistveno presega načrtovani znesek v njegovi finančni konstrukciji, zato 
predlaga ustrezno znižanje F-dejavnosti.   
 
Če zmanjšamo F dejavnosti na 0,25, bi odmerjeni znesek znašal približno 220.000 EUR, ob 
upoštevanju odbitka za vodovod pa 180.000 EUR. Če zmanjšamo F dejavnosti na 0,10, bi 
odmerjeni znesek znašal približno 140.000 EUR, ob upoštevanju odbitka za vodovod pa 
120.000 EUR.  
 
Končno stališče do tega vprašanja bomo oblikovali pri pripravi predloga odloka na podlagi 
razprav na sejah pristojnega odbora občinskega sveta in občinskega sveta.  
 
Razlika do polnega zneska za vodovod se investitorju lahko odmeri po izgradnji novega 
vodovoda, ki bo zagotavljal tudi oskrbo za požarno vodo. Ta vodovod bi zgradila občina in bi 
napajal več območij urejanja.  
 
 
 
 

  Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 

 
Priloge: 

1. Program opremljanja – tekstualni del 
2. Grafične priloge: 
- Prikaz območja opremljanja 
- Prikaz nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture 
- Obračunska območja po posameznih vrstah komunalne opreme 
- Prikaz predvidenih gradbenih parcel 

 
 

























V/1 
 

V 
 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 3.6.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 

PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 
06 – TNC 1 in 2 LESCE 

 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 

OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 06 – TNC 1 in 2 LESCE 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 
- Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, 
- Leon Kobetič, Locus d.o.o., Domžale, 
- Iztok Perpar, Locus d.o.o., Domžale. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o Občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce. 
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne 

razgrnitve, matičnega delovnega telesa in iz razprave na seji občinskega sveta. 
 
 
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OSNUTEK 
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št, 61/2017), 61. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/2007 in spremembe) in 17. člena 
Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 
……. . redni seji dne ……… sprejel 
 

ODLOK 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin  

LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(podlaga in predmet odloka) 

S tem odlokom se na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju sprejme občinski 
podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin LE 06 – TNC (turistično nakupovalni 
center) 1 in 2 Lesce (v nadaljevanju: OPPN). 

 
2. člen 

(sestavni deli OPPN) 
(1) OPPN vsebuje tekstualni del, grafični del in priloge. 
(2) Tekstualni del OPPN vsebuje: 

I. Splošne določbe 
II. Območje OPPN 
III. Opis prostorskih ureditev 
IV. Rešitve načrtovanih objektov in površin ter pogoji in usmeritve za projektiranje in 

gradnjo 
V. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro 
VI. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine 

in trajnostno rabo naravnih dobrin 
VII. Rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

vključno z varstvom pred požarom 
VIII. Načrt parcelacije 
IX. Etapnost izvedbe prostorskih ureditev ter drugi posegi in zahteve za izvajanje OPPN 
X. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev 
XI. Prehodne in končne določbe 

(3) Grafični del OPPN obsega: 
List 1.0: Prikaz lege območja OPPN v prostoru; merilo 1:2000 
List 2.0: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro; merilo 1:500 
List 3.1: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – ureditvena situacija obstoječe; 

merilo 1:500 
List 3.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – ureditvena situacija novo; 

merilo 1:500 
List 4.0: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro; merilo 1:500 
List 5.0: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, ureditev, potrebnih za 

varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanje narave, obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom; merilo 
1:500 

List 6.0: Načrt parcelacije s prikazom javnih površin; merilo 1:500 
(4) Priloge OPPN so: 

- sklep o začetku priprave OPPN, 
- izvleček iz nadrejenega prostorskega akta, 
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- prikaz stanja prostora, 
- geodetski načrt s certifikatom, 
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve (promet in zelene površine v TNC 1, 

oglaševanje v TNC, prometna študija za krožišče), 
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, 
- obrazložitev in utemeljitev OPPN, 
- povzetek za javnost. 

 
3. člen 

(predmet OPPN) 
(1) Predmet OPPN je celovita prostorska ureditev območja osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 
2 Lesce, ki je v pretežnem delu že pozidano. 
(2) Nove prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so: 

- gradnja trgovsko poslovnega centra (objekt H); 
- ukinitev že predvidenih objektov I in J; 
- gradnja že predvidenih prometnih povezav (zahodni odsek ceste D) 
- ukinitev dela že predvidenih prometnih povezav (vzhodni odsek ceste D) severno od 

ceste C; 
- dograditev komunalne in energetske infrastrukture območja; 
- ureditvi peš in kolesarskih poti, parkirnih površin za obiskovalce ter zelenih in urbanih 

površin območja. 
 

II. OBMOČJE OPPN 
 

4. člen 
(obseg območja OPPN) 

(1) Območje OPPN LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce se nahaja na površinah severno od naselja 
Lesce med obstoječo glavno cesto Ljubljana – Jesenice, lokalno cesto Lesce – Hraše, 
avtocesto Vrba –Peračica ter priključkom na avtocesto v podaljšku obstoječega priključka 
glavne ceste za Bled. 

(2) Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora LE 06 (z namensko rabo MO) iz 
veljavnega OPN. 

(3) Ureditveno območje OPPN obsega površine naslednjih zemljiških parcel ali njihovih 
delov v katastrski občini 2155-Hraše: 101/4, 103/2, 105/11, 105/12, 107/13, 107/14, 
107/15, 109/3, 110/1, 111/2, 112, 121/6, 123/1, 123/2, 124/1, 124/3, 125/2, 126/2, 127/3, 
127/4, 128/4, 128/6, 128/7, 130/11, 130/17, 130/24, 130/28, 130/29, 130/3, 130/30, 
130/31, 130/4, 130/42, 130/44, 130/45, 130/5, 130/6, 1383/1, 1383/3, 1383/4, 547/101, 
547/102, 547/103, 547/104, 547/105, 547/106, 547/108, 547/57, 547/62, 547/65, 547/75, 
549/10, 549/11, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/8, 552/11, 552/12, 552/4, 552/6, 552/7, 
552/8, 556/4, 556/5, 556/6 in 556/7. (stanje GURS februar 2019) 

(4) Ureditveno območje OPPN meri 6,76 ha in je natančno določeno v grafičnem delu. 
 

III. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV 
 

5. člen 
(funkcija območja s programom objektov) 

(1) Ureditveno območje OPPN se v celoti navezuje na obstoječo prometno infrastrukturo. 
Osnovno dejavnost ureditvenega območja predstavlja oskrba potnikov na obstoječi magistralni 
cesti - bencinski servis in gostinska ponudba, prevladujoča funkcija območja je turistična in 
trgovska, vezana na ponudbo namenjeno ožji in širši regiji. 
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(2) Program območja obsega: 
območje  objekt namembnost tlorisna 

površina 
gradbena 
parcela 

»TNC 1« A gostinstvo, prenočišča, trgovina 900 m² 3.650 m² 
 B bencinski servis (trgovina, gostinstvo, 

avtopralnica, avtomehanična delavnica / 
avtoservis) 

903 m² 4.750 m² 

 C avtosalon, avtoservis, tehnični pregledi, 
gostinstvo 

600 - 920 m² 4.182 – 5.840 m² 

 D avtosalon, avtoservis 1.350 m² 4.700 m² 
 E1 hipermarket 1.670 m² 6.455 m² 
 E2c trgovina, turizem, gostinstvo, 

igralništvo 
200 m² 1,037 m² 

 E2d trgovina, gostinstvo 240 m² 850 m² 
 E2e trgovina, gostinstvo 60 m² enotno z E2d 
 E3 trgovina, gostinstvo 2.000 m² 7.317 m² 
 F trgovina, gostinstvo, avtosalon, 

igralništvo 
432 m² 1.500 m² 

»TNC 2« K trgovina, gostinstvo 2.303 m² 9.874 m² 
 L gostinstvo 407 m² 1.388 m² 
 H trgovina, gostinstvo 6.005 m² 12.244 m² 
(3) Zaradi določitve javnega dobra, se lahko spremenijo velikosti gradbenih parcel. 
(4) V vseh objektih je znotraj opredeljenega gabarita dovoljena ureditev hišniškega stanovanja. 

 
6. člen 

(pogoji glede vrste, lege, velikosti in oblikovanja objektov) 
(1) Objekt A: 

- program: gostinstvo, trgovina, prenočišča 
- tlorisne dimenzije: 24,00 x 38,00 m 
- višinski gabarit: K+ P + 2 (delno 3) do max. višine objekta 14,50 m nad koto pritličja 
- streha: ravna ali več kapna, naklona 30º-40º, s čopi in frčadami 
- značilni oblikovni elementi: poudarjen vhod na severozahodni strani objekta 
- obvezna izgradnja parkirnih prostorov v kletni etaži 
- na južni strani parkirišča se proti obstoječi stanovanjski hiši postavi ozelenjena 

protihrupna ograja 
(2) Objekt B: 
 I. faza 

- program: bencinski servis (trgovina, gostinstvo, avtopralnica) 
- tlorisne dimenzije: osnovni objekt 12,00 x 24,00 m, nadstrešnica 9,50 x 21,50 m z 

veznim členom z osnovnim objektom 11,50 x 16,50 m 
- višinski gabarit: P 
- streha: ravna s poudarjenim strešnim vencem 
- značilni oblikovni elementi: po tipologiji OMV – ISTRABENZ 
- cisterne za gorivo skupne kapacitete do 300 m³, s ploščadjo za prečrpavanje 
- možnost vgradnje agregata za oskrbo vozil z utekočinjenim plinom 
- parkirišče na severnem robu kompleksa se lahko prekrije z nadstrešnico - kontejner za 

prodajo plina 
 II. faza - prizidek na severni strani bencinskega servisa 

- program: upravni prostori, trgovina, gostinstvo, avtomehanična delavnica / avtoservis 
- višinski gabarit: P + 1 
- tlorisne dimenzije: 13,00 x 15,00 m 
- streha: ravna s poudarjenim strešnim vencem 
- obvezna je prometna navezava na notranjo »cesto A« brez povezave na parkirišče za 

bencinskim servisom 
- dopustna izvedba nadstreškov nad vhodi, max. dimenzij 1,5 m x 3,5 m 
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(3) Objekt C: 
- program: avtosalon, avtoservis, tehnični pregledi, pisarniški prostori, gostinstvo 
- tlorisne dimenzije: 25,00 x 37,00 v I. fazi 19,00 x 37,00 m 
- višinski gabarit: K+P+1 
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu 

(4) Objekt D: 
- program: avtosalon, avtoservis 
- tlorisne dimenzije: 22,00 – 27,50 x 51,00 m z vogalnim zaključkom r = 10,70 m 
- višinski gabarit: K + P + 1 
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu 
- značilni oblikovni elementi: po tipologiji RENAULT, s poudarjenim jugozahodnim 

vogalom 
- obvezna izgradnja parkirišča za minimalno 50 vozil v kletni etaži ali nadstropju 
- dopustne nove gradnje nadstrešnic nad obstoječimi parkirišči 
- nadstrešnice naj bodo enotne oblikovane, maksimalne višine 3,50 m, širine 6,20 m, 

dolžina nadstrešnic se prilagaja številu parkirišč v nizu. Strehe ravne ali v naklonu do 10 
stopinj, z napušči do 0,50 m. 

- za postavitev nadstrešnic, ki bodo od meje sosednjega zemljišča oddaljene manj kot 1,50 
m, je potrebno pridobiti soglasje lastnika sosednjega zemljišča. 

(5) Objekt E1: 
- program: hipermarket (trgovina, gostinstvo) 
- tlorisne dimenzije: 48,00 x 25,00 m 
- višinski gabarit: K + P 
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu 
- možnost ureditve servisne dovozne rampe z nadstreškom v širini 5,00 m ob SZ stranici 

objekta 
- možnost ureditve nadstreška vzdolž zahodne stranice in južnega vogala objekta 
- parkirne in zelene površine ter servisni uvozi se prilagodijo zasnovi objekta, pri čemer 

mora biti zagotovljeno minimalno 50 PM, od tega 5% za invalide in zelenica ob »cesti 
C« 

- na SZ delu parcele se predvidi servisni uvoz s »ceste C« 
(6) Objekt E2c: 

- program: trgovina, turizem, gostinstvo, igralništvo 
- tlorisne dimenzije: 20,00 x 10,00 m 
- višinski gabarit: K + P + 1 
- streha: ravna ali enokapna naklona do 20º 
- na gradbeni parceli objekta se zagotovi najmanj 16 parkirnih mest 

(7) Objekt E2d: 
- program: trgovina, gostinstvo 
- tlorisne dimenzije: 7,00 – 18,00 x 18,00 m 
- višinski gabarit: K + P + 2 
- streha: ravna ali več kapna naklona 30º – 40º 
- značilni oblikovni elementi: poudarjen vogalni del na križišču cest 
- možna je fazna izgradnja objekta, v kolikor se objekt ne izvede v celoti, pa je na mestu 

objekta ali njegovega podzemnega dela dopustna ureditev otroškega igrišča 
(8) Objekt E2e: 

- program: trgovina, gostinstvo 
- tlorisne dimenzije: 5,00 - 10,00 x 8,00 m 
- višinski gabarit: K + P 
- streha: ravna ali več kapna naklona 30º – 40º 
- značilni oblikovni elementi: objekt mora biti v pritličju paviljonsko zasnovan 
- gostinsko teraso na SZ strani objekta E2e je možno prekriti z zimskim vrtom 

maksimalnih tlorisnih dimenzij 4,50 x 10,00 m, ki mora biti v celoti zastekljen in 
oblikovno usklajen z obstoječim objektom. Zimski vrt ima lahko max. višinski gabarit – 
P, najvišja točka ne sme presegati višine kapi obstoječega objekta. 
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(9) Objekt E3: 
- program: trgovina, gostinstvo 
- tlorisne dimenzije: 35,00 x 67,00 m 
- višinski gabarit: K + P + 1 
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu 
- značilni oblikovni elementi: poudarjen vhodni del 
- vrste dopustnih posegov: nove gradnje, vključno z dozidavami in rekonstrukcije 

obstoječih objektov. Ob dozidavi je dopustna preureditev parkirnih in manipulativnih 
površin ob objektu. 

(10) Objekt F: 
- program: trgovina, gostinstvo, avtosalon, igralništvo 
- tlorisne dimenzije: 18,00 x 24,00 m 
- višinski gabarit: K + P + 2 
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu, v primeru izgradnje avtosalona obvezno 

parkirišče v kletni etaži 
(11) Objekt H: 

- program: trgovina, gostinstvo 
- tlorisne dimenzije: 40,00 do 68,70 x 172,20 m (pri r = 115,25 m) 
- višinski gabarit: K + P (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, členitev fasadnega ovoja 

na SV in SZ strani, ki zmanjšuje vizualni vtis velikosti stavbe (skladno s predlogom 
fasadnega ovoja št. 00965, z dne 31.05.2019) 

- pretežni del parkirišč se zagotovi v kletni etaži objekta 
- v objektu je potrebno zagotoviti sanitarije za javno uporabo 
- pri objektu je potrebno zagotoviti parkirna mesta za kolesa 
- obvezna ozelenitev roba območja proti avtocesti in priključku na avtocesto z drevesno in 

zvezno grmovno zasaditvijo 
(12) Objekt K: 

- program: trgovina, gostinstvo 
- tlorisne dimenzije: 33,00 x 75,00 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: možnost nadstrešnice na JZ in JV strani objekta 
- vrste dopustnih posegov: odstranitev obstoječih objektov, nove gradnje, vključno z 

dozidavami in rekonstrukcijo obstoječih objektov 
(13) Objekt L: 

- program: gostinstvo 
- tlorisne dimenzije: 16,00 x 26,00 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: možnost nadstrešnice na JZ strani objekta in poudarjenih 

elementov na fasadi glede na tipologijo objekta 
- pri objektu je potrebno je zagotoviti parkirna mesta za kolesa 

(14) 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 520,00 m.n.m. Tehnični deli objektov morajo biti vključeni v osnovni 
višinski in tlorisni gabarit objekta. 
V primeru večje višine je pri izdelavi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ali enostavne 
objekte potrebno upoštevati vpliv predvidenega posega na okolje z vidika varnosti zračnega 
prometa, predvideti tehnološke rešitve zaznamovanja morebitnih ovir za zračni promet ter 
pridobiti soglasje Uprave RS za civilno letalstvo. Projektna dokumentacija mora vsebovati izjavo 
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o upoštevanju tehniških predpisov, normativov in standardov s področja varnosti zračnega 
prometa. 
(15) Vsi objekti in servisne ter parkirne površine so lahko podkleteni z eno ali dvema kletnima 
etažama do globine največ - 8,00 m pod terenom. 
(16) Kot streha v minimalnem naklonu se smatra streha v naklonu do 10 stopinj. V objektih s 
strmo streho je možna izraba mansarde, v vseh objektih z ravno streho oz. streho v minimalnem 
naklonu pa delna ureditev dodatne etaže ali medetaže. 
(17) Pri načrtovanju novih objektov, njihovih dograditev ali rekonstrukcij je dopustna vgradnja 
elementov oz. naprav za izrabo alternativnih virov energije in izboljšanje energetske učinkovitosti 
stavb. Dopustna je tudi uporaba alternativnih virov energije za energetsko oskrbo objektov. 

 
7. člen 

(pogoji glede oglaševanja) 
(1) V območju OPPN je dopustno oglaševanje, skladno z veljavnimi občinskimi predpisi na 
področju oglaševanja in skladno z veljavno zakonodajo. Oglaševanje v območju OPPN se izvaja 
na osnovi enotnega koncepta. 
(2) Objekti za oglaševanje naj se locirajo v smeri dostopov do objektov in naj vizualno ne 
preglasijo ambienta. Višina objekta za oglaševanje naj ne presega višine osnovnega objekta. 
(3) Obveščanje in oglaševanje v območju državnih cest zunaj naselja je prepovedano. Dopustno 
je ob upoštevanju 78. člena Zakona o cestah. 
(4) Oglaševanje ob severnem robu območja (v smeri proti kulturni krajini) ni dopustno. 
Obstoječe objekte oglaševanja ob robu območja OPPN, ki je obrnjeni proti kulturni krajini, so 
lastniki dolžni odstraniti. 

 
8. člen 

(javne in druge skupne površine) 
(1) Javne površine ureditvenega območja OPPN so površine internih povezovalnih cest »A«, 
»B«, »C«, »D« in »F« ter povezava ceste »A« s Hraško cesto ter povezava ceste »F«, preko 
krožišča, z glavno cesto Ljubljana – Jesenice. 
(2) Razmejitev javnih površin je prikazana v grafičnem delu na listu številka 5 in 6. 
(3) Skupne površine ureditvenega območja OPPN predstavljajo ceste, pločniki in del zelenih 
površin. Priključek na glavno cesto predstavlja funkcionalne površine bencinskega servisa; vse 
ostale površine pa so skupne površine vseh objektov v območju. 
(4) Na ureditvenem območju je dopustna postavitev ograje ob servisnih površinah pri objektih 
E1 in E3 ter v celoti okoli objektov avtoservisov oz. prodajnih avtomobilskih salonov. 
(5) Dopustna je postavitev nadstrešnic za avtobusna postajališča ob internih cestah in sicer na 
način, ki ne zmanjšuje prometne preglednosti. Nadstrešnice lahko segajo preko pločnika, njeni 
elementi (npr. stebri) pa naj se zagotavljajo na površinah izven pločnika. 
(6) Površine za pešce morajo biti od vozišča in kolesarskih površin ločene v skladu s predpisi, 
ki urejajo zahteve za univerzalno graditev in uporabo objektov. Prehodi čez vozišče morajo biti 
izvedeni na dvignjeni ploščadi ali s poglobljenimi robniki in opremljeni s taktilnimi oznakami. 
(7) V ureditvenem območju je potrebno intenzivno v obliki drevoreda ozeleniti površine ob 
cestah »A«, »C« in »D« ter delno ob priključni cesti območja na državno cesto Vrba – Črnivec. 
(8) Prav tako je potrebno intenzivno ozeleniti parkirne površine med cestama »A« in »C« ter 
servisne površine ob objektih E1, E3, D, H in K. 
(9) Z visokodebelno vegetacijo in grmovno zasaditvijo je potrebno ozeleniti S in SV mejo 
ureditvenega območja, ki je obrnjena proti kulturni krajini. Za objekte K, H, E1, E3 in D mora biti 
urejanje tega roba prikazano v projektni dokumentaciji DGD in PZI. 
(10) Investitorji so dolžni zagotoviti, urediti in vzdrževati zelene površine, grmovnice in drevesa, 
ki so znotraj njihovih gradbenih parcel in so prikazane v grafičnem delu odloka. 
(11) Zelene površine morajo biti hortikulturno urejene. Rob območja proti avtocesti naj bo 
intenzivno ozelenjen z živo mejo in drevesi, kot je prikazano v grafičnem delu na listu številka 
3.2. 
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9. člen 
(dopustne dejavnosti) 

(1) V ureditvenem območju OPPN so dopustne naslednje osnovne dejavnosti: trgovske, 
turistične, gostinske, poslovne in storitvene dejavnosti ter dejavnosti splošnega družbenega 
pomena. 
(2) V območju ni dovoljeno izvajanje dejavnosti, ki bi lahko kakorkoli vplivale na letenje letal. 
Prepovedana je uporaba laserjev in drugih svetlobnih virov z emisijami, ki presegajo 50 nW/cm2. 

 
10. člen 

(vrste dopustnih gradenj in objektov) 
(1) V ureditvenem območju OPPN so dopustne: 

- gradnje novih objektov; 
- nadzidave in dozidave objektov; 
- rekonstrukcije objektov; 
- odstranitve objektov; 
- gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na gradbenih parcelah osnovne stavbe, ki 

služijo dejavnostim na teh parcelah oziroma teh dejavnosti ne ovirajo, skladno s soglasji 
upravljavcev javne infrastrukture in izven varovalnih pasov javne infrastrukture. 

(2) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov so v območju prostorskih ureditev, 
določenih s tem OPPN, dopustne gradnje naslednjih stavb: 

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

(3) V območju ni dovoljeno graditi stanovanjskih stavb (11) in industrijskih stavb (125). 
(4) Na celotnem območju OPPN so dopustne gradnje infrastrukture, potrebne za delovanje 
načrtovanega območja. 
(5) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov so v ureditvenem območju OPPN 
dopustne gradnje naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov: 

- zbirnih mest za komunalne odpadke; 
- nadstreškov (npr. kolesarnic, senčnic ipd.); 
- komunalnih priključkov; 
- urbane opreme; 
- prefabrikatov kot enostavnih objektov; 
- naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije za lastne potrebe. 

(6) Dopustne so tudi gradnje drugih objektov, če so le ti nujni za delovanje območja OPPN ter 
jih je mogoče umestiti na območja predvidena za gradnjo pod drugimi pogoji tega odloka. Takšni 
objekti ne smejo imeti večjega vpliva na okolje in gospodarsko javno infrastrukturo, kot objekti, 
ki so v območju OPPN že dopustni. 

 
IV. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN TER POGOJI IN 

USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO 
 

11. člen 
(merila, pogoji in usmeritve za umeščanje, načrtovanje in oblikovanje objektov) 

(1) 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 na vzhodni, severni 
in do zahodne strani območja OPPN ob upoštevanju bodoče širitve avtoceste in sicer minimalno 
10,00 m od roba cestnega sveta obojestransko. Navedeni odmik je treba upoštevati tudi pri 
načrtovanju zunanjih ureditev (npr. prometne površine). Gradbene meje so prikazane v grafičnem 
delu na listu številka 3.1, 3.2, 4, 5 in 6. 
(2) Faktor zazidanosti gradbene parcele (zazidana površina objekta / velikost GP): FZ max = 
0,5. 
(3) Faktor izrabe gradbene parcele (bruto površina objekta nad terenom / velikost GP): FI max 
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= 1,5. 
(4) 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. 
(5) Vsi objekti in servisne ter parkirne površine so lahko podkleteni z eno ali dvema kletnima 
etažama do globine največ - 8,00 m pod terenom. Podkletitev objektov je dopustna na način, da so 
preprečeni morebitni škodljivi vplivi visokih voda in talne vode. 
(6) Objekta K in L sta samostojna objekta z enotnim priključkom na cesto F. Objekta imata 
lahko deloma ali v celoti skupno parkirišče. Zagotoviti je potrebno vodenje pešcev od ceste F 
mimo objekta L do prometnih površin znotraj skupnega parkirišča. Pri objektih K in L je potrebno 
zagotoviti parkirna mesta za kolesa. 
(7) S pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt K s pripadajočimi parkirnimi mesti preneha 
veljati gradbeno dovoljenje za 2. fazo izgradnje objekta L. 
(8) Kot streha v minimalnem naklonu se smatra streha v naklonu do 10 stopinj. 
(9) Ograje morajo biti na strani, ki meji na javno površino, umaknjene najmanj 1,0 m v parcelo. 
Ostale ograje so lahko postavljene na parcelno mejo, če oba lastnika s tem soglašata. Če lastnika 
ne soglašata, mora biti ograja od sosednjega zemljišča oddaljena najmanj 0,5 m. 
(10) Ostali enostavni in nezahtevni objekti, ki niso stavbe, morajo biti: 

- od sosednje parcelne meje oddaljeni najmanj 0,5 m, s soglasjem soseda pa lahko segajo 
do parcelne meje; 

- od meje parcele gospodarske javne infrastrukture odmaknjeni najmanj 1,5 m. 
(11) Gradbene meje ne veljajo za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo. 
(12) Enostavni in nezahtevni objekti naj z velikostjo, umestitvijo v prostor, konstrukcijo, 
materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi, v prostoru ne izstopajo. 
(13) Načrtovane prostorske ureditve morajo biti skladne s predpisi, ki urejajo zahteve za 
univerzalno graditev in uporabo objektov in z zahtevami SIST ISO 21542 Gradnja stavb – 
Dostopnost in uporabnost grajenega okolja ter SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in 
slabovidne. 

 
12. člen 

(merila, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo javnih cest) 
(1) Javno cestno omrežje ureditvenega območja OPPN sestavljajo interne povezovalne ceste 
»A«, »B«, »C«, »D« in »F«, povezava ceste »A« s Hraško cesto in krožišče s priključkom na 
obstoječo državno cesto R2 – 452. V okviru izvedbe priključka na državno cesto se nanj predvidi 
tudi prometna navezava območja LE 79 (iz veljavnega OPN). 
(2) Uvoz z glavne ceste G1-8 bo obenem služil dostopu do objekta B (bencinski servis) ter 
uvozu preko povezovalne ceste ob bencinskem servisu na cesto »A«. Uvoz iz bencinskega servisa 
preko pretakališča na cesto »A« je dovoljen izključno interni uporabi OMV Istrabenz za potrebe 
dostave goriva. Izvoza s ceste »A« oziroma ostalih površin na območju TNC na območje 
bencinskega servisa oziroma preko bencinskega servisa na cesto G1 – 8 se ne predvidi. Izvoz na 
cesto G1 – 8 je torej namenjen izključno za potrebe bencinskega servisa. Območje bencinskega 
servisa, vključno s cestnim priključkom (uvozom in izvozom) na cesto G1 – 8 mora biti urejeno 
skladno s projektno dokumentacijo ter soglasjem in dovoljenjem Direkcije RS za ceste za gradnjo 
bencinskega servisa. Uvoz in izvoz na cesto G1 – 8 morata biti ustrezno urejena, tako, da 
omogočata varen izvoz in uvoz vozil na oz. s ceste G1 – 8. Glede na navedeno prometno ureditev 
se na obravnavanem območju med drugim predvidi postavitev ustrezne prometne signalizacije. 
(3) Objekta K in L se lahko prometno navezujeta na cesto »D« s skupnim priključkom. Na 
križišču med izvozom iz območja objektov K + L, priključno cesto v območje TNC, cesto »A« in 
cesto »F«, se križišče uredi tako, da bo zagotovljeno pregledno vodenje prometa v križišču. 
(4) Po izvedbi novega cestnega priključka za območje enote urejanja prostora z oznako LE 79 
se obstoječi priključek objektov K + L opusti in preuredi v peš dostop, območje pa naveže na nov 
skupni priključek na priključno cesto v območje TNC. Pogoj za izvedbo novega cestnega 
priključka je uskladitev rešitev in pridobitev soglasij s strani lastnikov parcel številka 547/62, 
547/102, 547/103, 547/104, 547/105, 547/106, 547/108 in 547/57 vse k.o. Hraše. 
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(5) V primeru kakršnega koli poseganja na območju državne ceste in v njen varovalni pas je 
potrebno pridobiti dodatne pogoje ter soglasje in dovoljenje Direkcije RS za ceste k projektni 
dokumentaciji (DGD in PZI) za izvedbo del še pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege. 
(6) Vse načrtovane ceste morajo biti širine 2 x 2,75 m z bankino 0,25 m. Na severni strani 
posameznih cest morajo biti pločniki širine 1,50 m, izjemoma lahko 1,20 m. Ob cestnem telesu je 
minimalno 1,00 m širok pas cestnega sveta z omejeno lastninsko pravico za potrebe vzdrževanja 
občinske ceste, postavitev prometne signalizacije, javne razsvetljave ipd.. 
(7) Površine namenjene pešcem ter prehodi čez vozišče, morajo biti brez grajenih in 
komunikacijskih ovir, da zagotavljajo varno uporabo vsem funkcionalno oviranim osebam 
neoviran dostop, vstop in uporabo objektov v javni rabi. 
(8) Za vse posege v varovalni pas državne ceste in avtoceste je potrebno pridobiti soglasje 
upravljavca. Varovalni pas avtoceste znaša 40 m, pas širine 7 m pa je namenjen morebitni širitvi, 
postavitvi signalizacije in vzdrževanju avtoceste. 
(9) Zaradi obratovanja avtoceste upravljavec ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred 
hrupom za objekte in njihove funkcionalne površine v obravnavanem območju ali zaščite pred 
morebitnimi drugimi vplivi (kot so npr. prah, vibracije in podobno). 

 
13. člen 

(merila, pogoji in usmeritve za parkiranje, interventne in manipulativne površine) 
(1) Potrebne manipulativne, parkirne in interventne površine morajo biti zagotovljene znotraj 
gradbenih parcel objektov. 
(2) Pri ureditvah mirujočega prometa je potrebno upoštevati določila iz veljavnega 
prostorskega načrta občine oziroma normative glede minimalnega števila parkirnih mest glede na 
namembnost oziroma dejavnosti v stavbah. 
(3) V skupnem številu parkirišč objektov javnega značaja je potrebno za invalide nameniti vsaj 
5% vseh parkirnih mest. 
(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje 
potrebe po istočasnem parkiranju. 
(5) Parkirišča se lahko izvedejo v dveh etažah. Glede na funkcionalne potrebe posameznih 
objektov je možna prilagoditev uvozov. 
(6) Dimenzije parkirnih mest morajo ustrezati minimalnim pogojem glede na tip vozila in način 
organizacije parkirišča. V sklopu parkirnih mest je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih 
mest za funkcionalno ovirane, ki morajo biti locirani neposredno ob vhodih v stavbe. 
(7) Povozne površine morajo biti izvedene nepropustno, v asfaltni izvedbi oziroma tlakovane, 
obrobljene z robniki in opremljene z napravami za zaščito podtalnice pred pronicanjem škodljivih 
snovi (lovilci olj, ločitev padavinske in ostale kanalizacije). Površine za pešce so lahko tlakovane 
ali v asfaltni izvedbi. 
(8) Parkirne površine na nivoju terena je treba zasenčiti. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 
PM. 

 
14. člen 

(merila, pogoji in usmeritve za ureditev ostalih površin in krajinske ureditve) 
(1) Na gradbenih parcelah objektov je potrebno zagotoviti minimalno 20% zelenih površin. 
Mednje se upošteva tudi izvedba ekstenzivne zelene strehe na objektu. 
(2) Za urejanje ostalih površin in krajinske ureditve veljajo naslednji pogoji: 

- višina urejenega terena ob načrtovanem objektu mora biti prilagojena najbližjim 
sosednjim zemljiščem; 

- morebitne manjše nivojske razlike se uredijo s primernimi višinskimi premostitvami 
(klančinami, zidci, škarpami, ipd.), ki pa ne smejo predstavljati grajene ovire v sistemu 
peš in kolesarskih površin; 

- ureditve okolice objektov v posamezni urejevalni enoti naj bodo oblikovno skladne; 
- dopustna je postavitev ograj ob servisnih površinah; 
- dopustne so izvedbe klančin za dovoz v kletne prostore ali za dostavo; 
- dopustno je nadkritje parkirnih prostorov; 
- dopustne so dvoriščne ureditve (terase, nadstrešnice) v izvedbi usklajeni z osnovno 



V/11 
 

arhitekturo objektov; 
- na funkcionalnem zemljišču je dovoljena gradnja nadstrešnic za nakupovalne vozičke in 

parkiranje koles; 
- na parkiriščih je dopustna postavitev napajalnih postaj za električna vozila; 
- v ureditvenem območju OPPN je na funkcionalnem zemljišču posameznega objekta 

dopustna postavitev reklamnih tabel (totemov) za potrebe objektov do višine, ki ne 
presega višine objekta. Za območje se izdela enoten koncept oblikovanja površin in 
objektov za oglaševanje, ki naj bodo locirani v smeri vstopov do objektov. Dovoljeno je 
reklamiranje za lastne potrebe. Izvajanje oglaševalskih dejavnosti ni dovoljeno. 
Postavljanje objektov za reklamiranje ni dopustno ob severnem robu območja (v smeri 
proti kulturni krajini). V varovalnem pasu državnih cest je dovoljena postavitev v skladu 
s 3. odstavkom tega člena. 

- zasaditev okolice objektov naj temelji na rabi avtohtone vegetacije; 
- vzdolž javnih poti se, znotraj gradbenih parcel objektov, zasadi visokodebelna drevesa. 

Zasaditev je prikazana v grafičnem delu na listu številka 3.2; 
- parkirišča naj se osenčijo z drevjem, zemljišče pod krošnjo dreves naj bo travnato ali 

peščeno oziroma tlakovano z mrežastimi tlakovci in ne polno tlakovano. 
(3) Skladno z 78. členom Zakona o cestah (Ur. list RS št. 109/10 in spremembe) v varovalnem 
pasu prometnic ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno 
ali zvočno obveščanje in oglaševanje. Ob državnih cestah je dovoljeno postavljati le table in 
napise skladno z določili 77. člena Zakona o cestah (Ur. list RS št. 109/10 in spremembe) in v 
skladu s predpisi o prometni signalizaciji. Vse prostorske ureditve morajo biti načrtovane v skladu 
z določbami veljavnega Zakona o cestah in podzakonskih aktov. 

 
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA 

OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO 
DOBRO 

 
15. člen 

(zasnova projektnih rešitev gospodarske javne infrastrukture) 
(1) Potek obstoječega in s tem OPPN načrtovanega omrežja gospodarske javne infrastrukture je 
prikazan v grafičnem delu na listu številka 4. 

 
16. člen 

(prometna infrastruktura) 
(1) Ureditveno območje OPPN se napaja preko Hraške ceste in državne ceste R2 – 452/0208 
Lesce-Radovljica v skladu z grafičnim delom. 
(2) Razporeditev prometnih površin, elementi cest (širine, ustrezni radiji, odmiki od objektov) 
in izbrana konstrukcija morajo zagotavljati nemoten dostop interventnih vozil (požar, rušitve), 
vozil za odvoz komunalnih odpadkov in vozil zimske službe. 
(3) Pri dovozih do stavb, ekoloških otokih in prostorih za odlaganje smeti se uredijo spuščeni 
robniki. 
(4) Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih 
v varovalnem pasu AC je dopustna le s soglasjem DARS d.d.. 
(5) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju državne ceste je, skladno z 
78. členom Zakona o cestah, prepovedano. 
(6) Zaradi načrtovanih ureditev ne sme biti onemogočena ali ovirana izvedba rednega 
vzdrževanja, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na AC in na njenih 
spremljajočih objektih, prometnicah in vgrajeni infrastrukturi. 

 
17. člen 

(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Odjemalci se napajajo z električno energijo preko obstoječega oziroma novozgrajenega NN 
kabelskega omrežja iz obstoječe transformatorske postaje 20/0.4 kV; T548, TP TNC LESCE, ki je 
locirana na vzhodnem robu ureditvenega območja OPPN. 
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(2) Za potrebe novih ureditev se dogradi podzemno nizko napetostno omrežje. NN priključni 
vodi se izvedejo v podzemni izvedbi ustreznega prereza. 
(3) Merilno priključne omarice morajo biti nameščene na stalno dostopnem mestu. 
(4) Na območju turistično nakupovalnega centra je potrebno zgraditi javno razsvetljavo. 

 
18. člen 

(plinovodno omrežje) 
(1) V ureditvenem območju OPPN se nahaja obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje, 
namenjeno oskrbi obstoječih stavb. 
(2) Na ureditvenem območju OPPN je dopustna gradnja oziroma dograditev distribucijskega 
plinovodnega omrežja. 
(3) Upoštevati je potrebno najmanjše dovoljene odmike nizkotlačnega plinovodnega omrežja 
od zemeljskih TK inštalacij. 
(4)  Križanja morajo biti izvedena tako, da plinovod poteka pod zemeljskimi TK kabli in TK 
kanalizacijo. 

 
19. člen 

(telekomunikacijsko in kabelsko omrežje) 
(1) Na ureditvenem območju OPPN se nahaja obstoječe telekomunikacijsko omrežje (tk 
kanalizacija ter optično in bakreno omrežje) Telekoma Slovenije in omrežje KKS Telemach. 
(2)  Na območju OPPN je dopustna gradnja oziroma dograditev telekomunikacijskega omrežja 
do objektov (4 x PVC Ø110). 
(3) Priključna točka za dograditev telekomunikacijskega omrežja je ob severovzhodnem robu 
območja OPPN, pri objektu E1. 
(4) Priključitev objektov na obstoječe KKS omrežje je možna na tehnično določeni točki, ki jo 
definira Telemach d.o.o. 
(5) Možnost izvedbe cevne KK je, z umestitvijo SFX cevi z dimenzijo ø 110 mm ter ob 
upoštevanju izvedbenih standardov in tehničnih rešitev upravljalca Telemach d.o.o., ob drugih 
telekomunikacijskih vodih, vendar z ločenimi vmesnimi jaški in ločenimi dovodi do posameznih 
stavb. 

 
20. člen 

(vodovod) 
(1) Obstoječe vodovodno omrežje ureditvenega območja OPPN se navezuje na vodovod 
rezervoar Hraše - Lesce ob podvozu Hlebce. Vodovod do območja poteka severno ob sedanji 
magistralni cesti. V ureditvenem območju OPPN je v dveh zankah zgrajena osnovna mreža s 
hidrantnim omrežjem. 
(2) Javni oskrbovalni vodovodni vodi so dimenzije ø 110 mm. Trasa oskrbovalnega vodovoda 
je na delu zemljišča, kjer so pločniki. 
(3) Varovalni pas javnega vodovoda je 2,00 m levo in desno od osi javnega vodovoda. V tem 
območju ni dovoljeno locirati gradbenih objektov in opravljati gradbenih del (izkopi, nasutja). 
Zagotovljeni morajo biti predpisani odmiki od vodov. 
(4) Vodovodni priključki objektov so v zaščitnih ceveh velikosti DN 100 oz. DN 75. 
(5) Hišni priključki morajo biti izvedeni v betonskih jaških, izven objektov, locirani na 
gradbeni parceli načrtovanega objekta, čim bližje javnemu vodovodu in stalno dostopni. V jaških 
mora biti zagotovljeno merilno mesto za vsakega porabnika. V projektni dokumentaciji morajo 
biti navedene dimenzije priključkov in obračunskih vodomerov. 

 
21. člen 

(hidrantno omrežje) 
(1) Za potrebe gašenja požara se na vodovodno omrežje vgradijo nadzemni hidranti lomljive 
izvedbe. Interno hidrantno omrežje mora biti krožno povezano in vezano na javni vod za 
odjemnim mestom. 
(2) Najmanjša razdalja hidranta od objekta znaša 5,0 m, največja pa 80,0 m. Hidranti so lahko 
medsebojno oddaljeni največ 80,0 m. Natančno razmestitev hidrantov, potrebno količino vode in 
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druge rešitve v zvezi z varstvom pred požarom se določi v projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 

 
22. člen 

(odpadna kanalizacija) 
(1) Na ureditvenem območju OPPN je zgrajen ločen sistem odpadne kanalizacije speljane v 
javno kanalizacijo Studenčice - Hraše - Lesce. Iztok padavinske kanalizacije v kanalski sistem 
javne kanalizacije ni dopusten. 
(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 opravljati gradbenih del (izkopi, nasutja). 
Zagotovljeni morajo biti predpisani odmiki od vodov. 
(3)  Odpadna kanalizacija iz vseh načrtovanih objektov v ureditvenem območju OPPN se 
priključi na kanalizacijsko omrežje v območju javnih cest. V projektni dokumentaciji morajo biti 
navedene dimenzije hišnih kanalizacijskih priključkov in revizijskih jaškov, ki morajo biti locirani 
na gradbeni parceli posameznega objekta, čim bližje javnemu vodu kanalizacije. 
(4)  Odpadne komunalne vode iz kletnih prostorov je potrebno s črpanjem speljati v zunanji 
revizijski jašek. 
(5)  Kanalizacija mora biti projektirana vodotesno, iz atestiranih materialov, vključno z 
revizijskimi jaški in priključki. 
(6)  Rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod mora biti načrtovana skladno z 
Zakonom o vodah in skladno s predpisi s področja varstva okolja. Ob odvajanju odpadnih vod je 
potrebno zagotavljati varstvo voda in podtalja ter preprečevati onesnaženje, erodiranje, zamakanje 
ali poplavljanje okoliških površin. 
(7) Če bodo v posameznem objektu nastajale tehnološke odpadne vode (gostinstvo, 
avtopralnica, avto servis) je potrebno projektni dokumentaciji priložiti poročilo o vplivih na 
okolje z opisom tehnološkega postopka, kjer nastaja tehnološka odpadna voda. V tem poročilu je 
potrebno določiti ustreznost odvajanja te tehnološke vode v kanalizacijo in predvideti način 
kontrole (odvzem vzorcev v za to določenih revizijskih jaških) ter ustrezno predhodno očiščenje 
tehnološke odpadne vode pred iztokom v kanalizacijo. 
(8) Odpadne vode iz bencinskega servisa in avtoservisov morajo biti speljane v lokalne čistilne 
naprave tehnoloških vod. 

 
23. člen 

(padavinska kanalizacija) 
(1) Za potrebe odvoda padavinskih vod z območja OPPN se zgradi ločen sistem padavinske 
kanalizacije. Padavinske vode v območju OPPN se v celoti ponikajo. Ponikovalna polja morajo 
biti locirana izven povoznih in manipulativnih površin. 
(2) Padavinske vode iz strešnih površin se speljejo v ponikovalna polja preko peskolovov, iz 
utrjenih, povoznih površin pa preko lovilcev bencina in olj. Ponikanje se zagotavlja ločeno po 
objektih v sklopu gradbene parcele posameznega objekta. 
(3) Za izvedbo padavinske kanalizacije se predvidi uporaba vodotesnih cevi in tipskih 
revizijskih jaškov. Sistem čiščenja padavinskih vod s cest in utrjenih površin je lahko centralen 
(za zadrževalnikom) ali s posameznimi lovilci olj. Lovilci olj morajo biti skladni s standardom 
SIST EN 858-2. 
(4) Padavinske vode z objektov in pripadajočih površin območja OPPN ne smejo biti speljane v 
naprave za odvodnjavanje AC in njenega cestnega sveta. Izvedba odvodnjavanja in novo 
načrtovane ureditve ne smejo poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja AC. 
(5) Padavinska in druga voda s parcel in priključkov ne sme pritekati na državno cesto ali na 
njej zastajati. 

 
24. člen 

(javna razsvetljava) 
(1) V ureditvenem območju OPPN je zgrajeno omrežje javne razsvetljave. Obstoječe omrežje 
javne razsvetljave poteka ob javnih cestah. 
(2) Omrežje se napaja iz nizkonapetostne zanke, ki je vodena v ali tik ob cesti. Predvidi se 
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uporaba drogov za svetilke višine do 6,0 m, opremljenih z modernimi svetlobnimi telesi in 
napajanjem reguliranim preko sistema, ki dopušča časovno regulacijo in večstopenjsko 
intenzivnost osvetlitve. 
(3)  Na ureditvenem območju OPPN je dopustna gradnja oziroma dograditev omrežja javne 
razsvetljave. 

 
25. člen 

(ogrevanje) 
(1) Dopustna je uporaba vseh okoljsko sprejemljivih virov energije (plin, toplotne črpalke, 
sončna energija, ipd.). 

 
26. člen 

(ravnanje s komunalnimi odpadki) 
(1)  Pri objektih je potrebno načrtovati prostor za ločeno zbiranje frakcij komunalnih 
odpadkov (komunalni odpadki, papir / papirnata embalaža ter steklo/steklena embalaža). 
(2) Prostori za odlaganje oziroma odvoz komunalnih odpadkov morajo biti urejeni v nivoju 
dovozne ceste, brez dvignjenih robnikov, primerno utrjeni in dostopni smetarskim vozilom. 

 
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, 

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN 
 

27. člen 
(ohranjanje narave) 

(1) Na ureditvenem območju OPPN ni evidentiranih zavarovanih območij, naravnih vrednot, 
ekološko pomembnega območja ali posebnega varstvenega območja Natura 2000. 
(2) Ureditveno območje OPPN se nahaja na območju pričakovanih geoloških naravnih vrednot 
Radovljica – Vršaj, zato je potrebno investitorje seznaniti z možnostjo obstoja geoloških naravnih 
vrednot, o katerih morajo v primeru najdbe obvestiti pristojni Zavod za varstvo narave. 
(3) Pri novih linijskih zasaditvah ob javnih cestah in objektih je potrebno izbrati avtohtone 
drevesne in grmovne vrste. Upoštevati je treba omejitve vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi organizmi, ki pomenijo 
nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin, v skladu s predpisi s področja zdravstvenega varstva 
rastlin. 
(4) Zaradi varstva biotske raznovrstnosti na širšem območju OPPN se na območje ne sme 
navažati zemlje, ki vsebuje dele invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Ogolele površine se takoj 
po končanih zemeljskih delih ozeleni s travnimi mešanicami, ki vsebujejo semena avtohtonih vrst 
in še najmanj tri leta po končanih delih spremlja morebiten pojav tujerodnih vrst, ki se jih 
nemudoma v celoti (s koreninami) odstrani in uniči. 

 
28. člen 

(ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja v vplivnem območju kulturne krajine Studenčice – 
Kulturna krajina (EŠD 23128). 
(2) Za gradnjo in druge posege v prostor, dovoljene s tem odlokom, ni potrebno pridobiti 
kulturno varstvenih pogojev in kulturno varstvenega soglasja pristojnega organa, ker so vse 
rešitve, potrebne zaradi varstvenih režimov kulturne dediščine že določene s tem odlokom. 
(3) Ukrepi za varovanje kulturne krajine: 

- Zaradi omilitve vpliva gradenj v območju OPPN na poglede iz kulturne krajine, ki leži 
severno in severovzhodno od območja OPPN, je na celotnem robu območja, obrnjenem 
proti kulturni krajini, načrtovana zasaditev z visokodebelno vegetacijo. V območju tega 
roba naj se ne načrtuje novih infrastrukturnih vodov. Objekti morajo biti od roba OPPN 
odmaknjeni za vse načrtovane zunanje površine in za zeleni rob območja, na katerem je 
visokodebelna vegetacija. 

(4) Ukrepi za varstvo arheoloških ostalin: 
- Upošteva se arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/ 
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odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje 
nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost 
poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za 
arheološko najdišče. 

- Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, 
in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. 

 
29. člen 

(tla in podzemne vode) 
(1) Med običajnim obratovanjem na območju OPPN ne bo pomembnih vplivov na tla. 
(2) Tlakovanje parkirnih površin se izvede nepropustno za vodo, olja in gorivo. 
(3) Padavinske vode iz obravnavanega območja je potrebno ponikati, pri čemer morajo biti 
ponikovalna polja locirana izven povoznih in manipulativnih površin. 
(4) Rodovitni del prsti se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo devastiranih in 
degradiranih tal ter za ureditev zelenih površin. 
(5) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in 
izkopani material pa odpeljati na ustrezno deponijo. 
(6) Na vseh napravah in objektih, kjer obstaja možnost razlivanja nevarnih snovi je treba 
predvideti tehnične ukrepe za preprečitev razlivanja nevarnih snovi. Prostor v katerem bo 
deponirana nevarna snov mora biti zgrajen kot tesnjena lovilna skleda, z zagotovljeno dodatno 
prostornino za zbiranje celotnega deponiranega volumna v primeru izlitja. 
(7) V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti stroge varstvene ukrepe in nadzor ter tako 
organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, 
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. V primeru nezgod je treba 
zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. 
(8) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanje voda, da se 
omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih 
procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in 
območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji 
ustrezno prikazano in dokazano. 

 
30. člen 
(zrak) 

(1) Pri načrtovanju objektov v območju OPPN je potrebno upoštevati predpise o učinkoviti rabi 
energije v objektih. 
(2) V času gradnje je treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe: 

- vlaženje in škropljenje tistih površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje (npr. 
transportne poti, druge odkrite površine, gradbeni materiali, ravnanje z odpadki); 

- pokrivanje tovornjakov pri odvozu gradbenih odpadkov; 
- čiščenje tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden zapustijo območje gradbišča, 

tako da ne bo prihajalo do onesnaževanja javnih cest; 
- zmanjšati je treba kakršno koli odmetavanje materiala z večjih višin, nastalega pri 

gradnji; 
- gradbena dela se ne smejo izvajati v vetrovnem vremenu (pri hitrosti vetra večji od 4 

m/s); 
- prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpadkov na gradbišču; 
- redno vzdrževanje in pravilno delovanje gradbene mehanizacije. 

 
31. člen 
(hrup) 

(1) Ureditveno območje je opredeljeno v območje III. stopnje varstva pred hrupom. Dovoljena 
mejna raven hrupa je 50 dBA ponoči in 60 dBA podnevi. Pri načrtovanju objektov je potrebno 
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upoštevati veljavno zakonodajo in predpise s tega področja. 
(2) DARS d.d. ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nove objekte in 
njihove funkcionalne površine, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo 
posledica obratovanja avtoceste, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu 
izgradnje le te. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih objektov in funkcionalnih površin je 
obveznost investitorjev novih posegov. 
(3) Za varstvo pred hrupom v času gradnje in obratovanja je treba izvajati naslednje omilitvene 
ukrepe: 

- na manipulativnih površinah se ne smejo zadrževati tovorna vozila s prižganimi motorji; 
- gradbena dela se izvajajo le v dnevnem času delovnikov od 7. do 18. ure in ob sobotah 

od 7. do 15. ure, v nedeljo in v prazničnem dnevu gradbenih del ni dovoljeno izvajati; 
- omejiti zelo hrupna opravila na najkrajši možni čas; 
- razmestiti hrupno gradbeno opremo (kompresorji in generatorji) na tak način, da bo čim 

bolj oddaljena in obrnjena proč od najbližjih stanovanjskih stavb; 
- uporabiti gradbeno opremo, tovorna vozila in gradbeno mehanizacijo s čim manjšo 

emisijo hrupa – pri tem je treba upoštevati pravilnik o emisiji strojev, ki se uporabljajo 
na prostem; 

- postaviti polne kovinske gradbiščne ograje okoli gradbišča (visoke najmanj 2 m); 
- redno vzdrževati gradbeno opremo in mehanizacijo; 
- uporaba električnega toka iz omrežja za pogon opreme pri gradbenih delih, kjer je to 

mogoče. 
 

32. člen 
(ravnanje z gradbenimi odpadki) 

(1) Glede ravnanja z odpadki je treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe: 
- investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali 

začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja; 
- investitor mora zagotoviti med seboj ločeno zbiranje gradbenih odpadkov; 
- investitor mora zagotoviti, da nevarne gradbene odpadke odstranjujejo za to pooblaščena 

podjetja; 
- investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu 

gradbenih odpadkov; 
- investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom 

izvajanja gradbenih del. 
 

33. člen 
(zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja) 

(1) Osvetljevanje območja (dovozne ceste, parkirišča, objekti) se zmanjša na najnižjo raven 
oziroma se območij, za katera osvetljevanje ni nujno potrebno, ne osvetljuje. 
(2) Za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja je treba upoštevati še naslednje usmeritve: 

- za osvetljevanje naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo 
svetlobo in ne oddajajo UV spektra; 

- svetilke naj bodo nepredušno zaprte in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad 
vodoravnico; 

- med 23:00 in 5:00 uro se zmanjša osvetljenost vseh javnih in skupnih površin tako, da se 
del svetilk izklopi ali se vsem zmanjša svetilnost. 

(3) Celotna osvetlitev v območju OPPN mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleščanja in 
svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja, Ur. list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). 
(4) Prepovedana je uporaba laserjev in drugih svetlobnih virov z emisijami, ki presegajo 50 
nW/cm2. 
(5) Večje steklene površine ne smejo biti postavljene pod takim kotom, da bi odboj sončne 
svetlobe od njih oviral varno izvajanje letalskih operacij. 
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34. člen 
(elektromagnetno sevanje) 

(1) Stavbe, v katerih se stalno ali začasno zadržujejo ljudje, morajo biti načrtovane izven 
elektroenergetskega koridorja. 

 
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 

DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
 

35. člen 
(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 

(1)  Območje OPPN ni erozivno in plazovito ter se ne nahaja znotraj poplavno ogroženih 
območij. 
(2)  Pred projektiranjem objektov je potrebno določiti nivo podtalnice in nadaljnje načrtovanje 
prilagoditi ugotovitvam. 
(3)  Z izbiro konstrukcije, dimenzioniranjem in načrtovanjem stavb je treba zagotoviti 
odpornost na porušitev, pri čemer je treba upoštevati projektni pospešek tal 0,175 g. 
(4)  Z upoštevanjem predpisanih standardov (SIST EN 1991-4) je potrebno zagotoviti 
skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov. 
(5) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno pripraviti načrt za hitro 
ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja 
nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju sledečega: 

- nadzor tehnične usposobljenosti vozil gradbene mehanizacije; 
- nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj; 
- nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi iz obstoječih utrjenih 

površin in objektov; 
- nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov. 

 
36. člen 

(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom) 
(1) Potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Zgrajeno mora biti 
protipožarno hidrantno omrežje z ustreznim številom hidrantov. Minimalna potrebna količina 
vode se določi v skladu s predpisi o požarni varnosti v stavbah in tehničnih normativih za 
hidrantno omrežje za gašenje požarov. Za potrebe gašenja požara se v območju OPPN izvede 
krožno mrežo z nadtalnimi hidranti. Najmanjša razdalja hidranta od stavbe znaša 5,0 m, največja 
pa 80,0 m. Hidranti so lahko medsebojno oddaljeni največ 80,0 m. Natančno razmestitev 
hidrantov, potrebno količino vode in druge rešitve v zvezi z varstvom pred požarom se določi v 
fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
(2) S projektno dokumentacijo in gradnjo je potrebno zagotoviti odmike med objekti ali 
potrebne protipožarne ločitve in zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri 
požaru ter dostop, dovoz in delovne površine za intervencijska vozila, ki morajo biti v skladu s 
SIST DIN 14090. 
(3) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in vzdrževane tako, da njihova konstrukcija ob 
požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, kot je za posamezno skupino objektov 
določeno s predpisi o požarni varnosti objektov. 
(4) Pri projektiranju objektov je treba upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana: 

- s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in 
tehnoloških postopkov (kurilno olje, utekočinjen naftni plin); 

- z možnostjo širjenja požara med posameznimi območji. 
(5) Vhodi v objekte zunaj območja bencinskega servisa, v katerih je več kot 50 ljudi, morajo 
biti od virov nevarnosti na bencinskem servisu, kot so točilne naprave, centralna polnilna omara, 
nadzemni rezervoarji, črpalno merilne naprave za razvoz goriva in skladišče jeklenk 
utekočinjenega naftnega plina, oddaljeni vsaj 30 m. 
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VIII. NAČRT PARCELACIJE 
 

37. člen 
(načrt parcelacije) 

(1) Parcelacija se izvede v skladu z načrtom parcelacije, ki je določena in prikazana v 
grafičnem delu na listu številka 6. 
(2) Dopustna je delitev parcel za gradnjo javnih površin. 
(3) Dopustna je delitev parcel za potrebe gradnje objektov in omrežij gospodarske 
infrastrukture ali za potrebe urejanja pravic zaradi njihove gradnje. 
(4) Dopustna je delitev parcel za izvedbo posameznih etap gradnje. 

 
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV TER DRUGI POGOJI IN 

ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN 
 

38. člen 
(etapnost gradnje) 

(1) Objekti v območju OPPN se lahko gradijo etapno. Gradnja objektov v posamezni etapi 
lahko poteka sočasno z izgradnjo gospodarske infrastrukture, pri čemer je potrebno: 

- pred ali sočasno z izdajo gradbenega dovoljenja za objekt posamezne etape pridobiti 
gradbeno dovoljenje za vso, z OPPN načrtovano, gospodarsko javno infrastrukturo 
potrebno za priključevanje posamezne etape; 

- pred ali sočasno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za posamezni objekt mora biti 
pridobljeno uporabno dovoljenje za gospodarsko javno infrastrukturo na območju 
priključevanja objekta in le ta predana v upravljanje pristojnemu upravljavcu. 

(2)  Izgradnja prometne infrastrukture, vključno z izgradnjo priključkov na obstoječo 
prometno mrežo, se prilagaja prometnim razmeram vezanim na izgradnjo avtoceste ob 
obravnavanem območju ter na njeno izgradnjo vezanih priključkov in prilagoditev obstoječega 
cestnega omrežja. 

 
39. člen 

(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci 
naslednje obveznosti: 

- promet med gradnjo morajo organizirati tako, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo 
poslabšala; 

- zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih 
vodov in naprav. Ob gradnji poškodovane infrastrukturne vode morajo takoj obnoviti. 

(2)  Investitorji so dolžni poravnati stroške že zgrajene komunalne opreme v skladu z 
Odlokom o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Radovljica in stroške načrtovane nove komunalne opreme v skladu s Programom 
opremljanja za območje OPPN. 
(3) Investitorji so dolžni financirati izvedbo priključevanja območja na prometno omrežje pred 
in po izgradnji avtoceste. 
(4) Pred pričetkom gradnje so investitorji dolžni pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske 
infrastrukture zaradi uskladitve posegov in zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite vodov ter 
nadzora nad izvajanjem del. 
(5) Investitorji so dolžni izdelati in izročiti upravljavcu posamezne vrste gospodarske 
infrastrukture projekt izvedenih del, izdelan v skladu z navodili upravljavca, v analogni in 
digitalni obliki (grafika v DWG, DXF ali SHP formatu). 
(6) Pred pričetkom gradnje so investitorji skupaj z upravljavci dolžni evidentirati stanje 
prometnih površin, zelenic, hodnikov za pešce in ostalih površin v okolici območja OPPN, ter na 
podlagi ugotovitev zagotoviti ukrepe za ustreznost teh površin za povečano obremenitev v času 
gradnje in obratovanja načrtovanih ureditev na območju OPPN (ojačitev nosilnosti, določitev 
prometnega režima ipd.). 
(7) Po končani gradnji so investitorji skupaj z upravljavci dolžni zagotoviti povrnitev teh 
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površin v prvotno stanje oziroma zagotoviti ustreznost teh površin za namene, predvidene z 
načrtovanimi ureditvami. 
(8) Investitorji so dolžni na začetku gradbenih del skrbno odstraniti in deponirati plodno 
zemljo, ter jo uporabiti za urejanje zelenih površin na območju OPPN. 
(9) Obveznost investitorjev je tudi izvedba vseh ukrepov za varstvo okolja in normalno rabo 
načrtovanih objektov. 
(10) Investitorji so dolžni poravnati stroške potrebnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov. 

 
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH 

IN TEHNIČNIH REŠITEV 
 

40. člen 
(velikosti dopustnih odstopanj) 

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja v okviru določb od 2. do 6. odstavka tega 
člena. 
(2) Odstopanja pri izgradnji komunalnih naprav niso možna. Dopustne so spremembe oz. 
prilagoditve tras posameznih vodov in lokacij objektov gospodarske infrastrukture zaradi 
ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora, če so usklajene s soglasjem upravljavca 
infrastrukture. Dopustne so tudi delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi 
upravljavcev gospodarske infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v 
končno fazo končne ureditve posameznega omrežja gospodarske infrastrukture.  
(3) Odstopanja v opredeljenih programih so dopustna, če gre za enako ali manjšo obremenitev 
prostora, kot jo predstavlja predviden program. V okviru programov trgovskih objektov je 
dopustna ureditev drugih poslovnih dejavnosti, kot so banke, zavarovalnice, predstavništva in 
turistične agencije. 
(4) Na območju ni dovoljeno urejati stanovanjskih površin razen hišniških stanovanj. 
(5) Dopustna so odstopanja tlorisnih dimenzij objektov navzgor do +5 %. Omejitev odstopanja 
navzdol tako glede tlorisnih dimenzij kot višinskega gabarita ni, možna je tudi fazna realizacija 
celotnega tlorisnega ali višinskega gabarita, pri čemer je zaradi členitve objekta možna le delna 
izraba celotnega tlorisa. Pri odstopanjih ne sme biti prekoračena opredeljena gradbena meja. 
Površine, ki v posamezni fazi gradnje ne bodo izrabljene oziroma še niso urejene v skladu z 
OPPN, je možno urediti kot parkirne površine, zelenice ali otroško igrišče. 
(6) Zaradi medsebojne uskladitve numeričnih in grafičnih podatkov za zakoličbo se lahko 
izvede uskladitev geodetskih koordinat zakoličbe, zaradi ugotovljenega premika pri geolociranju 
objekta v koordinatni sistem, pri čemer se ohrani grafično prikazana izhodiščna točka zakoličbe. 

 
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
41. člen 

(prenehanje veljavnosti prostorsko izvedbenih aktov) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji izvedbeni akti: 

- Zazidalni načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 1. faza (ZN TNC 1; DN UO, št. 
47/2004 in spremembe); 

- Občinski podrobni prostorski načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza 
(OPPN TNC 2; DN UO, št. 116/2009 in spremembe); 

- Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Turistično 
nakupovalni center Lesce – 2. faza in Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regionalno cesto (OPPN TNC 2 in 
TNC priključek; DN UO, št. 239/2018). 

 
42. člen 

(vpogled) 
(1) OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni enoti 
Radovljica. 
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43. člen 
(nadzor) 

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

44. člen 
(začetek veljavnosti) 

(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – 
Uradne objave. 
 
 
 
Številka: 3505-0001/2018 
Datum:  
 
 Ciril Globočnik 
 ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 3.6.2019 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
OSNIUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA 

OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 06 – TNC 1 in 2 LESCE 
 

1. Zakonska podlaga 
 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur. l. RS, št. 61/17) 
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 - 
ZUUJFO) 
 

2. Obrazložitev 
 
Predmet obravnave je Občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin LE 06 – 
TNC 1 in 2 Lesce. Zemljišče leži na severovzhodnem robu Lesc. Območje je v Prostorskem redu 
občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; DN UO, št. 159/2012 in spremembe) opredeljeno kot 
osrednje površine – MO, z oznako LE 06, MO, OPPN. Območje je večinoma pozidano, razen na 
severovzhodnem delu. 
 
Na območju celotne prostorske enote so bili v času priprave Sklepa o začetku priprave 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 
Lesce (objava v DN UO, št. 239/2018, z dne 6. april 2018) veljavni trije izvedbeni akti, in sicer 
Zazidalni načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 1. faza (ZN TNC 1), Občinski podrobni 
prostorski načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza (OPPN TNC 2) in Občinski 
podrobni prostorski načrt za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regionalno 
cesto (OPPN TNC priključek), nato je bil sprejet Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza in 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce 
na regionalno cesto (DN UO, št. 239/2018 z dne 6. april 2018), s katerim sta se oba OPPN-ja 
združila v en prostorski dokument. 
 
Prejeta je bila pobuda podjetja MM Omikron d.o.o. za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN 
TNC 2 na severozahodnem nepozidanem delu. Pobudnik želi možnost izgradnje trgovskega 
centra s pripadajočimi manipulativnimi površinami. Območje TNC 1 in TNC 2 je enoten, 
večinoma tudi že izgrajen kompleks, zato je smiselno, da se vsa določila združijo v en prostorski 
dokument. Predlagana pobuda se tako ne bo vodila kot postopek spremembe OPPN TNC 2, 
temveč kot priprava enotnega prostorskega dokumenta OPPN za celotno območje sedaj dveh 
veljavnih izvedbenih aktov. V novem OPPN se za že pozidana območja smiselno povzame 
določila iz veljavnih izvedbenih aktov. Za zemljišče, ki je predmet pobude, pa se pripravijo nova 
določila in pogoji. 
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Območje OPPN predstavlja celo prostorsko enoto na severovzhodnem delu Lesc z oznako LE 06, 
MO, OPPN. Nova določila se pripravi za del približno 1,25 ha, ki je še nepozidan. Vsa zemljišča 
so v k.o. Hraše. Površina celotnega OPPN znaša približno 6,7 ha. 
 
Prostorskega načrtovalca Locus d.o.o. je izbral pobudnik. Pripravljen je bil osnutek OPPN. V 
skladu s sklepom o začetku priprave (DN UO, št. 240/2018) so bili pristojni nosilci urejanja 
prostora pozvani, da posredujejo svoje smernice za načrtovanje v roku 30 dni. Od 31. avgusta 
2018 do vključno 1. oktobra 2018 je potekala javna razgrnitev, 13. septembra 2018 pa je bila v 
prostorih Občine Radovljica javna obravnava dopolnjenega osnutka.  
 
Osnutek OPPN je bil sprejet na 29. redni seji Občinskega sveta Občine Radovljica dne 19. 
septembra 2018. Do pripomb z javne obravnave in javne razgrnitve so bila dne 1. februarja 2019 
sprejeta stališča. 
 
Izdelan je bil predlog na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve in obravnave, ki je 
bil posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora za pridobitev njihovih mnenj. Predlog OPPN 
oziroma predlog za nadaljevanje postopka sprejema Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce je bil posredovan v 
obravnavo Občinskemu svetu Občine Radovljica na 5. redni seji, dne 24. aprila 2019, vendar ga 
občinski svet ni sprejel.  
 
Lastnik zemljišča, podjetje MM Omikron, Investicijska družba d.o.o., je v mesecu maju 2019 
podal pobudo za ponovno obravnavo osnutka OPPN na seji občinskega sveta. Osnutek OPPN   
je bil skladno z razpravo na 5. redni seji občinskega sveta dopolnjen in spremenjen. V osnutku ni 
več predvidene dozidave objekta Casino Tivoli. V predvidenem objektu H so na novo predvidena 
parkirišča v kletni etaži. 
 
Spremenjen in dopolnjen osnutek OPPN bo ponovno javno razgrnjen od 14. junija 2019 do 
vključno 15. julija 2019, javna obravnava bo v četrtek 20. junija 2019 ob 16.00 uri. Javno 
naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce, z dne 31. maj 2019, bo skupaj z 
gradivom objavljeno tudi na spletni strani https://www.radovljica.si/objava/196879. Do pripomb z 
javne obravnave in javne razgrnitve bodo zavzeta stališča.  
 
V nadaljevanju sledi med drugim izdelava predloga na podlagi sprejetih stališč do pripomb z 
javne razgrnitve in obravnave, pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora in 
obravnava predloga na seji občinskega sveta. 
 

3. Finančne posledice 
 
Izdelavo prostorskega akta financira pobudnik predvidene prostorske ureditve in za proračun 
Občine Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
Pripravila:  
Tanja Frelih Egart, udia  

 
 Staša Čelik Janša l.r. 

Vodja Referata za okolje in prostor 
 
 
PRILOGE: 
- vsebinska obrazložitev prostorskega načrtovalca 
- grafični del 
  

https://www.radovljica.si/objava/196879
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VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA 
 

 
I. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM 

PROSTORSKIM NAČRTOM 
Predmet projekta je izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih 
površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce (v nadaljevanju: OPPN). 
Območje je v Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju: PRO; DN UO, št. 159/2012 in 
spremembe) opredeljeno kot osrednje površine – MO, z oznako LE 06, MO, OPPN. Območje je 
večinoma pozidano, razen na severovzhodnem delu. Na območju celotne prostorske enote so 
trenutno veljavni trije izvedbeni akti, in sicer: 

- Zazidalni načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 1. faza (v nadaljevanju ZN TNC 
1) 

- Občinski podrobni prostorski načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza (v 
nadaljevanju OPPN TNC 2) 

- Občinski podrobni prostorski načrt za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce 
na regionalno cesto (v nadaljevanju OPPN TNC priključek). 

 
Območje TNC 1 in TNC 2 je enoten, večinoma tudi že zgrajen kompleks, zato se je Občina 
Radovljica odločila, da je smiselno, da se vsa določila združijo v en prostorski dokument. 
 
Predmetni OPPN torej predstavlja nadomestitev vseh odlokov, ki veljajo na območju načrtovanja, 
s skupnim enotnim odlokom za celotno območje načrtovanja, hkrati pa so z novim OPPN 
načrtovane tudi nove prostorske ureditve (na severovzhodnem delu območja načrtovanja) in 
nekatere spremembe prostorskih ureditev. 
 
V novem OPPN se za že pozidana območja smiselno povzame določila iz veljavnih izvedbenih 
aktov. Za zemljišče, ki je predmet pobude, pa se pripravijo nova določila in pogoji. 
 
Območje je v Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju: PRO; DN UO, št. 159/2012 in 
spremembe) opredeljeno kot osrednje površine – MO, z oznako LE 06, MO, OPPN. 
 
II. OBMOČJE NAČRTOVANJA 
Območje načrtovanja OPPN LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce se nahaja na površinah severno od naselja 
Lesce med obstoječo glavno cesto Ljubljana – Jesenice, lokalno cesto Lesce – Hraše, avtocesto 
Vrba – Peračica ter priključkom na avtocesto v podaljšku obstoječega priključka glavne ceste za 
Bled. 
Ureditveno območje OPPN obsega površine naslednjih zemljiških parcel ali njihovih delov v 
katastrski občini 2155-Hraše: 101/4, 103/2, 105/11, 105/12, 107/13, 107/14, 107/15, 109/3, 110/1, 
111/2, 112, 121/6, 123/1, 123/2, 124/1, 124/3, 125/2, 126/2, 127/3, 127/4, 128/4, 128/6, 128/7, 
130/11, 130/17, 130/24, 130/28, 130/29, 130/3, 130/30, 130/31, 130/4, 130/42, 130/44, 130/45, 
130/5, 130/6, 1383/1, 1383/3, 1383/4, 547/101, 547/102, 547/103, 547/104, 547/105, 547/106, 
547/108, 547/57, 547/62, 547/65, 547/75, 549/10, 549/11, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/8, 
552/11, 552/12, 552/4, 552/6, 552/7, 552/8, 556/4, 556/5, 556/6 in 556/7. (stanje GURS februar 
2019) 
Ureditveno območje OPPN meri 6,76 ha in je natančno določeno v grafičnem delu. 
 
III. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV 
Strokovna rešitev, ki je podlaga izdelavi sprememb in dopolnitev OPPN, je bila izdelana na 
osnovi idejne zasnove investitorja ter vseh robnih pogojev, ki so izhajali iz že izvedene oziroma 
načrtovane prometne ureditve ter zazidave robnih kompleksov. Poleg tega so bile pri pripravi 
osnutka in dopolnjenega osnutka upoštevane tudi smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, 
ki so jih le ti podali v postopkih priprave prejšnjih aktov na obravnavanem območju in še posebej 
smernice izdane v tem postopku priprave OPPN. 
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Nove prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so: 
- gradnja trgovsko poslovnega centra (objekt H); 
- ukinitev že predvidenih objektov I in J; 
- gradnja že predvidenih prometnih povezav (zahodni odsek ceste D) 
- ukinitev dela že predvidenih prometnih povezav (vzhodni odsek ceste D) severno od 

ceste C; 
- dograditev komunalne in energetske infrastrukture območja; 
- ureditvi peš in kolesarskih poti, parkirnih površin za obiskovalce ter zelenih in urbanih 

površin območja. 
Pričujoči akt je bil tudi večkrat usklajevan z investitorji in Občino Radovljica. Ob tem je bila 
posebna pozornost namenjena: 

- prometni ureditvi potrebni za nove gradnje na območju OPPN ter njihov vpliv na 
obstoječe prometne ureditve; 

- urejanju zelenih površin ob priključku na avtocesto, saj območje oziroma avtocesta leži na 
meji oziroma v vplivnem območju kulturne krajine Studenčica (EŠD 23128); 

- potrebnim odmikom od obstoječih zazidav oziroma drugih prostorskih ureditev; 
- urejanju ostalih območij z javno gospodarsko infrastrukturo (peš in kolesarske poti, 

komunalne in energetske infrastrukture, zelene površine); 
 
Ker OPPN obravnava celotno, pretežno že pozidano območje, so v odloku povzeti vsi programi 
(objekti) v območju OPPN. Program območja obsega: 
 
Območje  Objekt Namembnost 
»TNC 1« A gostinstvo, prenočišča, trgovina 
 B bencinski servis (trgovina, gostinstvo, avtopralnica, 

avtomehanična delavnica / avtoservis) 
 C avtosalon, avtoservis, tehnični pregledi, gostinstvo 
 D avtosalon, avtoservis 
 E1 hipermarket 
 E2c trgovina, turizem, gostinstvo, igralništvo 
 E2d trgovina, gostinstvo 
 E2e trgovina, gostinstvo 
 E3 trgovina, gostinstvo 
 F trgovina, gostinstvo, avtosalon, igralništvo 
»TNC 2« K trgovina, gostinstvo 
 L gostinstvo 
 H trgovina, gostinstvo 
Za vsak objekt so predpisani podrobni prostorski izvedbeni pogoji, z minimalno navedbo 
programa, tlorisnih in višinskih gabaritov, gradbene parcele, strehe ter drugih nujno potrebnih 
prostorskih izvedbenih pogojev (npr. enostavni in nezahtevni objekti, kleti, parkirišča, priključki, 
uvozi, dostopi, značilni oblikovni elementi ipd.). 
Posebej so podani pogoji za urejanje javnih in drugih skupnih površin in pogoji za oglaševanje. 
 
IV. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN TER POGOJI IN 

USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO 
V 11. členu in v grafičnem delu so opredeljene tudi regulacijske linije, vzdolž katerih so locirani 
objekti in ki jih opredeljuje notranji prometni sistem. Določeni so maksimalni faktor zazidanosti 
gradbene parcele FZ max = 0,5 in maksimalni faktor izrabe gradbene parcele FI max = 1,5. 
Določena je kota pritličja objektov glede na okoliške urejene površine ter maksimalna višina 
objektov ter pogoji za podkletitev. Določeni so tudi pogoji za priključevanje na javno cestno 
omrežje, parkiranje in ukrepe trajnostne mobilnosti. Posebej so določeni odmiki od javnih površin 
in drugi odmiki, tudi za enostavne in nezahtevne objekte in posebej za ograje. 
V 12. členu in predvsem v grafičnem delu so opredeljena merila, pogoji in usmeritve za 
projektiranje in gradnjo javnih cest. Za vse javne ceste so predpisani prečni profili ter določen 
način priključevanja na primarno omrežje in medsebojnega povezovanja javnega cestnega 
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omrežja. Natančno so opredeljeni tudi dostopi do stavb ter posebnosti pri rabi določenih 
prometnic (oskrba, intervencija) ter posebnosti pri pridobivanju pogojev in soglasij upravljavcev 
prometne infrastrukture. 
V 13. členu in v grafičnem delu so opredeljena merila, pogoji in usmeritve za parkiranje, 
interventne in manipulativne površine. Potrebne manipulativne, parkirne in interventne površine 
morajo biti zagotovljene znotraj gradbenih parcel objektov. Določeni so normativi za parkiranje, 
ki se navezujejo na Prostorski red občine. V skupnem številu parkirišč objektov javnega značaja 
je potrebno za invalide nameniti vsaj 5% vseh parkirnih mest. Poleg normativov za število 
parkirnih mest, so določene tudi dimenzije parkirnih mest, ustrezno število parkirnih mest za 
funkcionalno ovirane in način izvedbe parkirišč. Opredeljeno je tudi, da je treba parkirne površine 
na nivoju terena zasenčiti. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 PM. 
V 14. členu in v grafičnem delu so opredeljena merila, pogoji in usmeritve za ureditev ostalih 
površin in krajinske ureditve. Na gradbenih parcelah objektov je potrebno zagotoviti minimalno 
20% zelenih površin. Določeni so še drugi pogoji za urejanje ostalih površin in krajinske ureditve, 
kot so: višina urejenega terena ob načrtovanem objektu, ureditve okolice objektov, ograje ob 
servisnih površinah, klančine, gradnja enostavnih objektov, reklamiranje, zasaditve ipd. Posebej 
so podani pogoji za ureditve v varovalnem pasu prometnic. 
Določbe iz že sprejetih odlokov, ki bodo z obravnavanim odlokom nadomeščene, se 
ohranjajo. Dopolnjujejo se določbe za prometne ureditve na podlagi novo načrtovanih 
prostorskih ureditev. Dopolnjujejo se tudi pogoji glede ureditev zelenih površin. 
 
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA 

OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO 
JAVNO DOBRO 

V V. poglavju odloka in še posebej v grafičnem delu je opredeljena zasnova projektnih rešitev 
gospodarske javne infrastrukture. 
Posebej so podani izvedbeni pogoji po posamični vrsti gospodarske javne infrastrukture: 

- prometna infrastruktura (16. člen) 
- elektroenergetsko omrežje (17. člen) 
- plinovodno omrežje (18. člen) 
- telekomunikacijsko in kabelsko omrežje (19. člen) 
- vodovod (20. člen) 
- hidrantno omrežje (21. člen) 
- odpadna kanalizacija (22. člen) 
- padavinska kanalizacija (23. člen) 
- javna razsvetljava (24. člen) 
- ogrevanje (25. člen) 
- ravnanje s komunalnimi odpadki (26. člen) 

Določbe iz že sprejetih odlokov, ki bodo z obravnavanim odlokom nadomeščene, se 
ohranjajo oziroma dopolnjujejo na podlagi načrtovanih ureditev in smernic nosilcev 
urejanja prostora. 
 
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, 

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH 
DOBRIN 

V VI. poglavju odloka in še posebej v grafičnem delu so opredeljene rešitve in ukrepi za 
varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih 
dobrin. 
Posebej so podani izvedbeni pogoji po posamičnem področju: 

- ohranjanje narave (27. člen) 
- ohranjanje kulturne dediščine (28. člen) 
- tla in podzemne vode (29. člen) 
- zrak (30. člen) 
- hrup (31. člen) 
- ravnanje z gradbenimi odpadki (32. člen) 
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- zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja (33. člen) 
- elektromagnetno sevanje (34. člen) 

Določbe iz že sprejetih odlokov, ki bodo z obravnavanim odlokom nadomeščene, se 
ohranjajo oziroma dopolnjujejo na podlagi načrtovanih ureditev in smernic nosilcev 
urejanja prostora. 
 
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 

DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
V 35. in 36. členu odloka in grafičnem delu so opredeljene rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom. 
Določbe iz že sprejetih odlokov, ki bodo z obravnavanim odlokom nadomeščene, se 
ohranjajo oziroma dopolnjujejo na podlagi načrtovanih ureditev in smernic nosilcev 
urejanja prostora. 
 
VIII. NAČRT PARCELACIJE 
Parcelacija se izvede v skladu z načrtom parcelacije, ki je določena in prikazana v grafičnem delu. 
Predvsem se zagotovijo potrebne javne površine za korekcijo zavijalnih radijev v križiščih cest in 
uvedbo javnega potniškega prometa. 
 
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV TER DRUGI POGOJI IN 

ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN 
Določila so opredeljena v 38. in 39. členu odloka. Objekti v območju OPPN se lahko gradijo 
etapno. Izgradnja prometne infrastrukture, vključno z izgradnjo priključkov na obstoječo 
prometno mrežo, se prilagaja prometnim razmeram vezanim na izgradnjo avtoceste ob 
obravnavanem območju ter na njeno izgradnjo vezanih priključkov in prilagoditev obstoječega 
cestnega omrežja. 
 
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, 

OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV 
V 40. členu obravnavanega odloka so povzete določbe iz že sprejetih odlokov, hkrati pa je dodano 
določilo, da je možno površine, ki v posamezni fazi gradnje ne bodo izrabljene oziroma še niso 
urejene v skladu z OPPN, urediti kot parkirne površine, zelenice ali otroško igrišče. 
 
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
So opredeljene v XI. poglavju obravnavanega odloka, s katerim se nadomesti obstoječe odloke, ki 
veljajo na območju načrtovanja. 
 
XII. Upoštevanje smernic: 
S strani naslednjih pristojnih nosilcev urejanja prostora smo prejeli smernice, ki so bile 
upoštevane pri pripravi dopolnjenega osnutka podrobnega prostorskega načrta. 
 
1 Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, 

Dunajska 48, 1000 Ljubljana 
CPVO vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 
 št.: 35409-269/2018/2 z dne: 28.6.2018 
 prejeto: 29.6.2018 opomba: odločba, CPVO ni 

potrebno izvesti 
 
2 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 

Vojkova 61, 1000 Ljubljana 
SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 
 št.: 350-170/2018-2 - 

DGZR 
z dne: 26.6.2018 

 prejeto: 26.6.2018 opomba: smernice 
MNENJE vloga:  povratnica:  
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 št.:  z dne:  
 prejeto:  opomba:  
 
3 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, 

Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana 
SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 
 št.: 350-96/2018-2 z dne: 22.6.2018 
 prejeto: 27.6.2018 opomba: smernice 
MNENJE vloga:  povratnica:  
 št.:  z dne:  
 prejeto:  opomba:  
 
4 Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 

Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj 
SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 
 št.: 35020-156/2018-2 z dne: 1.8.2018 
 prejeto: 3.8.2018 opomba: smernice 
MNENJE vloga:  povratnica:  
 št.:  z dne:  
 prejeto:  opomba:  
 
5 Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za 

letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana 
SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 
 št.: 350-9572018/4-

00201644 
z dne: 10.7.2018 

 prejeto: 12.7.2018 opomba: smernice 
MNENJE vloga:  povratnica:  
 št.:  z dne:  
 prejeto:  opomba:  
 
6 Direkcija RS za infrastrukturo, Območje Kranj, Ručigajeva 3, 4000 Kranj 
SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 
 št.: 37167-1702/2018-3 

(1501) 
z dne: 2.7.2018 

 prejeto: 10.7.2018 opomba: smernice 
MNENJE vloga:  povratnica:  
 št.:  z dne:  
 prejeto:  opomba:  
 
7 DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana 
SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 
 št.: 351/D-13/18-

PTPP/VD-1838 
z dne: 2.7.2018 

 prejeto: 4.7.2018 opomba: smernice 
MNENJE vloga:  povratnica:  
 št.:  z dne:  
 prejeto:  opomba:  
MNENJE št.:  z dne:  
 prejeto:  opomba:  
 
8 Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 
SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 
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 št.: 35012-134/2018/2 z dne: 16.7.2018 
 prejeto: 17.7.2018 opomba: smernice 
MNENJE vloga:  povratnica:  
 št.:  z dne:  
 prejeto:  opomba:  
MNENJE št.:  z dne:  
 prejeto:  opomba:  
 
9 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, 

Tomšičeva 7, 4000 Kranj 
SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 
 št.: / z dne: / 
 prejeto: / opomba: gradivo za smernice MK 
MNENJE vloga:  povratnica:  
 št.:  z dne:  
 prejeto:  opomba:  
MNENJE št.:  z dne:  
 prejeto:  opomba:  
 
10 Elektro Gorenjska d.d., Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj 
SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 
 št.: 622732 z dne: 21.6.2018 
 prejeto: 26.6.2018 opomba: smernice s CD 
MNENJE vloga:  povratnica:  
 št.:  z dne:  
 prejeto:  opomba:  
 
11 Telekom Slovenije d.d., Center za dostopovna omrežja Ljubljana - Kranj, 

Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj 
SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 20.6.2018 
 št.: 17610201-

00111201806200010 
z dne: 26.7.2018 

 prejeto: 31.7.2018 opomba: smernice 
MNENJE vloga:  povratnica:  
 št.:  z dne:  
 prejeto:  opomba:  
 
12 Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica 
SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 
 št.: 98/2018 sm z dne: 5.7.2018 
 prejeto: 6.7.2018 opomba: smernice 
MNENJE vloga:  povratnica:  
 št.:  z dne:  
 prejeto:  opomba:  
 
13 Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana 
SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 
 št.: ObRadovljica66/18-

DK 
z dne: 22.6.2018 

 prejeto: 27.6.2018 opomba: smernice 
MNENJE vloga:  povratnica:  
 št.:  z dne:  
 prejeto:  opomba:  
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14 Petrol Plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana 
SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 18.6.2018 
 št.: RAD-S1880/18-

B.Zupančič 
z dne: 13.7.2018 

 prejeto: 17.7.2018 opomba: pozitivno mnenje 
MNENJE vloga:  povratnica:  
 št.:  z dne:  
 prejeto:  opomba:  
 
15 Občina Radovljica, Referat za infrastrukturo, 

Gorenjska 19, 4240 Radovljica 
SMERNICE vloga: 15.6.2018 povratnica: 15.6.2018 
 št.: 3505-0010/2018-2 z dne: 19.7.2018 
 prejeto: 19.7.2018 opomba: smernice 
MNENJE vloga:  povratnica:  
 št.:  z dne:  
 prejeto:  opomba:  
 
XIII. Dopolnitev prostorskega akta zaradi spremenjenih investicijskih namer 
PIA je že bil javno razgrnjen in sicer od 31.8.2018 do 1.10.2018 z javno obravnavo dne 
13.9.2018. Ob spremembi investicijskih namer, opustitev predvidene dograditve igralnega salona 
(objekt F) in nove zasnove pri ureditvi trgovsko poslovnega centra (objekt H), je prostorski akt 
posredovan v ponovno javno razgrnitev in obravnavo. 
Opis predlagane nove prostorske ureditve, ki se načrtuje na severovzhodnem nepozidanem delu 
območja OPPN: 

• Območje novega trgovsko poslovnega centra (objekt H) se prometno naveže na cesti »D« 
in »F«. Tipični prečni profil ceste »D« se zagotovi v širini minimalno 9,2 m (dvosmerno 
vozišče širine 6,0 m z obojestranskim pločnikom širine 1,6 m). Ob cesti se uredi 
drevoredni pas. Niveleta ceste se prilagodi obstoječim cestam na katere se naveže. 

• Program objekta H obsega trgovino in gostinstvo. 
• Tlorisne dimenzije od 40,00 m do 68,70 m x 172,20 m (pri r = 115,25 m) 
• Višinski gabarit K+P (z možnostjo medetaže). Višina objekta do 12 m nad koto pritličja. 
• Streha ravna ali v minimalnem naklonu. 
• Poudarjen vhod na južni strani objekta s členitvijo fasadnega ovoja na SV in SZ strani, ki 

zmanjšuje vizualni vtis velikosti stavbe. 
• Potrebne manipulativne, parkirne in interventne površine morajo biti zagotovljene znotraj 

gradbene parcele objekta. Pretežni del parkirišč se zagotovi v kletni etaži objekta. 
• V objektu se zagotovi sanitarije za javno uporabo, ob objektu pa parkirna mesta za kolesa. 
• Ob severnem in severovzhodnem robu območja se med objektom H in avtocestnim 

priključkom zagotovi zeleno bariero (z drevesi in grmovnicami ozelenjen pas širine 5 m). 
Opomba: Zaradi sledljivosti sprememb je na spodnjem grafičnem prikazu poleg novih ureditev 
prikazana tudi kontura predhodno predvidenega trgovskega centra (rumeno). 
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Slika 1: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – ureditvena situacija novo 
 
 

 
Slika 2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – prerezi novo 
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Prikaz predloga nove zasnove trgovsko poslovnega centra (MID Bau GmbH, št. zasnove 
00965_002-27.pln, dne 23.05.2019) 
 
 

 
Slika 3: Trgovsko poslovni center – tloris pritličja 
 

 
Slika 4: Trgovsko poslovni center – tloris kleti 
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Prikaz predloga fasadnega ovoja (MM OMIKRON Investicijska družba d.o.o., št. 00965, dne 
31.05.2019) 
 

 
Slika 5: Trgovsko poslovni center – fasade 
 

 

 

 
Slika 6: Trgovsko poslovni center – vizualizacija 
 

Pripravil: 
LOCUS d.o.o., Domžale 
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1 : 500
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Občinski podrobni prostorski načrt

MM Omikron d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana

Tomaž Kmet univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-0957
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 5.6.2019 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE 

JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V OBČINI 
RADOVLJICA ZA PROGRAM SPLOŠNE AMBULANTE V DOMU DR. 
JANKA BENEDIKA IN V CENTRU ZA USPOSABLJANJE, DELO IN 
VARSTVO MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA - HITRI POSTOPEK 

 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. in 97.  
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 
PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE 
SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V OBČINI RADOVLJICA ZA 
PROGRAM SPLOŠNE AMBULANTE V DOMU DR. JANKA BENEDIKA IN V 
CENTRU ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA 
RADOVLJICA - HITRI POSTOPEK 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale: 

- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Mojca Ahčin, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 
- Maja Petrovič Šteblaj, direktorica Zdravstvenega doma Radovljica. 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o podelitvi koncesije za 
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za 
program splošne ambulante v domu dr. Janka Benedika in v Centru za usposabljanje, 
delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica. 
 

 
Ciril Globočnik l.r. 

ŽUPAN 
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PREDLOG 
 
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 
– UPB2 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, 188/2014) je 
Občinski svet Občine Radovljica na seji ____ dne ____ sprejel 

 
ODLOK 

o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v 
občini Radovljica za program splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika 
Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica 
 

1. člen 
 
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Radovljica, ob upoštevanju stanja in 
predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden 
obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja 
koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za 
program splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in Centru za 
usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica. 
 
(2) S tem koncesijskim aktom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, 
utemeljijo razlogi za podelitev koncesije. 
 

2. člen 
 

(1) Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na območju občine Radovljica, in sicer za program splošne ambulante v 
socialnovarstvenem zavodu v skupnem predvidenem obsegu 1,07 programa, od tega v obsegu 
0,71 programa splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v obsegu 0,36 
programa splošne ambulante v Centru za usposabljanju, delo in varstvo Matevža Langusa 
Radovljica. 
 
(2) Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti se podeli za določen čas 15 let, 
šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti. Koncesija se lahko, na 
podlagi izpolnjenih zakonskih pogojev, pozitivnega mnenja Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in pristojne zbornice oziroma strokovnega združenja, podaljša za  
nadaljnjih 15 let. 
 

3. člen 
 
Koncesija za program splošne ambulante se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more 
zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne 
zdravstvene službe, in ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev v 
Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža 
Langusa Radovljica. Navedeno izhaja iz dopisov Osnovnega zdravstva Gorenjske št. 625-
01/2019, z dne 28.3.2019 in št. 1047-01/2019, z dne 14.5.2019, v katerih je navedeno, da 
enota Zdravstveni dom Radovljica zaradi kadrovske stiske ne more več zagotavljati 
opravljanja zdravstvene dejavnosti v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za 
usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica in zato predlaga Občini 
Radovljica podelitev koncesije za skupno 1,07 programa splošne ambulante v 
socialnovarstvenem zavodu.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0778
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4. člen 
 
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v občini Radovljica na 
področju programa splošne ambulante lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje 
pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, 
odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe. 
 

5. člen 
 

(1) Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne 
zdravstvene  službe. 
 
(2) Zdravstveno dejavnost na področju programa splošne ambulante v Domu dr. Janka 
Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa 
Radovljica na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na 
podlagi pooblastila občine. 
 

6. člen 
 
(1) Koncesija se v skladu s koncesijskim aktom podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, 
ki se objavi na spletni strani občine in na portalu javnih naročil. 
 
(2) Javni razpis mora poleg podatkov, določenih z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo, 
vsebovati tudi podatke glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti, ki je predmet 
koncesije. 
 

7. člen 
 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno 
dejavnost, in s tem odlokom. Sočasno z javnim razpisom se objavi na spletnih straneh občine 
ali na portalu javnih naročil. 
 

8. člen 
 

(1) Za pridobitev koncesije mora ponudnik izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja 
zdravstveno dejavnost, in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji. 
 
(2) Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, določena z zakonom, ki ureja 
zdravstveno dejavnost, in merila, ki so, glede na posebnost zdravstvene dejavnosti na 
področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu, določena v razpisni 
dokumentaciji. 
 

9. člen 
 

(1) Koncesijo za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli 
občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja. 
 
(2) Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije občina in koncesionar uredita s 
koncesijsko pogodbo. 
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10. člen 
 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša 
na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, 
izvaja občina. 
 
(2) Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga določi, občini poročati o svojem 
finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti. 
 

11. člen 
 
Koncesijska pogodba preneha v primerih, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki 
ureja zdravstveno dejavnost. 
 

12. člen 
 
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji, kot to določa 
zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. 
 

13. člen 
 
(1) Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. 
 
(2) Pravni posel v nasprotju s prejšnjim odstavkom je ničen. 
 

14. člen 
 
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja 
podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni 
posebej urejeno. 
 

15. člen 
 
Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, in začne 
veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
 
Številka: 4617-3/2019-11 
Datum:        Ciril Globočnik 

      ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 5.6.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 
PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE 
SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V OBČINI RADOVLJICA ZA 
PROGRAM SPLOŠNE AMBULANTE V DOMU DR. JANKA BENEDIKA IN V 
CENTRU ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA 
RADOVLJICA - HITRI POSTOPEK 
 
1. Zakonska podlaga:  

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005 – UPB2 in spremembe) 
- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014) 
- Poslovnik občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014) 

 
2. Obrazložitev: 

Novela Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju ZZDej) je celovito in sistematično uredila 
področje podeljevanja koncesij za izvajanje zdravstvenih storitev ter samo izvajanje koncesijske in 
zdravstvene dejavnosti, upoštevaje naravo in specifike izvajanja zdravstvenih storitev. ZZDej 
opredeljuje koncesijo kot pravno razmerje med koncedentom (državo ali občino) in koncesionarjem, 
pri čemer koncedent za določen čas koncesionarju podeli pooblastilo za opravljanje javne zdravstvene 
dejavnosti v določenem obsegu in na določenem območju. 
 
ZZDej določa, da se koncesija za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti podeli, kadar javni 
zdravstveni zavod ne more zagotoviti izvajanja določene zdravstvene dejavnosti v obsegu, določenem 
z mrežo javne zdravstvene dejavnosti, oziroma na more zagotoviti ustrezne dostopnosti. V 
nadaljevanju določa, da podeljevanje koncesij poteka na podlagi koncesijskega akta, v katerem so 
opredeljeni vrsta, območje, predviden obseg, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega 
razmerja ter enoten postopek podeljevanja koncesij. 
 
Koncesijski akt na primarni ravni zdravstvene dejavnosti sprejme občina v obliki odloka, h kateremu 
je treba pred sprejemom pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za zdravje, in Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije.  
 
Zakon določa obdobje podelitve koncesije, in sicer obdobje 15 let, z možnostjo podaljšanja za 
naslednjih 15 let. 
 
V mesecu februarju 2019 je Občinska uprava Občine Radovljica prejela pobudo Zdravstvenega doma   
Radovljica za razpis koncesije za program splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica. 
Na zaprosilo za dopolnitev vloge je Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG) dne 
29.3.2019 posredovalo pisno dopolnitev in pojasnilo navedene pobude, iz katere izhaja, da ZD 
Radovljica zaradi kadrovske stiske pri zdravnikih družinske medicine ne more več zagotavljati 
opravljanja zdravstvene dejavnosti v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za 
usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, zato predlaga Občini Radovljica, da za 
program splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica v obsegu 0,71 programa in v 
Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica v obsegu 0,35 programa, torej v 
skupnem obsegu 1,06 programa, podeli koncesijo. Iz dopisa torej izhaja, da se OZG s podelitvijo 
koncesije strinja.  
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0778
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Občinska uprava je pripravila besedilo odloka o podelitvi koncesije za program splošne ambulante v 
Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa 
Radovljica. Z namenom pridobitve predhodnega soglasja k odloku, ga je posredovala Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje in Ministrstvu za zdravje. 
 
Ministrstvo za zdravje je soglasje k omenjenemu koncesijskemu aktu podalo 6.5.2019. Dne 14.5.2019 
je bila Občina Radovljica z dopisom OZG obveščena, da je prišlo do manjšega povečanja obsega  
programa v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, in sicer na 0,36 
programa. Obseg programa v obeh zavodih skupaj se je tako povečal iz 1,06 na 1,07 programa. 
 
Glede na nastalo spremembo, je Ministrstvo za zdravje dne 17.5.2019 posredovalo dopis, iz katerega 
izhaja, da se s povečanjem programa strinja. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je soglasje k 
nameravanemu sprejetju koncesijskega akta podal dne 24.5.2019. Soglasja in dopisi so priloženi 
gradivu. 
 
Vsebina odloka: 
 
Besedilo 1., 2. in 3. člena je oblikovano na podlagi 44.a člena ZZDej, iz katerega izhaja, da se s 
koncesijskim aktom, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, 
določijo najmanj vrsta, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje 
koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja. Obvezna vsebina koncesijskega akta je tudi 
utemeljitev razlogov za podelitev koncesije. ZZDej v 2. odstavku 42.člena določa, da se koncesija 
podeli, če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene 
dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni 
zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. 
 
Besedilo 4. člena je oblikovano na podlagi 41.člena ZZDej, ki določa, da javno službo v zdravstveni 
dejavnosti lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če 
izpolnjujejo s tem zakonom določene pogoje. 
 
Besedilo 5. člena je oblikovano na podlagi 1. odstavka 42. člena ZZDej, iz katerega izhaja, da je 
koncesija po tem zakonu pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne 
zdravstvene službe. Zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu 
in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta. 
 
Besedilo 6. člena je oblikovano na podlagi 44.b člena ZZDej, ki določa, da se koncesija v skladu s 
koncesijskim aktom podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta in na 
portalu javnih naročil ter nadalje določa vsebino javnega razpisa. 
 
Besedilo 7. člena je oblikovano na podlagi 44.c člena ZZDej, ki določa, da mora biti razpisna 
dokumentacija pripravljena v skladu s koncesijskim aktom. V nadaljevanju določa, da se razpisna 
dokumentacija objavi na spletnih straneh koncedenta ali na portalu javnih naročil. 
 
Besedilo 8. člena je oblikovano v skladu s 44.č členom ZZDej, ki določa pogoje, ki jih mora izpolniti 
ponudnik za pridobitev koncesije. Nadalje 44.d člen določa merila za izbiro koncesionarja. 
 
Besedilo 9. člena je oblikovano na podlagi 44. člena ZZDej, ki določa, da koncesijo za opravljanje 
javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli občina s soglasjem 
ministrstva, pristojnega za zdravje. V nadaljevanju iz 44.e člena ZZDej izhaja, da o izbiri 
koncesionarja koncedent odloči z odločbo, 44.f člen ZZDej pa določa, da s koncesijsko  pogodbo 
koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije ter določa 
minimalno vsebino pogodbe. 
 
Besedilo 10. člena je oblikovano v skladu s 1. odstavkom 44.k člena ZZDej, ki določa, da nadzor nad 
izvajanjem koncesijske odločbe in pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in 
koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent. 
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Besedilo 11. člena je oblikovano na podlagi 44.i člena ZZDej, ki določa pogoje za prenehanje 
koncesijske pogodbe. 
 
Besedilo 12. člena je oblikovano na podlagi 44.j člena ZZDej, ki določa pogoje za odvzem koncesije. 
 
Besedilo 13. člena je oblikovano na podlagi 3. odstavka 42. člena ZZDej, ki določa, da koncesija ni 
predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. 
 
Besedilo 14. člena je oblikovano v skladu s 4. odstavkom 42. člena ZZDej iz katerega izhaja, da se za 
ureditev pravnega varstva uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če s tem zakonom 
posamezno vprašanje ni posebej urejeno. 
 
Besedilo 15. člena določa začetek veljavnosti odloka. 
 
3. Predlog za obravnavo in sprejem Odloka po hitrem postopku 

Iz dopisov Zdravstvenega doma Radovljica z dne 27.2.2019 in OZG z dne 29.3.2019 izhaja, da se 
Zdravstveni dom Radovljica sooča s kadrovsko stisko pri zdravnikih družinske medicine. Ob koncu 
leta 2018 je iz Zdravstvenega doma Radovljica odšla zdravnica družinske medicine, ki je delala v 
ambulanti Doma dr. Janka Benedika Radovljica in v ambulanti Centra za usposabljanje, delo in 
varstvo Matevža Langusa Radovljica. Kadrovski primanjkljaj so v Zdravstvenem domu Radovljica 
poskušali reševati z neprekinjenimi razpisi za prosta delovna mesta, vendar prijav na razpise z 
izpolnjevanjem pogojev za ta delovna mesta ni bilo. Interesa za to področje dela mladi specialisti ne 
izkazujejo.  
 
Delo je trenutno organizirano tako, da se v obeh ambulantah izmenjujejo zdravniki družinske medicine 
in pediatrinja Zdravstvenega doma Radovljica, ki so pripravljeni to delo opravljati, vendar pa zanje to 
pomeni dodatne obremenitve. Poleg tega je v Zdravstvenem domu Radovljica, v času odsotnosti 
zdravnika zaradi dela v ambulantah zavodov, treba zagotoviti nadomeščanje, kar ponovno pomeni 
dodatno obremenitev zdravnikov. Le-ti v času nadomeščanja sprejemajo svoje paciente ter paciente 
zdravnika, ki ga nadomeščajo. 
 
Tak način dela pacientom v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in 
varstvo Matevža Langusa Radovljica ne zagotavlja možnosti, da jih obravnava njihov izbrani 
zdravnik. 
 
Z namenom čimprejšnje vzpostavitve stabilnega in kvalitetnega sistema zagotavljanja zdravstvenih 
storitev pacientom v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in 
varstvo Matevža Langusa Radovljica ter uresničevanja njihovih pravic, da jim zdravstvene storitve 
nudi njihov izbrani zdravnik, predlagamo, da se na podlagi 1. odstavka 97. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Radovljica, odlok sprejme po hitrem postopku. 
 
Na podlagi sprejetega odloka bo Občina Radovljica objavila javni razpis za podelitev koncesije. 
  
4. Finančne posledice 

Sprejem odloka nima finančnih posledic. 
 
Pripravila: 
Mojca Ahčin  
Višja svetovalka za družbene dejavnosti     Tanja Pogačnik l.r. 
                                                                                              Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
 
Priloge: 

- dopis ZD Radovljica z dne 27.2.2019 
- dopis OZG z dne 29.3.2019 
- soglasje Ministrstva za zdravje z dne 13.5.2019 
- dopis OZG z dne 14.5.2019 
- dopis Ministrstva za zdravje z dne 17.5.2019 
- soglasje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z dne 24.5.2019  
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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 27.5.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA ZA ČLANE 

VOLILNIH ORGANOV OBČINE RADOVLJICA 
                        
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 

MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA ZA ČLANE VOLINIH 
ORGANOV OBČINE RADOVLJICA 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalka na seji sodelovala: 

- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejme Merila za določitev višine nadomestila za 
člane volilnih organov Občine Radovljica. 
                                                                                                                    
 
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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Na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3 in spremembe) 
in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), je Občinski svet Občine 
Radovljica na svoji ___ redni seji dne _________ sprejel  
 

MERILA 
za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Radovljica  

 
1. člen  

 
Na podlagi teh meril se določi višina nadomestila za člane volilnih organov Občine 

Radovljica za vse lokalne volitve in referendume, ki potekajo na območju občine Radovljica, 
razen za vsake splošne volitve, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, 
nadomestne volitve v občinski svet, če v občini niso oblikovane volilne enote, in redne ter 
nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, za katere je višina nadomestila 
določena z zakonom, ki ureja lokalne volitve.  
 

2. člen  
 

Višino nadomestila s sklepom določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja najpozneje deset dni po razpisu volitev, pri čemer upošteva naslednja merila:  
– število volilnih enot (celotno območje občine, posamezna volilna enota ali del volilne 
enote),  
– število volišč, 
– obseg območja, 
– število različnih vrst volitev, ki istočasno potekajo,  
– obseg in zahtevnost neposrednih tehničnih opravil. 
 

3. člen  
 

Ob upoštevanju meril iz prejšnjega člena Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja članom volilnih organov, zaradi dela v volilnih organih, določi enkratno 
nadomestilo v višini od 80% do 100% nadomestila, ki bi ga prejeli v primeru splošnih volitev 
in je določeno z zakonom, ki ureja lokalne volitve.  
 

4. člen  
 
Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica 
– Uradne objave. 
 
 
Številka: 007-0006/2019 
Datum:    

 
Ciril Globočnik                                                                                        
     ŽUPAN 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2835/merila-za-dolocitev-visine-nadomestila-za-clane-volilnih-organov-obcine-krsko/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2835/merila-za-dolocitev-visine-nadomestila-za-clane-volilnih-organov-obcine-krsko/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2835/merila-za-dolocitev-visine-nadomestila-za-clane-volilnih-organov-obcine-krsko/#2. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2835/merila-za-dolocitev-visine-nadomestila-za-clane-volilnih-organov-obcine-krsko/#2. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2835/merila-za-dolocitev-visine-nadomestila-za-clane-volilnih-organov-obcine-krsko/#3. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2835/merila-za-dolocitev-visine-nadomestila-za-clane-volilnih-organov-obcine-krsko/#3. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2835/merila-za-dolocitev-visine-nadomestila-za-clane-volilnih-organov-obcine-krsko/#5. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2835/merila-za-dolocitev-visine-nadomestila-za-clane-volilnih-organov-obcine-krsko/#5. člen
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 27.5.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA ZA ČLANE VOLINIH 
ORGANOV OBČINE RADOVLJICA 

 
1. Zakonska podlaga 

- 45.a člen Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07- UPB3 in spremembe),  
 
2. Obrazložitev 
2. odstavek 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah določa višino enkratnega nadomestila, do 
katerega so upravičeni volilni organi za svoje delo ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo 
redne in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet, če v občini 
niso oblikovane volilne enote, in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem 
krogu. To določilo se, skladno s 114. členom Zakona o lokalnih volitvah, smiselno uporablja 
tudi za redne in predčasne volitve v svete krajevnih skupnosti. 
 
4. odstavek 45.a člena pa nadaljnje določa, da so ob vsakih drugih volitvah (kot so npr. 
referendumi ali nadomestne volitve v svet tistih krajevnih skupnosti, kjer so oblikovane 
volilne enote) člani volilnih organov, ki sodelujejo na volitvah, upravičeni do ustreznega 
nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil in ob upoštevanju določbe 2. odstavka tega 
člena, določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta 
najpozneje deset dni po razpisu teh volitev. Merila za določitev višine nadomestila iz tega 
odstavka se določijo z aktom občinskega sveta. 
 
Občina Radovljica meril za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov do sedaj ni 
imela, zato občinskemu svetu predlagamo, da jih sprejme. Odstotek višine nadomestila je 
povzet iz meril tistih občin, ki jih že imajo (Občina Brežice, Občina Kamnik, Občina 
Medvode, Občina Bovec). 
 
3. Finančne posledice 
Sprejeta merila predstavljajo ustrezno pravno podlago za določitev višine nadomestila za 
volilne organe v tistih volilnih postopkih, kjer ta ni določena z zakonom, sicer pa neposrednih 
finančnih posledic za proračun občine ni.  
 
 
 
Pripravila: 
Manca Tomažin 
Vodja Oddelka za splošne zadeve             Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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VIII 
 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 7.6.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva:  ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH 

OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA 
V OBČINI RADOVLJICA-  

 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI RADOVLJICA 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 

- Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, 
- Matija Žiberna, mag. org., direktor Komunale Radovljica, d.o.o., 
- mag. Darko Lukan, univ. dipl. inž. grad., vodja razvojnega sektorja, Komunala 

Radovljica, d.o.o., 
- Bojan Gašperin, mag. org., vodja VOKAČN, Komunala Radovljica, 
- Mojca Dolar, univ. dipl. biol., vodja RO UJP, Komunala Radovljica, 
- mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon., vodja FRS, Komunala Radovljica. 

 
 

PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica z 
datumom marec 2019 in Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica – dopolnitev z 
datumom junij 2019. 
 

2. Občinski svet Občine Radovljica določa spremembe določenih cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica, in sicer: 
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Cene storitev in omrežnine dejavnosti GJS 

 
 
Cene omrežnine – oskrba z vodo 

 
 
Cene omrežnine – čiščenje odpadne vode (uporabniki kanalizacije) 

 
 
 
  

obračunske postavke vrsta storitve enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v prihodnjem 

obračunskem 
obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

vodarina skupaj EUR/m3 0,4678 0,4971 0,0293

vodarina EUR/mesec 0,4040 0,4243 0,0203

vodno povračilo EUR/mesec 0,0638 0,0728 0,0090

omrežnina - vodarina EUR/mesec 4,2009 4,5254 0,3245

odvajanje komunalne odpadne vode odvajanje -  kanalizacija EUR/m3 0,2057 0,2179 0,0122

čiščenje - kanalizacija EUR/m3 0,3812 0,3997 0,0185

omrežnina - čiščenje kanalizacija EUR/mesec 3,0235 2,6976 -0,3259

storitve greznic in MKČN EUR/m3 0,5618 0,5843 0,0225

omrežnina - greznice in MKČN EUR/mesec 2,4187 2,1897 -0,2290

STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI
zbiranje določenih vrst  komunalnih 
odpadkov

cena zbiranja mešanih komunalnih 
odpadkov EUR/kg 0,1321 0,1495 0,0174

zbiranje bioloških odpadkov cena zbiranja BIO odpadkov EUR/kg 0,1895 0,1988 0,0093

oskrba s pitno vodo

čiščenje komunalne odpadne vode

storitve, povezane z greznicami in 
malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami

Dimenzija Faktor Cena Cena 
vodomera na omrežnine omrežnine

vodomer za vodomer za vodomer
z DDV

EUR / mes EUR / mes
DN<=20 1                   4,5254            4,9161             
Stanovanja 1                   4,5254            4,9161             
DN 25 in 30 3                   13,5762          14,7482           
DN 40 10                 45,2540          49,1605           
DN 50 15                 67,8810          73,7408           
DN 80 50                 226,2700        245,8026         
DN 100 100               452,5400        491,6052         
DN 150 200               905,0800        983,2103         

Dimenzija Faktor Cena Cena 
vodomera na omrežnine omrežnine

omrežnine za vodomer za vodomer
z DDV

EUR / mes EUR / mes
DN<=20 1                   2,1897            2,3977             
Stanovanja 1                   2,1897            2,3977             
DN 25 in 30 3                   6,5691            7,1932             
DN 40 10                 21,8970          23,9772           
DN 50 15                 32,8455          35,9658           
DN 80 50                 109,4850        119,8861         
DN 100 100               218,9700        239,7722         
DN 150 200               437,9400        479,5443         
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Cene omrežnine – omrežnina povezana z greznicami in MKČN 

 
 
1Na cene se obračuna DDV po veljavnih davčnih stopnjah. 
 

3. Cene veljajo in se uporabljajo od 1. julija 2019 dalje. 
 

                                                                                                 
  Ciril Globočnik l.r. 

                                                                                                         ŽUPAN   

                                                           
1 Predlagane cene omrežnine so prikazane v elaboratu. 

Dimenzija Faktor Cena Cena 
vodomera na omrežnine omrežnine

vodomer za vodomer za vodomer
z DDV

EUR / mes EUR / mes
DN<=20 1                   2,6976            2,9539             
Stanovanja 1                   2,6976            2,9539             
DN 25 in 30 3                   8,0928            8,8616             
DN 40 10                 26,9760          29,5387           
DN 50 15                 40,4640          44,3081           
DN 80 50                 134,8800        147,6936         
DN 100 100               269,7600        295,3872         
DN 150 200               539,5200        590,7744         
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 

Datum: 7.6.2019 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI RADOVLJICA 

 
1. Zakonske podlage 

 
Seznam pravnih podlag za oblikovanje cen omrežnin GJS, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode: 

1. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17), 

2. Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o 
graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o 
varstvu pred požarom, 

3. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17), 
4. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 

(Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), 
5. Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 62/08), 
6. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. 

RS, št. 80/12 in 98/15), 
7. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 

94/14 in 98/15), 
8. Operativni program oskrbe s pitno vodo (obdobje od 2015 do 2020 – oktober 2017), 
9. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za 

obdobje od leta 2005 do 2017 - oktober 2010). 
 
2. Obrazložitev  

 
Občinski svet Občine Radovljica je Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica obravnaval na 4. redni seji dne 
25.3.2019. Občinski svet predlaganih sklepov, v zvezi cenami omrežnin in storitev, ni sprejel.  
 
Po obravnavi gradiva na seji občinskega sveta je Komunala Radovljica, d.o.o., dne 21.5.2019, 
prejela obvestilo Občine Gorje o povečanju najemnine, ki se nanaša na magistralni vodovod 
Radovna. V obvestilu je naveden tudi znesek, ki bremeni Občino Radovljico oz. Komunalo 
Radovljico d.o.o.. Znesek, ki bremeni Občino Radovljico oz. Komunalo Radovljica d.o.o., je 
določen na podlagi porabe vode na magistralnem vodovodu Radovna.  
 
Komunala Radovljica d.o.o. je o predlogu Občine Gorje isti dan obvestila občinsko upravo.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3842
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3745
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Isti dan je Nadzorni svet podjetja Komunala Radovljica, d.o.o. na svoji 18. redni seji 
obravnaval poslovanje podjetja v prvem trimesečju letošnjega leta. Pri obravnavi te točke 
dnevnega reda je razpravljal tudi o informaciji, da občinski svet ni potrdil novega predloga 
cen komunalnih storitev, in ugotavljal posledice zaradi nepotrditve sklepov v naslednjem 
obdobju poslovanja.  
 
Na osnovi pregleda rezultatov in ocene poslovanja za prihodnje obdobje je Nadzorni svet 
podjetja Komunala Radovljica, d.o.o. pripravil dopis občinskemu svetu in županu. V dopisu z 
dne 4.6.2019 je Nadzorni svet predlagal, da občinski svet ponovno obravnava elaborat o 
oblikovanju cen. (Priloga 5).  
 
Na podlagi spremenjenih okoliščin (dopis Občine Gorje) in stališča Nadzornega sveta 
Komunale Radovljica d.o.o. je župan Komunalo Radovljica pozval, da dopolni elaborat. 
Občinsko upravo pa je zadolžil, da pripravi novo gradivo za sejo občinskega sveta. Tako 
osnovni elaborat z njegovo dopolnitvijo ponovno posredujemo v obravnavo občinskemu 
svetu.    
 
Pred pripravo novega gradiva za sejo občinskega sveta smo pregledali pripombe Odbora za 
urejanje prostora in varstvo okolja, ki je kot pristojno matično telo elaborat obravnaval na 2. 
seji 21.3.2019, ter pripombe občinskega sveta, ki se nanašajo na to točko dnevnega reda. 
Izpostavljena vprašanja pojasnjujemo v nadaljevanju. 
 
Občina Radovljica je ustanoviteljica in 100 odstotna lastnica svojega komunalnega podjetja. 
Odločitev za takšno organizacijsko obliko se je do sedaj izkazala za zelo dobro. Prav tako je 
že vrsto let uveljavljeno »pravilo oz. dogovor«, na podlagi katerega občinski svet skladno s 
predlogi Komunale Radovljica ažurno usklajuje cene komunalnih storitev. Pri tem je v veliko 
pomoč Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (MEDO), ki jasno opredeljuje pogoje, pod katerimi se oblikujejo cene teh 
storitev. Ob tem velja pojasniti, da stroga pravila veljajo za vsako gospodarsko javno službo 
posebej.  
 
Takšen način določanja cen komunalnih storitev posledično vpliva tudi na samo poslovanje 
podjetja, ki mora dosledno ločevati poslovanje na področju javno gospodarskih služb in tržnih 
dejavnosti. Enako velja za oblikovanje morebitnega dobička, ki se razporeja skladno z 
zakonom o gospodarskih družbah.  
 
V zvezi z nihanjem cen komunalnih storitev pojasnjujemo, da je do bistvene uskladitve cen 
komunalnih storitev prišlo v letih 2013 in 2014, ko smo dokončno uveljavili obveze iz Uredba 
o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja. Kasneje je prišlo do posameznih nihanj cen (navzgor in navzdol – odpisi) zaradi 
obsežnih vlaganj občine v infrastrukturo: kanalizacija in vodovod v naseljih Kropa, Begunje, 
Hraše; izgradnja vodovoda Hraše - Ledevnica, Brezovica, Langusova, Šercerjeva, 
Gradnikova, Otoče, Cesta na Jezerca, Dobravica, Draga in Ljubno. Nova vlaganja v 
infrastrukturo povečujejo njeno vrednost in posledično obračun amortizacije oz. najemnine, ki 
sta ključni faktor pri oblikovanju cen. 
 
Komunala Radovljica nam je posredovala naslednja pojasnila glede vprašanj, izpostavljenih 
na seji občinskega sveta:   
 

A) Višji stroški poslovanja, ki vplivajo na variabilni del cene, se pojavljajo zaradi: 
 



VIII/6 
 

- večje količine zbranih določenih vrst komunalnih odpadkov, s tem povečano količino 
odvoza, ločevanjem posameznih zbranih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo in 
odlaganjem obdelanih odpadkov, 

- višjih stroškov oddaje bioloških odpadkov +19%, 
- dodatnih stroškov oddaje posameznih vrst ločenih komunalnih odpadkov (leseni 

odpadki, trda plastika, keramika,… ), 
- višjih stroškov dela v višini +3,75%, ki so posledica dogovora socialnih partnerjev in 

podpisa aneksa h kolektivni pogodbi, 
- višjih stroškov storitev: 

 strošek električne energije +35% (povečanje stroška električne energije brez 
omrežnin), 

 strošek goriva +7% v povezavi z dvigom cene goriva in večjim številom 
odvozov odpadkov (gorivo za smetarska vozila, delovne stroje, orodje in ostala 
vozila), 

 strošek ravnanja z blatom iz čistilnih naprav in greznic +53% (odvoz in oddaja 
blata v predelavo), 

 strošek gradbenih storitev cca. +10% (popravilo okvar vodovodov in 
kanalizacij, popravilo vodovodnih priključkov…), 

 strošek geodetskih storitev cca. +5% (na primer: geodetska odmera in vris v 
kataster rekonstrukcije in popravila vodovodnih priključkov), 

- višjih stroškov materiala; 
 strošek vodovodnega in kanalizacijskega materiala cca. +10% (vzdrževanje 

vodovodov in kanalizacij), 
 stroški rezervnih delov in sklopov cca. +10% (črpališče, reducirne postaje, 

armature, zasuni, ventili, hidranti, naprave za pripravo vode…). 
 
Variabilni del računa za komunalne storitve se zvišuje zaradi višjih stroškov poslovanja, 
ki so posledica zunanjih dejavnikov (stroški zunanjih storitev in materiala), povečevanja 
obsega storitev ravnanja z odpadki (zbiranje, odvoz, obdelava in odlaganje) in povečanja 
stroškov dela (dogovor socialnih partnerjev).  

 
B) Stroški poslovanja, ki vplivajo na fiksni del cene: 

 
- višja amortizacija oziroma najemnina za infrastrukturo za pitno vodo (prenos nove 

infrastrukture na območju občine Radovljica; vodovodi Langusova ulica, Šercerjeva 
ulica, Cesta na Jezerca, Dobravica prenos nove infrastrukture na območju občine 
Gorje, nova oprema za magistralni vodovod Radovna…; kanalizacija Ljubno, Ulica 
Staneta Žagarja…), 

- strošek vzdrževanja vodovodnih priključkov in vodomerov +11% (stroški materiala, 
gradbenih del, stroški vzdrževanja vodomerov), 

- nižja amortizacija oziroma najemnina za infrastrukturo za čiščenje odpadne vode 
(odpisi vrednosti na čistilnih napravah). 

 
Fiksni del računa za komunalne storitve ostaja na enaki ravni, ker se stroški za infrastrukturo s 
pitno vodo dvigajo (+0,3245 EUR/faktor na mesec) približno za enako vrednost, kot se 
znižujejo stroški za infrastrukturo za čiščenje odpadne vode (-0,3259 EUR/faktor na mesec).  

 
Račun za komunalne storitve se povprečnemu gospodinjstvu (3 osebe, 12 m3/ mes, 120 l 
mešani +80 l bio) zaradi dviga stroškov poveča za 4,26% do 4,39%, odvisno od tipa 
odvajanja in čiščenja odpadne vode (priklop na kanalizacijo, greznica, MKČN) (Priloga 
2). 
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To v absolutnih zneskih na mesečnem nivoju predstavlja 1,74 EUR za gospodinjstva z 
mešanim zabojnikom 120 l in za 2,24 EUR za gospodinjstva z mešanim zabojnikom 120 l 
in BIO zabojnikom 80 l (Priloga 2).  
 
Račun za komunalne storitve se povprečnemu gospodinjstvu v večstanovanjskem 
objektu poveča za manj kot 2,24 EUR/ mesec (odvisno od delitve zabojnika za odpadke 
na večje število oseb). 

 
Dvig vseh teh stroškov ima na poslovanje podjetja negativen vpliv, ker prihodki na osnovi 
trenutno veljavnih cen ne pokrivajo stroškov. To bo rezultiralo v negativnem poslovnem izidu 
podjetja. 
 
Kljub prizadevanju podjetja Komunala Radovljica, d.o.o. za stalno optimizacijo in izboljšave 
procesov ter nadzora nad stroški zaradi konjukture (gospodarska rast) podjetje ne more 
vplivati na zviševanje teh stroškov. 
 
S predlogom cen želimo zagotoviti stabilno poslovanje podjetja v letu 2019 in ohraniti 
nivo storitev na sedanji ravni. 
 
ZAKONSKE PODLAGE ZA OBLIKOVANJE CEN 
 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012,  109/12, 76/17 – v nadaljevanju: Uredba), ki 
velja od 1. januarja 2013 dalje, določa merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, 
povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom. 
 
Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja, in sicer za storitve: 

- oskrbe s pitno vodo, 
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 
Za storitve GJS oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne komunalne ter padavinske 
odpadne vode ter storitve ravnanja z odpadki Uredba enotno določa ceno omrežnine oziroma 
ceno javne infrastrukture (fiksni del cene) ter ceno za opravljanje storitev posameznih 
dejavnosti (variabilni del cene). 
 
Osnova za izračun posamezne lastne cene storitev posamezne GJS so celotni načrtovani 
stroški2 teh storitev za prihodnje obračunsko obdobje, ki se delijo z načrtovano količino teh 
storitev. Cena storitve je izražena v EUR/m3 oziroma v EUR/kg. 
 
V skladu z določili nove uredbe v primerih, ko so stroški večji od prihodkov storitev ali 
omrežnine posamezne GJS, negativna razlika ne sme bremeniti tržnih dejavnosti. Če se ob 
potrditvi cene občinski svet odloči, da potrjena cena storitve GJS ne pokriva celotne 
najemnine, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine3. Do 
subvencionirane cene storitve ali omrežnine so upravičeni le uporabniki v gospodinjstvih in 
uporabniki, ki ne opravljajo pridobitnih dejavnosti4. 

                                                           
2 3. odstavek 8. člena Uredbe 
3 2. odstavek 3. člena Uredbe 
4 3. odstavek 3. člena Uredbe 
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Vsako leto se izračuna višina stroška amortizacije javne infrastrukture za obvezne občinske 
GJS, ki jo lastnik omrežja (Občina Radovljica) v obliki najemnine zaračuna najemniku 
oziroma izvajalcu GJS.  
 
Predlog predračunskih lastnih cen GJS5: 
- ne vključuje subvencioniranih cen, zato finančno ne bremeni proračuna Občine 

Radovljica,  
- ne vključuje do 5% možnega donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, 
- vključuje 100% izkoriščenost gospodarske javne infrastrukture glede na njeno 

zmogljivost, 
- cena omrežnine vključuje stroške najemnine in zavarovanja infrastrukture. 
 
I. DEJAVNOST GJS RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI  
 
Zaradi zvišanja stroškov storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov predlagamo 
spremembo cene storitve.  
 
V prihodnjem obračunskem obdobju so se glede na preteklo obračunsko obdobje zvišali 
sledeči predračunski stroški po skupinah: 
- Stroški dela (zvišanje plač; dogovor socialnih partnerjev – kolektivna pogodba, večji 

obseg dela zaradi povečanih količin zbranih vrst odpadkov). 
- Stroški storitev (dobava električne energije, gorivo, vzdrževanje zbirnega centra, 

vzdrževanja vozil in delovnih strojev, druge zunanje storitve; analize izcedne vode, ocen 
odpadkov, izdelav sortirnih analiz, spremenjeni pogoji oddaje posameznih frakcij ločenih 
vrst komunalnih odpadkov - leseni odpadki, trda plastika, kosovni odpadki, nevarni 
odpadki…, povečane količine zbranih bioloških odpadkov ter spremenjeni pogoji oddaje 
bioloških odpadkov v nadaljnjo obdelavo ) 

- Stroški materiala (nadomestni deli in sklopi…). 
 
Stroški javne infrastrukture ostajajo enaki, zato ne predlagamo spremembe. 
 
I./1.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 
 
a) Opis trenutnega stanja 
 
Potrjena cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov iz preteklega obračunskega 
obdobja  je 0,1321 EUR/kg (brez DDV).  

 
b) Predlog cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov   

 

 
 

Predlagana cena za zbiranje MKO je 0,1495 EUR/kg (brez DDV). 
 
  

                                                           
5 2. odstavek 8. člena Uredbe 

obračunske postavke vrsta storitve enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

cena zbiranja mešanih komunalnih 
odpadkov EUR/kg 0,1321 0,1495 0,0174

zbiranje določenih vrst  komunalnih 
odpadkov
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I/ 1.2. Zbiranje bioloških odpadkov 
 
a) Opis trenutnega stanja 
 
Potrjena cena za zbiranja bioloških odpadkov iz preteklega obračunskega obdobja je 0,1895 
EUR/kg (brez DDV).  
 
b ) Predlog cene zbiranja bioloških odpadkov 
 

 
 
Predlagana cena je predračunska lastna cena zbiranja bioloških odpadkov in znaša 0,1988 
EUR/kg brez DDV. 
 
II. DEJAVNOST GJS OSKRBA S PITNO VODO  
 
Zaradi zvišanja stroškov storitev oskrbe s pitno vodo predlagamo spremembo cene storitve. 
 
V prihodnjem obračunskem obdobju so se glede na preteklo obračunsko obdobje zvišali 
sledeči predračunski stroški po skupinah: 
- Stroški dela (zvišanje plač; dogovor socialnih partnerjev – kolektivna pogodba). 
- Stroški storitev (dobava električne energije, gorivo, vzdrževanje sistemov in naprav za 

oskrbo s pitno vodo, vzdrževanja vozil in delovnih strojev, druge zunanje storitve; analize 
pitne vode, gradbena dela, telemetrijski nadzorni sistem…). 

- Stroški materiala (vodovodni material, dezinfekcijska sredstva, nadomestni deli in 
sklopi…) 

- Stroški vodnih povračil, ki so obveznost do države. 
 
Amortizacija in posledično najemnina gospodarske javne infrastrukture za oskrbo s pitno 
vodo se je na območju občine Radovljica za prihodnje obračunsko obdobje povečala. Dodatna 
infrastruktura v občini Radovljica je bila dana v uporabo 31.12.2018. Dodaten strošek 
amortizacije oziroma najemnine infrastrukture je nastal tudi zaradi dodatnih vlaganj v 
infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo na magistralnem vodovodu Radovna na območju občine 
Gorje ob koncu leta 2018 in v začetku leta 2019. Dodatna infrastruktura v občini Gorje je bila 
dana v uporabo 1.6.2019. 
 
Zvišali so se tudi stroški javne službe vzdrževanja vodovodnih priključkov, ki so vključeni v 
ceno omrežnine za oskrbo s pitno vodo: 
- Stroški dela (zvišanje plač; dogovor socialnih partnerjev – kolektivna pogodba). 
- Stroški storitev (dobava električne energije, gorivo, vzdrževanja vozil in delovnih strojev, 

druge zunanje storitve; gradbena dela, stroški geodetskih storitev). 
- Stroški materiala (vodovodni materiala, dobava vodomerov…) 
 
Predlagamo zvišanje cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo. 
 
  

obračunske postavke vrsta storitve enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

zbiranje bioloških odpadkov cena zbiranja BIO odpadkov EUR/kg 0,1895 0,1988 0,0093
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a) Opis trenutnega stanja 
 
Potrjena cena storitve za oskrbo s pitno vodo preteklega obračunskega obdobja je 0,4678 
EUR/m3 (brez DDV), od tega:  
- vodarina 0,4040 EUR/m3 (brez DDV), 
- vodno povračilo 0,0638 EUR/m3 (brez DDV). 
 
Potrjena cena omrežnine za oskrbe s pitno vodo preteklega obračunskega obdobja za faktor 1 
je 4,2009 EUR/mesec (brez DDV). 
 
b) Predlog cene storitve in omrežnine oskrbe s pitno vodo 
 

 
 
Predlagana cena storitve in omrežnine za oskrbo s pitno vodo 
 
Predlagana cena za prihodnje obračunsko obdobje za storitev oskrbe s pitno vodo je 0,4971 
EUR/m3 (brez DDV). 
 
Predlagana cena omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje za oskrbo s pitno vodo za faktor 
1 je 4,5254 EUR/mesec. 
 
III. DEJAVNOST GJS ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN 

PADAVINSKE ODPADNE VODE 
 
Zaradi zvišanja stroškov storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode predlagamo spremembo cen storitev. 
 
V prihodnjem obračunskem obdobju so se glede na preteklo obračunsko obdobje zvišali 
sledeči predračunski stroški po skupinah: 
- Stroški dela (dogovor socialnih partnerjev – kolektivna pogodba). 
- Stroški storitev (dobava električne energije, gorivo, stroški ravnanja z odpadnim muljem 

iz čistilnih naprav in grezničnih gošč, stroški vzdrževanja sistemov in naprav, stroški 
deratizacije, stroški drugih zunanjih storitev; gradbena dela, telemetrijski nadzorni sistem 
…). 

- Stroški materiala (stroški kanalizacijskega materiala, stroški nadomestnih delov in 
sklopov…). 

 
Amortizacija in posledično najemnina gospodarske javne infrastrukture za odvajanje 
komunalne in padavinske odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje ostaja skoraj na 
enaki ravni, kot je bila za preteklo obračunsko obdobje. Spremembe cene omrežnine za 
odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode ne predlagamo. 
 

vrsta storitve enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v prihodnjem 

obračunskem 
obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

vodarina skupaj EUR/m3 0,4678 0,4971 0,0293

vodarina EUR/mesec 0,4040 0,4243 0,0203

vodno povračilo EUR/mesec 0,0638 0,0728 0,0090

omrežnina - vodarina EUR/mesec 4,2009 4,5254 0,3245
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Amortizacija in posledično najemnina gospodarske javne infrastrukture za čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje se je znižala. 
Predlagamo znižanje cene omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in 
znižanje cene za omrežnino, povezano z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami. 
 
III./1.1. Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 
 
c) Opis trenutnega stanja 
 
Potrjena cena storitve za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode preteklega 
obračunskega obdobja je 0,2057 EUR/m3 (brez DDV). 
 
d) Predlog cene storitve za dejavnost odvajanje komunalne in padavinske odpadne 

vode 
 

 
 
Predlagana cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
 
Predlagana cena za prihodnje obračunsko obdobje za storitev odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode je 0,2179 EUR/m3 (brez DDV). 
 
III/ 1.2. Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode  
 
a) Opis trenutnega stanja 
Potrjena cena storitve za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode preteklega 
obračunskega obdobja je 0,3812 EUR/m3 (brez DDV). 
 
Potrjena cena omrežnine za čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode preteklega 
obračunskega obdobja za faktor 1 je 3,0235 EUR/mesec (vse brez DDV). 
 
b) Predlog cene storitve in omrežnine za dejavnost čiščenje komunalne in 

padavinske odpadne vode 
 

 
 
Predlagana cena storitve in omrežnine čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
 
Predlagana cena za prihodnje obračunsko obdobje za storitev čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode je 0,3997 EUR/m3 (brez DDV). 

vrsta storitve enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

odvajanje -  kanalizacija EUR/m3 0,2057 0,2179 0,0122

   

vrsta storitve enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

čiščenje - kanalizacija EUR/m3 0,3812 0,3997 0,0185

omrežnina - čiščenje kanalizacija EUR/mesec 3,0235 2,6976 -0,3259
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Predlagana cena omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje za čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode za faktor 1 je 2,6976 EUR/mesec (brez DDV). 
 
III/ 1.3. Omrežnina in storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravmi (MKČN) 
 
a) Opis trenutnega stanja 
 
Potrjena cena storitve, povezane z greznicami in MKČN, za preteklo obračunsko obdobje je 
0,5618 EUR/m3 (brez DDV). 
 
Potrjena cena omrežnine za storitve povezane z greznicami in MKČN za preteklo obračunsko 
obdobje za faktor 1 je 2,4187 EUR/mesec (vse brez DDV). 
 
b) Predlog cene storitve in omrežnine, povezane z greznicami in MKČN 
 

 
 
Predlagana cena storitve in omrežnine, povezane z greznicami in MKČN 
 
Predlagana cena za prihodnje obračunsko obdobje za storitev storitve in omrežnine povezane z 
greznicami in MKČN je 0,5843 EUR/m3 (brez DDV). 
 
Predlagana cena omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje za omrežnino, povezano z 
greznicami in MKČN, za faktor 1 je 2,1897 EUR/mesec. 
 

3. Finančne posledice 
 
Ažurno oblikovanje cen komunalnih storitev je pomembno predvsem zaradi: 
- zagotavljanja ključnih virov za financiranje gradnje in obnove infrastrukture,   
- zagotavljanja ustreznega fizičnega stanja infrastrukture. 
 
Če infrastrukture ne vzdržujemo v ustrezni kondiciji, se nam zmanjšuje obračunan znesek 
najemnine in s tem viri za financiranje gradnje in obnove infrastrukture. Dolgoročno bi to 
vplivalo tudi sestavo občinskega proračuna.   
 
Predlagane uskladitve cen po uredbi v primeru potrditve ne pomenijo dodatnih finančnih 
obremenitev za proračun Občine Radovljica. 
 
Z rednim usklajevanjem cen komunalnih storitev se izognemo tudi nadpovprečnim 
podražitvam v obdobjih, ko izvajamo večje investicije. V naslednjih letih bodo to kanalizacija 
za naselje Lancovo, kanalizacija za naselje Kamna Gorica in nadgradnja ČN Radovljica.  
 

 
  

vrsta storitve enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

storitve greznic in MKČN EUR/m3 0,5618 0,5843 0,0225

omrežnina - greznice in MKČN EUR/mesec 2,4187 2,1897 -0,2290



VIII/13 
 

Pripravili: 
direktor: Matija Žiberna, mag. org., 
vodja FRS: mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon., 
vodja VOKAČN: Bojan Gašperin, mag. org., 
vodja RO in UJP: Mojca Dolar, univ. dipl. biol.,  
vodja RS: mag. Darko Lukan, univ. dipl. inž. grad. 
 

Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 

 
Priloge: 
 
Priloga 1: Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja v občini Radovljica, marec 2019  
Priloga 2: Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja v občini Radovljica – dopolnitev, junij 2019 
Priloga 3: Primerjava računov za komunalne storitve: obstoječe novo stanje za povprečno 

gospodinjstvo in za različna odjemna mesta 
Priloga 4: Primerjava računov komunalnih storitev za povprečno gospodinjstvo po sosednjih 
občinah 
Priloga 5: Dopis Nadzornega sveta podjetje Komunala Radovljica, d.o.o. Občinskemu svetu 

Občine Radovljica in županu Občine Radovljica



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ELABORATI 
 

o oblikovanju cen storitev obveznih  
občinskih gospodarskih javnih služb  

varstva okolja v občini Radovljica  
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Radovljica, marec 2019 
 
 
  



Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb 
 

 

2  Komunala Radovljica, d.o.o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pogosto uporabljene kratice: 
 
Uredba MEDO – Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja 
 
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije, Ljubljana 
 
GJS – gospodarske javne službe 
 
GJI – gospodarska javna infrastruktura 
 
 

AGLOMERACIJA - območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge 

dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno 

odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta. Aglomeracije se 

določijo na podlagi gostote obremenjenosti in skupne obremenitve zaradi nastajanja komunalne 

odpadne vode na podlagi števila stalno prijavljenih prebivalcev v posamezni kvadratni celici s površino 

100 m krat 100 m, pri čemer je en stalno prijavljen prebivalec en PE. 
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1. OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB 

VARSTVA OKOLJA 
 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/12 in 76/2017 – v nadaljevanju: Uredba MEDO), ki velja od 1. 
januarja 2013 dalje, določa merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, povezane z obračunom cen 

storitev javnih služb njihovim uporabnikom. 
 
Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb1 
varstva okolja, in sicer za storitve: 

- oskrbe s pitno vodo, 
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. 

 
Posamezni uporabljeni izrazi, ki so definirani v 2. členu Uredbe, imajo naslednji pomen: 
 

- predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi (v nadaljevanju: SRS) in to Uredbo, na podlagi načrtovane količine 

opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem 

obdobju, in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture; 
- obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kot predračunska 

cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine 

opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju; 
- potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter 

iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ  občine, 
- zaračunana cena storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo, 

ki jo plača uporabnik, 
- omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo 

ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; 
- subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine; 
- posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno 

infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso 
obvezne storitve javne službe (npr. odlaganje nekomunalnih odpadkov na odlagališču, 

razvrščanje ločeno zbrane odpadne embalaže, zagotovitev uporabe javne infrastrukture za 

odvajanje industrijskih odpadnih voda in njihovo čiščenje na čistilni napravi, osebam, ki niso 

uporabniki storitev javne službe ipd.). Prihodki posebnih storitev zmanjšajo lastno ceno 
posamezne javne službe, 

- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva je donos izvajalca, ki ne sme 
presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno 
opravljanje posamezne javne službe. 

 
Izhodišča za oblikovanje cen javnih služb in elaborata so v skladu z 8. členom Uredbe sledeča: 

- vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb,  
- odstotek donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne 

službe,  
načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje 
obdobje.  

 
Občine izvajalcu javne službe obračunavajo najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za 

opravljanje javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane 

amortizacije. Stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo 

izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju življenjske dobe, navedene v 

prilogi 1, ki je sestavni del Uredbe.  

                                                 

 
1Gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS) 



Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb 
 

 

6  Komunala Radovljica, d.o.o 

 
Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva 

celotne najemnine, mora v skladu s 3. členom Uredbe, za razliko občina oblikovati subvencijo iz 

proračuna občine, vendar samo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. 
Na uporabnike storitev gospodarske javne službe se lahko prenese le tisti del najemnine, ki jo občina 

za uporabo javne infrastrukture zaračuna izvajalcem in je sorazmeren z deležem zmogljivosti javne 

infrastrukture, ki je namenjena uporabnikom storitev gospodarske javne infrastrukture.  
 
Uredba prepoveduje razlikovanje cen med uporabniki ali skupinami uporabnikov, zato imajo tako 
gospodinjstva, izvajalci nepridobitnih dejavnosti kot tudi izvajalci pridobitnih dejavnosti obračunano 

enako ceno storitve. Občina lahko gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti subvencionira 

del najemnine gospodarske javne infrastrukture, ki se zaračunava z omrežnino oz. ceno javne 

infrastrukture. 
 
Cene, oblikovane po Uredbi, so sestavljene iz: 

a) cene omrežnine oziroma uporabe javne infrastrukture (ta cena se zaračunava glede na 

dimenzijo vodomera ali zmogljivost priključka in na kg zbranih odpadkov–pokriva najemnino za 
infrastrukturo za oskrbo z vodo, odvajanje in čiščenje ter ravnanje z odpadki; vzdrževanje 
vodovodnih priključkov, menjavo vodomerov, uporabo kanalizacijskih vodov s črpališči in jaški, 

uporabo čistilne naprave, zbiralnic ločenih frakcij, zbirnega centra, uporabo odlagališča 

nenevarnih odpadkov skupaj s finančnim jamstvom) in  
b) cene storitve javne službe (ta cena se zaračunava v m³ dobavljene vode oziroma na kg 

odpadkov). 
 
V skladu s 16. točko 2. člena Uredbe naj ne bi donos izvajalca na vložena poslovno potrebna osnovna 

sredstva presegal 5 % od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje 
posamezne javne službe. Pri tem je treba upoštevati kot osnovo neodpisano knjigovodsko vrednost 

osnovnih sredstev. 
 
Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno presega 10 
% od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek 

potrjevanja cene. 
 
Občina Radovljica javnemu podjetju Komunala Radovljica, d.o.o., zaračunava najemnino za 

infrastrukturo na podlagi Dolgoročne pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v 

zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb in sklenjenimi aneksi k tej pogodbi. 
 

 
Na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k dolgoročni pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture 
bo z uveljavitvijo novih cen najemnine infrastrukture letni znesek najemnine, ki jo bomo plačali Občini 

Radovljica in Občini Gorje za prihodnje obračunsko obdobje sledeč: 
 
V skladu s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača 

izvajalec, niso upravičeni kalkulativni element cene storitve javne službe, zato jih nismo upoštevali kot 

strošek v kalkulacijah cen storitev. 
 

Vrsta infrastrukture

Znesek 
najemnine 

Občina Radovljica 

za leto 2016

Znesek 
najemnine 

Občina 

Radovljica za 
leto 2017

Znesek 
najemnine 

Občina 

Radovljica za 
leto 2018

Znesek najemnine 
Občina Gorje za 

leto 2018

Skupni znesek 
najemnine obeh 

občin za leto 2018

Znesek najemnine 
Občina Radovljica 

za prihodnje 
obračunsko 

obdobje 2019

Znesek najemnine 
Občina Gorje za 

prihodnje 
obračunsko 

obdobje 2019

Skupni znesek 
najemnine obeh 

občin za prihodnje 

obračunsko 

obdobje 2019

Oskrba s pitno vodo 306.803 325.126 283.595 28.285 311.880 307.085 33.838 340.923

Odvajanje odpadne vode 297.071 329.883 290.871 0 290.871 298.973 0 298.973

Čiščenje odpadne vode 298.436 347.888 353.441 0 353.441 313.793 0 313.793

Storitve ravnanja z odpadki 14.976 16.595 16.595 0 16.595 16.595 0 16.595

Pokopališka dejavnost 2.735 2.745 2.745 0 2.745 2.746 0 2.746

SKUPAJ 920.021 1.022.237 947.248 28.285 975.533 939.192 33.838 973.030
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1.1 Določitev regulatornega obdobja 
 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) in Uredba MEDO ne določata dolžine in samega regulatornega obdobja. 

6. člen Sklepa Komisije EU z dne 20.12.2011 govori o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim 

podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena. Ta člen določa, da 

države članice zagotovijo, da se najmanj vsaka tri leta izvedejo preverjanja za nadomestila dodeljena 
za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena. 
 
Vsekakor izvajalec v skladu z Uredbo MEDO upošteva tretji odstavek 6. člena Uredbe MEDO, ki od 

izvajalca zahteva, da enkrat letno pripravi elaborat in začeti postopek potrjevanja nove cene, če razlika 

med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev presega 10 % od potrjene cene.  
 

1.2 Primerjave cen posameznih storitev med občinami, z upoštevanjem primerljivih 
območij 

 
Zaračunavanje cen komunalnih storitev z enakimi postavkami na računu naj bi dolgoročno omogočale 

primerjave potrjenih, obračunskih in zaračunanih cen posameznih storitev med občinami, z 

upoštevanjem primerljivih območij glede na geografske kot poselitvene in z njimi povezane storitvene 
značilnosti, kakor tudi razpoložljivost in kvaliteto podatkov za oblikovanje območij. 
 
Odstopanja posameznih cen komunalnih storitev v občini od izračunanega povprečja znotraj 

primerljivega območja v elaboratu o oblikovanju cene pojasni konkreten izvajalec javne službe, glede 

na standard in značilnosti izvajanja javne službe ter morebitne druge pomembne specifike. 
Na podlagi 28. člena Uredbe MEDO, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavlja primerljiva območja in 

povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja za posamezna primerljiva območja.  
Uredba določa, da mora ministrstvo oblikovati skupine primerljivih območij in za posamezne skupine 

primerljivih območij izračunati povprečno:  
- potrjeno, - obračunsko in - zaračunano ceno.  
 
Povprečne vrednosti se izračunajo ločeno za:  
- del, ki se nanaša na javno infrastrukturo in - del, ki se nanaša na ceno izvajanja javne službe.  
 
Za izračun povprečnih vrednosti in za oblikovanje primerljivih območij je ministrstvo uporabilo podatke 

iz obstoječih operativnih programov in poročanja izvajalcev občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja, ki poročajo v sistem IJSVO (Izvajalcev javnih služb varstva okolja), ki se nahaja na spletni strani 

http://www.ijsvo.si.  
 
Nekatere občine so se zaradi različnega števila prebivalcev in gostote poselitve preselile iz ene v drugo 
skupino. Zaradi pomanjkljive kvalitete poročanja izvajalcev in občin pri izračunu poprečnih cen, niso 

mogle biti zajete vse občine. Pri izračunu povprečnih cen so bile zajete tiste občine, za katere so izvajalci 

javne službe poročali o ceni storitev lokalne gospodarske javne službe varstva okolja. 
 
Zaradi narave storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami in MKČN, storitev obdelave komunalnih 

odpadkov in odlaganja komunalnih odpadkov, so za navedene storitve oblikovali le eno primerljivo 
območje, v katerega so vključene vse občine. Posledično je izračunana le ena povprečna obračunska, 

povprečna potrjena in povprečna zaračunana cena za navedene storitve. 
Zaradi majhnega števila občin, ki so poročale o ceni storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne 

vode so za navedene storitve oblikovali le eno primerljivo območje, v katerega so vključene vse občine. 

Zato je izračunana le ena povprečna obračunska, povprečna potrjena in povprečna zaračunana cena 

za navedene storitve.  
 
Stroški čiščenja komunalne odpadne vode so v največji meri povezani s stopnjo čiščenja in velikostjo 

konkretne čistilne naprave, na kateri se izvaja storitev čiščenja komunalne odpadne vode. Zato so 
izračunali povprečno velikost čistilnih naprav, na katerih se čisti komunalna odpadna voda iz posamezne 

občine. Pri izračunu povprečne velikosti čistilne naprave v izračun niso bile vključene čistilne naprave s 

kapaciteto manj kot 500 PE. V izračunu povprečne velikosti čistilnih naprav, na kateri se čisti komunalna 

http://www.ijsvo.si/
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odpadna voda iz posamezne občine, so bile zajete le tiste občine, ki so poročale o ceni storitve, na 

katerih čistilnih napravah se čisti komunalna odpadna voda iz posamezne občine.  
 
Za ostale storitve gospodarskih javnih služb so bila primerljiva območja oblikovana ob upoštevanju 

števila prebivalcev, gostote poselitve občine in gostote poselitve v območjih aglomeracije.  
 
Ministrstvo za okolje in prostor je na povezavi  
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/cenovno_spremljanje_izvajanja_javnih_sluzb_oskrbe
_s_pitno_vodo_in_odvajanja_in_ciscenja_komunalne_in_padavinske_odpadne_vode/ javno objavilo 
primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja povprečne cene za posamezna primerljiva 

območja ter elaborate za posamezna leta, od leta 2012 do vključno leta 2017. 
 
Uredba določa izhodišča za primerljivost območij glede na stroške, ki so potrebni za opravljanje 

primerljivega nivoja storitve javne službe. 
 

Vrsta storitev Dejavniki zakonodajalca, ki lahko vplivajo na primerljivost cen 

Oskrba s pitno vodo 

- število priključkov, 
- dolžina priključkov, 
- dolžina omrežja, 
- količina prodane vode, 
- delež naselij z manj kot 300 prebivalci, 
- skupna površina občine, 
- število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe 

Odvajanje komunalne odpadne vode 
in padavinske odpadne vode z javnih 
površin 

- število PE priključenih na sistem odvajanja, 
- dolžina omrežja, 
- količina opravljene storitve, 
- delež naselij z manj kot 300 prebivalci, 
- skupna površina občine, 
- število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe 

Čiščenje komunalne odpadne vode in 

padavinske odpadne vode z javnih 
površin 

- zmogljivost vseh ČN, na katerih se čisti voda iz 

posamezne občine, 
- število ČN, na katerih se čisti odpadna voda, 
- količina opravljene storitve, 
- delež naselij z manj kot 300 prebivalci, 
- skupna površina občine, 
- število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe 

Zbiranje določenih vrst komunalnih 

odpadkov 

- število prebivalcev, 
- količina zbranih odpadkov, 
- delež naselij z manj kot 300 prebivalci, 
- skupna površina občine, 
- število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe 

Obdelava mešanih komunalnih 

odpadkov 
- zmogljivost naprave za obdelavo, 
- količina opravljene storitve 

Odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov 

- zmogljivost naprave za odlaganje, 
- količina opravljene storitve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/cenovno_spremljanje_izvajanja_javnih_sluzb_oskrbe_s_pitno_vodo_in_odvajanja_in_ciscenja_komunalne_in_padavinske_odpadne_vode/
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/cenovno_spremljanje_izvajanja_javnih_sluzb_oskrbe_s_pitno_vodo_in_odvajanja_in_ciscenja_komunalne_in_padavinske_odpadne_vode/
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1.3 Postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb 
 
V tabeli so navedene posamezne postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb, način 

zaračunavanja posameznih postavk ter enota mere po posameznih vrstah storitev javnih služb. 
 
Predstavitev storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
 

Naziv postavke na računu Vrsta storitev Zaračunavanje storitve oz. uporabe 

javne infrastrukture 
Enota 
mere 

OSKRBA S PITNO VODO 
Omrežnina - oskrba s 
pitno vodo (DN20 ali druga 
ustrezna dimenzija) 

Javna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo 
(cevovodi, vodohrani, vodni viri, vzdrževanje 

vodovodnih priključkov, menjava vodomerov, 

zavarovanje, …) 

Glede na dimenzijo vodomera oziroma 
zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni 

opremljena z obračunskim vodomerom 

kos 

Vodarina Storitev - oskrba s pitno vodo; vključeno tudi 

vodno povračilo 
Glede na količino dobavljene vode m³ 

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 
Omrežnina - odvajanje 
komunalne odpadne vode 
(DN20 ali druga ustrezna 
dimenzija) 

Javna infrastruktura za odvajanje komunalne 
odpadne vode in padavinske odpadne vode 
z javnih površin (cevovodi, črpališča, jaški, 

…) 

Glede na dimenzijo vodomera oziroma 
zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni 

opremljena z obračunskim vodomerom 

kos 

Odvajanje odpadne vode 
po kanalizaciji 

Storitev - odvajanje komunalne odpadne 
vode in padavinske odpadne vode z javnih 
površin2 

Glede na količino dobavljene vode m³ 

Odvajanje odpadne vode 
greznice ali storitve, 
povezane z malih 
komunalnih čistilnih 

naprav (v nad.: MKČN) 

Storitve, povezane z greznicami ali malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami (prevzem 

blata iz greznic in MKČN, ravnanje s tem 

blatom (čiščenje blata na centralni čistilni 

napravi), obratovalni monitoring za MKČN 

Glede na količino dobavljene vode m³ ali 

PE3 

Okoljska dajatev za 
odvajanje odpadne vode 
(ČN, greznice, ostalo – raba 
vode v kmetijstvu, gradbena 
voda, …) 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 

zaradi odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode 

Glede na količino dobavljene vode 

oziroma glede na število PE za tiste, ki 

niso priključeni na javno vodovodno 

omrežje 

m³ ali 

PE 

ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 
Omrežnina - čiščenje 

komunalne odpadne vode 
(DN20 ali druga ustrezna 
dimenzija) – ločeno 

kanalizacija in greznice 

Javna infrastruktura za čiščenje komunalne 

odpadne vode in padavinske odpadne vode 
z javnih površin (čistilna naprava) 

Glede na dimenzijo vodomera oziroma 
zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni 

opremljena z obračunskim vodomerom 

kos 

Čiščenje odpadne vode – 
ločeno kanalizacija in 

greznice 

Storitev - čiščenje komunalne odpadne vode 

in padavinske odpadne vode z javnih 
površin4 

Glede na količino dobavljene vode m³ 

  

                                                 

 
2 Trenutno ne zaračunavamo odvajanja odpadne vode z javnih površin. 
3 PE – se obračuna le tistim uporabnikom, ki niso priključeni na javni vodovod. 
4 Trenutno ne zaračunavamo čiščenja padavinske odpadne vode z javnih površin. 
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Predstavitev storitev ravnanja z odpadki 
 

Naziv postavke na računu Vrsta storitev Zaračunavanje storitve oz. uporabe 

javne infrastrukture 
Enota 
mere 

ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 
Cena javne infrastrukture: 
a) komunalnih odpadkov 
b) bioloških odpadkov5 

Javna infrastruktura za zbiranje komunalnih 
odpadkov (zbirni center) ali kompostarna 

Glede na količino odpadkov kg 

Zbiranje določenih vrst  
komunalnih odpadkov: 
a) komunalnih odpadkov, 
b) bioloških odpadkov 

Zbiranje določenih vrst komunalnih 

odpadkov: 
- zbiranje ločenih frakcij določenih 

komunalnih odpadkov (zbrano na zbirnem 
centru in zbiralnicah) in kosovnih odpadkov,  
- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže, 
- zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada, 
 -zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 

Storitev se obračuna na kg, pri čemer se 

pri izračunu cene upošteva masa 

zbranih odpadkov na ravni celotne 
občine, uporabnikom pa se zaračuna 

sorazmerno glede na prostornino 
zabojnika za mešane komunalne 

odpadke ali biološkega zabojnika in 

pogostost odvoza tega zabojnika. 

kg 

OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 
Cena javne 
infrastrukture6: 
a) komunalnih odpadkov 

Javna infrastruktura za obdelavo komunalnih 
odpadkov 

Glede na količino odpadkov kg 

Obdelava mešanih 

komunalnih odpadkov 
Obdelava  določenih vrst komunalnih 

odpadkov: 
- mešanih komunalnih odpadkov 

Storitev se obračuna na kg, pri čemer se 

pri izračunu cene upošteva masa 

obdelanih komunalnih odpadkov na 
ravni celotne občine, uporabnikom pa se 

zaračuna sorazmerno glede na 

prostornino zabojnika za mešane 

komunalne odpadke in pogostost 
odvoza tega zabojnika. 

kg 

ODLAGANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 
Cena javne infrastrukture7 
a) komunalnih odpadkov 
b) bioloških odpadkov 

Javna infrastruktura za odlaganje  ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov (odlagališče odpadkov,  …) 

Glede na količino odpadkov kg 

Odlaganje komunalnih 
odpadkov 

Odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov (tudi 
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 

zaradi odlaganja odpadkov in okoljska 
dajatev za odvajanje odpadne vode iz 
odlagališča). 

Storitev se obračuna na kg, pri čemer se 

pri izračunu cene upošteva masa 

odloženih  komunalnih odpadkov na 

ravni celotne občine, uporabnikom pa se 

zaračuna sorazmerno glede na 

prostornino zabojnika za mešane 

komunalne odpadke in pogostost 
odvoza tega zabojnika. 

kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
5 Nimamo javne infrastrukture za BIO odpadke, zato cene javne infrastrukture nimamo vračunane. 
6 Nismo najemniki obrata obdelave, zato cene javne infrastrukture nimamo vračunane. 
7 Nismo najemniki odlagališča, zato cene javne infrastrukture nimamo vračunane. 
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1.4 Obvezne sestavine elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 
javnih služb varstva okolja 

 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja posameznih storitev javnih služb mora vsebovati: 

 
1. predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko 

obdobje, 
2. predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje, 
3. pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne 

javne službe za preteklo obračunsko obdobje, 
4. primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe za katero se oblikuje cena, z obračunskimi 

cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 
5. primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi 

cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 
6. primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

primerljivimi območji, 
7. primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje 

cena, s pomočjo kazalnikov, 
8. predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje, 
9. predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje, 
10. obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za 

preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 
11. prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno 

dejavnost, 
12. prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, 
13. donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje, 
14. število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, 
15. podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese 

na uporabnike javne infrastrukture 
16. stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnjo 

izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev, 
17. izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 

in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko 

obdobje, 
18. prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah, 
19. druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32. 

 
 
 
 
 
 
  



Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb 
 

 

12  Komunala Radovljica, d.o.o 

2. PREDSTAVITEV DRUŽBE KOMUNALA RADOVLJICA IN NJENIH 
DEJAVNOSTI 

 
 
Podjetje:  Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. 
 
Sedež:   Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica 
 
Transakcijski račun: IBAN SI 56 0700 0000 0008 529, BIC GORESI2X 
 
ID številka za DDV: SI98605275 
 
Matična številka: 5063485 
 
Komunala Radovljica, d.o.o., je pravna oseba javnega prava, ki opravlja dejavnost gospodarskih javnih 
služb v občini Radovljica.  
 
Glavne dejavnosti podjetja:     

- zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, 
- odvajanje odpadne vode, 
- čiščenje odpadne vode, 
- zbiranje in odvoz odpadkov, 
- odlaganje odpadkov in 
- urejanje javnih površin. 

 
Poleg teh dejavnosti podjetje izvaja tudi dopolnilne tržne storitve in storitve na podlagi javnega 

pooblastila (izdaja projektnih pogojev in soglasij s področja GJS, vodenje katastra komunalnih 

naprav,…). 
 
Po 3. odstavku 55. člena Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) sodi javno podjetje Komunala 
Radovljica, d.o.o., med majhne družbe. 
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2.1 Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali 
Radovljica 
 

Komunala Radovljica, d.o.o., ugotavlja poslovanje družbe v dejavnosti gospodarskih javnih služb in 

tržnih dejavnosti. Za vsak gospodarsko javno službo je skladno s SRS oblikovano poslovno-izidno 
mesto, na katerem se ugotavljajo prihodki ter na njem nastali in prisojeni stroški.  
 
Prikaz izračunavanja posrednih stroškov in prihodkov za razporejanje na posamezne dejavnosti in 
stroškovne nosilce: 
 

 
 
Prihodke ločujemo na neposredne in posredne (splošne). Večina prihodkov je neposrednih, ker je 

izvirno mogoče ugotavljati, na katere dejavnosti se nanašajo. Tovrstne prihodke že na podlagi nalogov 

za fakturiranje knjižimo neposredno na posamezno dejavnost. Pri poslovanju nastajajo tudi posredni 
ali splošni prihodki (zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki), ki se najprej pripišejo 

ustreznemu splošnemu stroškovnemu mestu, nato pa razdelijo na temeljna stroškovna mesta. 

Šifra SM Naziv stroškovnega mesta Opis

10 GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Gospodarske javne službe

1010 VODOVOD VZDRŽEV. Vodovod vzdrževanje

1012 OMREŽNINA VODA Omrežnina vodovod

1111 MENJAVA VODOMEROV Menjava vodomerov
1020 KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE Kanalizacija vzdrževanje

1021 KANALIZACIJA-GREZNICE Črpanje grezničnih gošč

1022 VZDRŽ.KANAL.PRIKLJUČKOV Vzdrževanje kanalizacijskih priključkov

1030 ZBIRANJE MKO S SMETIŠKO Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov - smetiška

1031 ZBIR.BIOLOŠKIH ODPADKOV Zbiranje biološkihh odpadkov

1032 KOSOVNI ODVOZ Kosovni odvoz
1033 PREVOZ ODPADKOV Prevoz MKO, bioloških odpadkov

1034 ZBIRANJE STEKLA Zbiranje odpadne embalaže-stekla

1035 ZBIRNI CENTER Zbirni center
1036 ZBIR. EMBALAŽE EK Zbiranje embalaže na EKO otokih

1037 EMBALAŽA OBČANI Zbiranje embalaže pri občanih

1038 LOČENE FRAK.-PAPIR Zbiranje ločenih frakcij

1039 ZBIRANJE MKO S KO Zbiranje MKO s ko.
1060 UJP - LETNA SLUŽBA Urejanje javnih površin - letna služba

1061 UJP - ZIMSKA SLUŽBA Urejanje javnih površin - zimska služba

1070 ODL.MEŠ.KOM.ODP. Odlaganje mešanih komunal.odpadkov

1071 DEPONIJA-SANACIJA Deponija - sanacija
1073 OBDELAVA MKO Obdelava mešanih komunal.odpadkov

1080 CČN RADOVLJICA Čiščenje odpadne vode CČN Radovljica

1082 OMREŽNINA ČIŠČENJE Omrežnina ČN

1085 ČN KROPA Čiščenje odpadne vode ČN Kropa

11 STORITVENE DEJAVNOSTI Storitvene dejavnosti
1110 VODOVOD STORITVE Vodovod storitve
1111 MENJAVA VODOMEROV Menjava vodomerov
1112 IZDELAVA  PRIKLJUČKOV Izdelava vodovodnih priključkov

1120 KANALIZACIJA STORITVE Kanalizacija storitve
1130 PROD.STISK., NAJEM Prodaja vrečk, stiskalnic in posod  BIO, najem posod, prevozi BIO odp.

1131 ZBIR.INDUSTR.ODP. Zbiranje industrijskih odpadkov
1140 RAZVOJ Razvoj
1150 POKOPALIŠKA DEJ. Pokopališka dejavnost

1160 UJP-LETNA-TRŽNA Urejanje javnih površin-letna dej.-tržna dejavnost

1161 UJP - ZIMA -TRŽNA Urejanje javnih površin-zima-tržna dejavnost

1172 ODLAGANJE IND. OD Odlaganje industrijskih odpadkov
1191 ELEKTRARNA Sončna elektrarna CČN

1192 ELEKTRARNA NAJEM Sončne elektrarne v najemu

1193 KOGENER. NAJEM ATL Kogeneracija v najemu OŠ ATL Radovljica

1194 KOGENER. NAJEM Vrtec Kogeneracija v najemu - Vrtec Lesce
1200 POČITNIŠKI APARTMA Počitniški apartma

8 PROIZVAJALNI SPLOŠNI STROŠKI Proizvajalni splošni stroški

8100 REŽIJA VOKA Režija VOKA

8300 REŽIJA ODPADKI Režija odpadki

9 SPLOŠNI STROŠKI STROKOVNIH SLUŽB Splošni stroški strokovnih služb

9000 UPRAVA Splošni stroški - uprava
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Tudi večino stroškov je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa za 

storitve, zbirnika izdaje materiala iz skladišča, porabljenih ur dela in obračuna plač po delovnem nalogu 

ipd.) knjižiti na dejavnost, na katero se stroški dejansko nanašajo. Večino neposrednih stroškov 
(stroške porabe goriva, stroške avtomobilskih gum, stroške vzdrževanja strojev in vozil, stroške 
zavarovanja strojev in vozil, stroške amortizacije strojev in vozil) je mogoče razporediti na temeljna 
stroškovna mesta (na konte razreda 4 in 7) že ob knjiženju. Evidenca osnovnih sredstev je vzpostavljena 
po nahajališčih in stroškovnih mestih. Vsi neposredni stroški, povezani z delovanjem osnovnega 

sredstva (stroški amortizacije, vzdrževalni stroški in ostali stroški) bremenijo tisto stroškovno mesto, kjer 
se osnovno sredstvo nahaja.  
 
Sodilo za razporejanje splošnih stroškov je delež neposrednih stroškov posameznega stroškovnega 

mesta (razen amortizacije) v celotnih neposrednih stroških vseh dejavnosti. 
 
V podjetju imamo vzpostavljena sledeča splošna stroškovna mesta: 

a) Splošna stroškovna mesta organizacijskih enot (splošna proizvajalna stroškovna mesta): 
- stroškovno mesto 8100 – režija VOKA, 
- stroškovno mesto 8300 – režija odpadki 
b) splošna stroškovna mesta strokovnih služb: 
- stroškovno mesto 9000 - uprava 

 
Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po 

delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljne dejavnosti, imajo značaj splošnih 

stroškov in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta. Na stroškovno mesto uprave knjižimo tudi 

druge stroške, ki jih ni mogoče razporediti na druga splošna stroškovna mesta. 
 
Interni prihodki, ki nastanejo med dejavnostmi, prinašajo tudi razporeditev stroškov med dejavnostmi. 
Vpliva na poslovni izid podjetja nimajo, vplivajo pa na poslovni izid posamezne dejavnosti. 
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2.2 Zaposleni za izvajanje storitev gospodarske javne službe in ostalih dejavnosti 
 
Pri razporejanju stroškov dela zaposlenih po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure 

delavcev na podlagi delovnih nalogov. 
 
Iz spodnje preglednice je razvidno število neposredno zaposlenih iz ur po posameznih vrstah storitev 
javne službe in tržnih dejavnost. Poleg teh delavcev so posredno zaposleni tudi delavci uprave podjetja. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskrba s pitno vodo 7,18 7,76
Odvajanje odpadne vode - kanalizacija 1,14 1,32
Odvajanje odpadne vode - greznice in MKČN 0,94 0,99
Čiščenje odpadne vode - kanal 2,47 1,95
Čiščenje odpadne vode - greznice in MKČN 0,62 0,49

Zbiranje mešanih odpadkov 7,57 8,30

Zbiranje - mešane frakcije 6,68 6,68
Zbiranje - embalaže 5,73 5,73
Zbiranje MKO - SKUPAJ 19,97 20,71
Zbiranje - BIO odpadkov 1,33 1,33
Obdelava odpadkov 0,07 0,07
Odlaganje odpadkov 0,15 0,05
Vodja dejavnosti vodovod, kanalizacija, čistilne naprave 0,04 0,04
Vodja dejavnosti ravnanja z odpadki (zbiranje, obdelava, odlaganje) 0,81 0,81
Skupaj zaposleni na dejavnostih GJS 34,71 35,52
Uprava 6,35 6,87
SKUPAJ GJS, vključno z upravo 41,06 42,39
Urejanje javnih površin - letna in zimska služba kot GJS 4,65 4,65
Razvoj 0,97 0,97
Vodovod storitve 0,92 1,04
Izdelava hišnih vodovodnih priključkov 0,40 0,40
Kanalizacija storitve 0,04 0,05
Prodaja stiskalnic, najem zabojnikov 0,01 0,01
Zbiranje in odlaganje indstrijskih odpadkov 0,65 0,65
Pokopališka dejavnost 0,01 0,01
Urejanje javnih površin - letna in zimska služba kot tržna dejavnost 0,41 0,41
Najem kogeneracij 0,24 0,06
SKUPAJ OSTALE GJS in TRŽNE DEJAVNOSTI 8,30 8,25
VSI ZAPOSLENI SKUPAJ 49,37 50,63

Število neposredno zaposlenih po dejavnostih GJS

število 

zaposlenih iz 
opravljenih ur 

v letu 2018

načrtovano 

število 

zaposlenih 
za leto 2019
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2.3 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe s 
primerljivimi območji, s pomočjo kazalnikov 

 
Skladno s 7. alinejo 9. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja naj bi izvajalci javne službe naredili primerjavo s povprečjem 

panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki jih objavlja AJPES, in 
so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja in povprečna mesečna plača 

na zaposlenca. 
 
Primerjava kazalnikov podjetij (vir: AJPES) s povprečjem panoge javne službe je z vidika stroke 
vprašljiva. Takšna primerjava ne upošteva pogojev poslovanja posameznih izvajalcev in specifičnih 
značilnosti izvajanja posamezne javne službe. Dejstvo je, da geografske, poselitvene in oskrbovalne 
značilnosti območij bistveno vplivajo na stroške izvajanja posamezne dejavnosti. 
 
Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija 

vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj 
primerna. 
 

Kazalnik Formula za izračun Opis kazalnika 

Pospešena pokritost 

kratkoročnih obveznosti 

Kratkoročna sredstva – zaloge Kazalnik kaže ali so najlikvidnejša sredstva financirana s 
kratkoročnimi viri sredstev. Če je vrednost tega kazalnika 

večja od 1, so poleg zalog z dolgoročnimi viri financirana 

tudi likvidnejša sredstva. 

= ----------------------------------------- 

Kratkoročne obveznosti 

Gospodarnost 
poslovanja 

Prihodki iz poslovanja 
Kazalnik odraža razmerje med ustvarjenimi prihodki in 

povzročenimi odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost 

kazalnika, uspešnejše je poslovanje gospodarske družbe, 

seveda pod pogojem, da izkazuje čisti dobiček. V primeru 

kazalnika manjšega od 1, gospodarska družba izkazuje 

negativni rezultat iz poslovanja. 

= --------------------------------- 

Odhodki iz poslovanja 

Povprečna mesečna 

plača na zaposlenca 

Stroški plače/število mesecev 

Rezultat kazalnika prikazuje povprečno mesečno plačo 

zaposlenca 

poslovanja 
= ------------------------------------------ 

Povprečno število zaposlencev 

 
Vir: AJPES; pojasnila postavk iz bilance stanja http://www.ajpes.si/fipo/pojasnila_za_gd.asp 
 
V gornji tabeli so prikazane formule za izračun in opis kazalnikov v skladu s sedmo alinejo 1. odstavka 
9. člena Uredbe. Pri analizi so upoštevani podatki za gospodarske družbe posamezne dejavnosti na 

ravni države. 
 
Primerjave izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

pomočjo kazalnikov, so prikazane ločeno po posameznih dejavnostih gospodarske javne službe. 
 
V spodnji tabeli so prikazane vrednosti kazalnika povprečna bruto plača na zaposlenca za leto 2017 v 
skladu s sedmo alinejo 1. odstavka 9. člena Uredbe, ker za leto 2018 še ni uradno objavljenih podatkov. 
Enako velja tudi za druge kazalnike, ki so prikazani po posameznih dejavnostih znotraj posameznih 
elaboratov (pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti in gospodarnost poslovanja). 
 

http://www.ajpes.si/fipo/pojasnila_za_gd.asp
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2.4 Trenutna veljavnost cen in predlogi sprememb cen 

 
Prvič smo oblikovali cene storitev vseh obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (za dejavnost 

oskrbe s pitno vodo, dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in dejavnost ravnanja z 

odpadki) v skladu z Uredbo MEDO v letu 2014, z veljavnostjo od 1.4.2014 do 31. 3. 2016, določene 

nove cene smo uveljavili s 1. 4. 2016, predvsem iz naslova višjih cen omrežnine zaradi dodatnih vlaganj 

občine v izgradnjo novih infrastrukturnih objektov.  
 
Zadnja uskladitev cen pa velja od 1.1.2018 dalje. Zaradi spremembe sodil za preračun odpadkov so se 
nekoliko znižali stroški ravnanja z odpadki glede na velikost zabojnika. Pri cenah omrežnin za odvajanje 
odpadne vode in za čiščenje odpadne vode (za uporabnike kanalizacije, greznic in MKČN) pa je prav 
tako prišlo do malenkostnega znižanja veljavnih cen. 
 
V spodnji tabeli je prikazana primerjava trenutno veljavnih cen s predlogi novih cen. 
 

 

Šifra dejavnosti 

SKD Naziv dejavnosti SKD
Povprečna mesečna bruto 

plača na zaposlenca 2017

E 36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode                             1.648 € 

E 37 Ravnanje z odplakami                             1.521 € 

E 38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov                             1.567 € 

E 38.21 Ravnanje z nenevarnimi odpadki                             1.437 € 

Komunala Radovljica, d.o.o.                             1.819 € 

Pravne osebe javnega sektorja                             1.890 € 

obračunske postavke vrsta storitve faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

indeks 
nova cena 
/trenutna 

cena

predlog 
nove 
cene

STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

vodarina skupaj EUR/m3 0,4678 0,4971 0,0293 106,27 DA

vodarina EUR/mesec 0,4040 0,4243 0,0203 105,02 DA

vodno povračilo EUR/mesec 0,0638 0,0728 0,0090 114,18 DA

omrežnina - vodarina faktor 1 EUR/mesec 4,2009 4,4895 0,2886 106,87 DA

odvajanje -  kanalizacija EUR/m3 0,2057 0,2179 0,0122 105,93 DA

omrežnina - odvajanje kanalizacija faktor 1 EUR/mesec 3,4980 3,4980 0,0000 100,00 NE

čiščenje - kanalizacija EUR/m3 0,3812 0,3997 0,0185 104,85 DA

omrežnina - čiščenje kanalizacija faktor 1 EUR/mesec 3,0235 2,6976 -0,3259 89,22 DA

storitve greznic in MKČN EUR/m3 0,5618 0,5843 0,0225 104,00 DA

omrežnina - greznice in MKČN faktor 1 EUR/mesec 2,4187 2,1897 -0,2290 90,53 DA

STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI

cena zbiranja mešanih komunalnih 

odpadkov EUR/kg 0,1321 0,1495 0,0174 113,16 DA

cena javne infrastrukture EUR/kg 0,0027 0,0027 0,0000 100,00 NE

zbiranje bioloških odpadkov cena zbiranja BIO odpadkov EUR/kg 0,1895 0,1988 0,0093 104,91 DA

obdelava določenih vrst komunalnih 

odpadkov
cena obdelave mešanih 

komunalnih odpadkov EUR/kg 0,1217 0,1217 0,0000 100,00 NE

odlaganje komunalnih odpadkov
cena odlaganja mešanih 

komunalnih odpadkov EUR/kg 0,1045 0,1045 0,0000 100,00 NE

zbiranje določenih vrst  komunalnih 

odpadkov

oskrba s pitno vodo

odvajanje komunalne odpadne vode

čiščenje komunalne odpadne vode

storitve, povezane z greznicami in 
malimi komunalnimi čistilnimi 

napravami
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Za prihodnje obračunsko obdobje naj bi bile spremenjene cene sledečih storitev občinskih GJS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obračunske postavke vrsta storitve faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

vodarina skupaj EUR/m3 0,4678 0,4971

vodarina EUR/mesec 0,4040 0,4243

vodno povračilo EUR/mesec 0,0638 0,0728

omrežnina - vodarina faktor 1 EUR/mesec 4,2009 4,4895

odvajanje komunalne odpadne vode odvajanje -  kanalizacija EUR/m3 0,2057 0,2179

čiščenje - kanalizacija EUR/m3 0,3812 0,3997

omrežnina - čiščenje kanalizacija faktor 1 EUR/mesec 3,0235 2,6976

storitve greznic in MKČN EUR/m3 0,5618 0,5843

omrežnina - greznice in MKČN faktor 1 EUR/mesec 2,4187 2,1897

STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI
zbiranje določenih vrst  komunalnih 

odpadkov
cena zbiranja mešanih komunalnih 

odpadkov EUR/kg 0,1321 0,1495

zbiranje bioloških odpadkov cena zbiranja BIO odpadkov EUR/kg 0,1895 0,1988

oskrba s pitno vodo

čiščenje komunalne odpadne vode

storitve, povezane z greznicami in 
malimi komunalnimi čistilnimi 

napravami
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3. JAVNA SLUŽBA OSKRBE S PITNO VODO 
 
Obseg izvajanja gospodarske javne službe je opredeljen v Uredbi o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 

št. 88/2012). Po 3. členu te uredbe se v okviru javne službe izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih 

objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za 

oskrbo živali. Iz tega izhaja tudi obveznost obračunavanja omrežnin za vse takšne objekte na območju 

opremljanja z javno GJI (aglomeracije) za izvajanje obveznih občinskih GJS.  
 
V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo mora Komunala Radovljica, 

d.o.o., kot izvajalec javne službe načrtovati in izvajati aktivnosti, ki so vezane na izpolnjevanje: 
zakonskih zahtev iz področja varovanja zdravja, varovanja okolja, meroslovja, splošno uveljavljenih 

tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja podjetja v okviru sistema kakovosti 

ISO 9001 ter HACCP. Ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo se zagotavlja s 
sistemskim pristopom obvladovanja stroškov in virov, v širšem prostoru pa se preverja s pomočjo 

ekonomskih in pojasnjevalnih kazalnikov in kazalcev primerjalne analize (Benchmarking), ki se izvaja v 
okviru Gospodarske zbornice Slovenije. 
 

3.1 Infrastruktura za izvajanje oskrbe s pitno vodo 
 
Komunala Radovljica izvaja GJS oskrbe s pitno vodo na področju občine Radovljica, kjer je 52 naselij z 
18.750 prebivalci, od tega je 38 naselij (73%) z manj kot 300 prebivalci. Območje občine Radovljica 

obsega 118,71 km2. Naselja so razporejena v 27 aglomeracij. Vsi prebivalci imajo možnost oskrbe iz 

javnega vodovodnega sistema. Priključenost na javni vodovodni sistem je več kot 99%. 
 
Javni vodovodni sistem je razvejan (skoraj 200 km javne napeljave) in z večjim številom objektov. Vsi 

stalno delujoči oziroma aktivni vodni viri (Draga, Kroparica, Mravlinc - Krpin, Babji Mlin Podnart, Zaloše, 

Hipodrom Lesce) na področju občine Radovljica so opremljeni z objekti za pripravo pitne vode. Z 
začasnim sistemom za pripravo pitne vode je opremljen tudi lokalni vodovodni sistem Dobravica, ki 
oskrbuje 22 prebivalcev. Kritične kontrolne točke vodnih virov v vodarnah in v ključnih objektih ter 

kontrolne točke so opremljene s telemetrijskim nadzornim sistemom. V letu 2018 se je povečal delež 

nakupa vode od drugih upravljavcev iz 31% na nekaj manj kot 70%. 
 
 

3.2 Stroški storitev oskrbe s pitno vodo 
 
Predračunska in obračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je po Uredbi sestavljena iz 
omrežnine in vodarine.  
 
Stroški vodarine 
 
Elementi lastne cene so po Uredbi stroški vodarine, med katere spadajo proizvajalni stroški, splošni 

stroški, stroški vodnih povračil in stroški omrežnine za oskrbo s pitno vodo. 
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, 

stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture 
in drugih proizvajalnih stroškov. Vodarina vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem 

storitev javne službe. 
 
Cena vodarine vključuje sledeče stroške: 

− neposredne stroške materiala in storitev, 
− neposredne stroške dela, 
− druge neposredne stroške, 
− splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 
− splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 
− splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih 

osnovnih sredstev, storitev in dela, 
− obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 
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− neposredne stroške prodaje, 
− stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni, 
− druge poslovne odhodke, 
− donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva. 

 
Proizvajalni stroški 
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, 

stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture 
in drugih proizvajalnih stroškov. 
 
Zaradi gospodarske rasti in napovedi splošnega povišanja cen življenjskih potrebščin s strani 

Statističnega urada ter zaradi napovedi dobaviteljev materiala in storitev, v letu 2019 pričakujemo 

povišanje praktično vseh proizvajalnih stroškov, to pa v elaboratu vpliva tudi na izračun cene storitve 
GJS oskrbe s pitno vodo.  
 
Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2019. Z nekaterimi  dobavitelji 
so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi. 
 
Stroški materiala 
 
Stroški materiala so stroški vodovodnega materiala, ki se uporablja za preventivno in kurativo 

vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški 

materialov, potrebnih za vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo kot so npr. beton, tampon, asfalt za 
sanacijo površin po intervencijah na javni infrastrukturi. Stroški pomožnega materiala so stroški sredstev 

za pripravo pitne vode (filtracija, UV in kemijska dezinfekcija vode), indikatorjev za preizkuse vode, 
čistilnih sredstev, maziv, barv za vzdrževanje objektov ipd. 
 
Stroški goriva so stroški goriva, ki ga porabimo za izvajanje storitev oskrbe s pitno vodo. Stroški 

električne energije so stroški porabe električne energije za objekte za oskrbo s pitno vodo, ki so 
priključeni na elektroenergetsko omrežje. To so vodarne (Ledevnica, Draga, Mravlinc, Kropa, Zaloše, 

Babji mlin Podnart, Hipodrom Lesce) črpališča in prečrpališča in drugi objekti z merilno regulacijsko 

opremo. Ocenjujemo, da se bodo stroški goriva v letu 2019 povečali do 10%, prav tako se bodo povečali 

tudi stroški dobave električne energije za do 38%. 
 
Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture in delovnih 

strojev podjetja, ki se uporabljajo za vzdrževanje javne infrastrukture. Ostali stroški obsegajo stroške 

delovnih oblek in stroške odpisa drobnega inventarja. 
 
Stroški najema komunalne infrastrukture so stroški najemnine javne infrastrukture, ki jo plačujemo 

lastnici javne infrastrukture Občini Radovljica in Komunali Tržič (omrežnina za naselje Praproše), od 
leta 2018 dalje pa tudi Občini Gorje (za magistralni vodovod Radovna). 
 
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri 
vzdrževanju sistema oskrbe s pitno vodo, kot npr. strojne storitve z mehanizacijo. Stroški storitev 

vzdrževanja opreme, ki je last izvajalca, so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev 

podjetja, kot npr. servisi strojev. Stroški vzdrževanja opreme in programov so stroški servisiranja naprav, 
stroški vzdrževanja merilne opreme ter stroški vzdrževanja programa za izdelavo katastra vodovodnega 

omrežja in programa za nadzor nad vodovodnim omrežjem. 
Stroški izvajalcev v okviru notranjega nadzora pitne vode (odvzem vzorcev, laboratorijskih in drugih 
meritev so stroški rednih in razširjenih analiz pitne vode ter občasne dodatne analize vode). 
 
Stroški dela 
Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov 

po veljavni zakonodaji, stroške regresa za letni dopust, povračila stroškov prevoza na delo, prehrane in 

drugih stroškov dela. 
 
Stroški dela so se s 1.1.2019 zaradi dogovora med socialnimi partnerji (kolektivna pogodba) povišali za 

3,75 %. 
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Stroški amortizacije podjetja 
Večji delež stroškov je amortizacija vozil vodovodnih monterjev, ročnega orodja in strojev, ostalo so 
stroški amortizacije računalnikov in drobnega inventarja. 
 
Splošni stroški 
Med stroške evidentiramo poslovne dogodke, povezane z upravljalno vodstvenimi in poslovnimi 
funkcijami, namenjenimi delovanju in vzdrževanju celotne družbe. To so stroški organizacijskih enot in 

stroški strokovnih služb, ki so povezane z dejavnostmi, in se jih ne da neposredno razdeliti. V letu 2019 
tako kot pri proizvajalnih stroških tudi pri splošnih stroških načrtujemo povišanje.  
 
Stroški vodnih povračil 
Obračunavajo se mesečno v skladu z veljavnimi predpisi, ki določajo vodna povračila, in so vključeni v 

ceno vodarine. Zaradi izgub na magistralnem vodovodu se bodo za 14% povišali tudi stroški vodnih 

povračil. 
 
Stroški omrežnine 
Osnovo za omrežnino sestavljata dve skupini stroškov, in sicer: 

✓ stroški najemnin in zavarovanja infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo in 
✓ stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne 

službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo. 
 

Omrežnina po Uredbi vključuje: 
✓ stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 
✓ stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 
✓ stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z 

gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 
✓ stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v okviru GJS oskrbe s pitno vodo, 
✓ stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, 
✓ plačilo za vodno pravico, 
✓ odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, 

povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture za oskrbo s pitno vodo. 
 

Stroški odškodnin in odhodki financiranja ter plačila za vodno pravico v okviru stroškov omrežnine v 

kalkulaciji niso upoštevani. Za plačila za vodno pravico po Uredbi velja prehodno obdobje. 
 
V letu 2019 so se stroški amortizacije oziroma najemnine GJI za oskrbo s pitno vodo povečali. Prav tako 

za leto 2019 načrtujemo povečanje stroškov materiala in storitev ter stroškov dela na segmentu 

vzdrževanja vodovodnih priključkov in vodomernih števcev, kar pa vpliva na izračun cene za omrežnino 

za oskrbo s pitno vodo. 
 
 
 

3.3 Kalkulacija cene oskrbe s pitno vodo 
 
1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
 

 
 
 
 
 
 

Predračunska količina Obračunska količina

za preteklo obračunsko obdobje za preteklo obračunsko obdobje

vodarina v m3 1.117.294 1.157.296

vodno povračilo v m3 1.117.294 1.071.155

število faktorjev omrežnine 9.848 9.963

OSKRBA S PITNO VODO
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2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev GJS za preteklo obračunsko obdobje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

        Analiza omrežnine oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Št. OSKRBA S PITNO VODO

Predračunski 

stroški za preteklo 

obračunsko obdobje 

2018

Obračunski stroški za 

preteklo obračunsko 

obdobje 2018

1 2 3 4

A. JAVNA INFRASTRUKTURA 496.451 484.978
1  - Najemnina infrastrukture 325.126 325.126
2  - Zavarovanje infrastrukture 146 137
3  - Obnova in vzdrževanje prikjučkov 171.179 159.715

4 NEPOSREDNI STROŠKI  (zap. 5 do 11) 326.102 374.818
5 - Strošek električne energije 8.925 10.281
6 - Strošek pogonskega goriva 11.240 6.561
7 - Drugi stroški materiala 39.296 47.057
8 - Stroški storitev 110.795 151.545
9 - Stroški dela 134.743 157.192

10 - Neposredni stroški prodaje 20.606 2.181
11 - Drugi neposredni stroški 497
12 POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13) 25.401 10.957
13 - Amortizacija osnovnih sredstev 25.401 10.957
14 SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15) 99.471 81.607
15 - Posredni stroški uprave 99.471 81.607
B. SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS 450.974 467.383
C. DONOS NA LASTNA SREDSTVA
D. PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO

16 SKUPAJ (B+C-D) 450.974 467.383
17 PRODANA KOLIČINA SKUPAJ 1.117.294 1.157.296
18  LASTNA CENA V EUR/m3 0,4036 0,4039

1 VODNO POVRAČILO 71.766 77.333
2 PRODANA KOLIČINA SKUPAJ v m3 1.117.294 1.071.155

1 Oskrba s pitno vodo 450.974 467.383
2 Vodno povračilo 71.766 77.333
3 SKUPAJ VODARINA 522.740 544.716
4 Količina - vodarina 1.117.294 1.157.296
5 Količina - vodno povračilo 1.117.294 1.071.155
6 CENA VODARINE - v EUR/m3 0,4036 0,4039
7 CENA VODNEGA POVRAČILA - v EUR/m3 0,0642 0,0722
5 SKUPAJ CENA  VODARINE V EUR/faktor 0,4678 0,4761

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE

Predračunski 

stroški za preteklo 

obračunsko obdobje

Obračunski stroški za 

preteklo obračunsko 

obdobje

1 STROŠEK NAJEMA INFRASTRUKTURE 325.126 325.126
2 STROŠEK ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE 146 137
3 STROŠEK OBNOVE IN VZDRŽEVANJA PRIKLJUČKOV 171.179 159.715

A. SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE 496.451 484.978
4 število faktorjev omrežnine 9.848 9.963
5 SKUPAJ CENA OMREŽNINE VODARINE V EUR/faktor 4,2009 4,0563

Potrjena cena povprečna letna 

obračunska cena

veljavna od 
1.1.2018 dalje

za obdobje od 
1.1.2018-

31.12.2018

vodarina v EUR/m3 0,4678 0,4761 101,77

omrežnina za faktor 1 4,2009 4,0563 96,56

OSKRBA S PITNO VODO

indeks 
obračunska 

cena / potrjena 
cena
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4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 

obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
 
Analizo za oskrbo s pitno vodo je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk: 
- števila prebivalcev občine, 
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh 

aglomeracij v občini), 
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine). 

 
Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred 

razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto 

razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na 

podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo 

izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi 

širinami (5 prebivalcev na hektar). V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno 

gostoto. Niso pa o ceni storitve oskrbe s pitno vodo poročali vsi izvajalci za vse občine. 
 
Občina Radovljica je bila po tem načinu razvrščena v sedmo skupino (od skupaj devetih), s številom 

do 15001 prebivalcev v občini, s povprečno gostoto nad 5 do 10 prebivalcev v občini glede na 

površino občine. Občina Radovljica je bila uvrščena v isto skupino kot sledeče občine: Krško, Litija, 

Žalec, Ajdovščina, Slovenj Gradec, Novo mesto, Ptuj, Grosuplje, Medvode, Postojna, Zagorje ob 

Savi in Vrhnika. Posledično je možna primerjava cen z navedenimi občinami.  
 

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi 

cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja. 
 

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

primerljivimi območji 
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja. 
 

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se 

oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov 
Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija 

vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni 
najprimernejša. 
 

 
 
 

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 
 
 
 
 

Šifra dejavnosti 

SKD Naziv dejavnosti SKD Pospešena pokritost 

kratkoročnih obveznosti

Gospodarnost 
poslovanja

E 36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 1,34 1,03

E 36.000 Komunala Radovljica, d.o.o. 2,11 1,05

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

do 31.3.2019
od 1.4.2019 do 

31.12.2019 leta 2019 skupaj

vodarina v m3 286.824 860.472 1.147.296

vodno povračilo v m3 265.289 795.866 1.061.155

število faktorjev omrežnine 29.740 89.221 118.961 9.913

Količina faktorjev 

omrežnine 

povprečno 

mesečno

OSKRBA S PITNO VODO
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9. Predračunski stroški izvajanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 
 
Predračunska cena vodarine brez vodnega povračila, cena vodnega povračila in skupna 
cena 
 

 
 
 
Predračunski stroški omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 

Št. OSKRBA S PITNO VODO

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019

Predračunski stroški - 

omrežnina 

infrastrukture 2019

Predračunski stroški 

omrežnina - izdelava 

hišnih priključkov 

2019

Predračunski stroški -

omrežnina menjava 

vodomerov 2019

A. JAVNA INFRASTRUKTURA 534.081
1  - Najemnina infrastrukture 340.923
2  - Zavarovanje infrastrukture 180
3  - Obnova in vzdrževanje prikjučkov 192.978

4 NEPOSREDNI STROŠKI  (zap. 5 do 11) 389.436 174.875 87.437 87.437
5 - Strošek električne energije 17.662 0 0
6 - Strošek pogonskega goriva 8.537 3.200 1.600 1.600
7 - Drugi stroški materiala 47.596 57.258 28.629 28.629
8 - Stroški storitev 151.819 63.135 31.568 31.568
9 - Stroški dela 159.845 51.139 25.570 25.570

10 - Neposredni stroški prodaje 3.926 142 71 71
11 - Drugi neposredni stroški 51 0 0 0
12 POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13) 11.286 2.802 1.401 1.401
13 - Amortizacija osnovnih sredstev 11.286 2.802 1.401 1.401
14 SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15) 86.045 15.302 7.651 7.651
15 - Posredni stroški uprave 86.045 15.302 7.651 7.651
B. SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS 486.767 192.978 96.489 96.489
C. DONOS NA LASTNA SREDSTVA
D. PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO

16 SKUPAJ (B+C-D) 486.767 534.081 96.489 96.489
17 PRODANA KOLIČINA SKUPAJ 1.147.296 9.913

18  LASTNA CENA VODARINE brez  vodnega povračila v 

EUR/m3 0,4243 4,4895

1 VODNO POVRAČILO 77.301
2 PRODANA KOLIČINA SKUPAJ v m3 1.061.155

1 Oskrba s pitno vodo 486.767
2 Vodno povračilo 77.301
3 SKUPAJ VODARINA 564.069
4 Količina - vodarina 1.147.296
5 Količina - vodno povračilo 1.061.155
6 CENA VODARINE - v EUR/m3 0,4243
7 CENA VODNEGA POVRAČILA - v EUR/m3 0,0728
5 SKUPAJ CENA  VODARINE V EUR/faktor 0,4971

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019

1 STROŠEK NAJEMA INFRASTRUKTURE 340.923
2 STROŠEK ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE 180
3 STROŠEK OBNOVE IN VZDRŽEVANJA PRIKLJUČKOV 192.978

A. SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE 534.081
4 število faktorjev omrežnine 9.913
5 SKUPAJ CENA OMREŽNINE VODARINE V EUR/faktor 4,4895
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10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe 

za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 
 
11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo 

tržno dejavnost 
Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež 

neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih 
stroških vseh dejavnosti. 
 

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
Izvajalec ne ustvarja prihodkov z opravljanjem posebnih storitev. 
 

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje 
Višina donosa je navedena v tabeli v točki 10. točki tega poglavja, vendar ga nismo vkalkulirali v 
ceno storitev. 
 

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 
Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih 

upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce 
zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti oziroma stroškovna mesta v 
skladu s trenutnimi potrebami. 
 
V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej 
dejavnosti 7,18 delavcev. V prihodnjem obračunskem obdobju naj bi bilo zaposlenih 7,76 delavcev.  
 

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese 

na uporabnike javne infrastrukture 
 
V naslednji tabeli so vključeni stroški najemnine infrastrukture, zavarovanja infrastrukture, 

vzdrževanje hišnih priključkov in menjave vodomerov, skratka vsi stroški omrežnine. 
 

Oskrba z vodo

neodpisana vrednost NV na dan 
31.12.2017

NV na dan 
31.12.2018

Povprečje nabavne 

vrednosti za preteklo 
obračunsko obdobje

NV na dan 
31.12.2019

Povprečje nabavne 

vrednosti za prihodnje 
obračunsko obdobje

premoženjske pravice 0 0
naložbene nepremičnine 0 0
zemljišča 0 0
zgradbe 1.454 1.454 1.454 1.454 1.454
oprema 401.826 416.361 409.094 458.041 437.201
drobni inventar 0 0
SKUPAJ 403.280 417.815 410.548 459.495 438.655 20.527 21.933

Oskrba z vodo - omrežnina

neodpisana vrednost NV na dan 
31.12.2017

NV na dan 
31.12.2018

Povprečje nabavne 

vrednosti za preteklo 
obračunsko obdobje

NV na dan 
31.12.2019

Povprečje nabavne 

vrednosti za prihodnje 
obračunsko obdobje

premoženjske pravice 0
naložbene nepremičnine 0
zemljišča 0
zgradbe 0
oprema 32.637 32.637 32.637 32.637
drobni inventar 0 0
SKUPAJ 32.637 32.637 0 32.637 32.637 1.632 1.632

5 % donos 
prihodnje 

obračunsko 

obdobje

5 % donos 
prihodnje 

obračunsko 

obdobje

5 % donos 
preteklo 

obračunsko 

obdobje

5 % donos 
preteklo 

obračunsko 

obdobje

Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev

Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev
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16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja 
izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 
 
Javna infrastruktura za izvajanje javne službe je po naši oceni izkoriščena v celoti. 
 
 

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe in predračunske cene javne 
infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje 

 

 
 

 
 
 
Predračunski strošek omrežnine oskrbe s pitno vodo je razdeljen na osnovi določenih faktorjev po 

dimenzijah vodomerov, na pavšaliste in uporabnike enot v večstanovanjskih objektih. 

Obračunski stroški za preteklo obračunsko 

obdobje
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje

325.126 340.923
137 180

159.715 192.978

484.978 534.081

100% 100%

Višina najemnine v EUR

Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Št. Storitev Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje - v EUR

1 Oskrba s pitno vodo 486.767
2 Vodno povračilo 77.301
3 SKUPAJ STROŠKI VODARINE 564.069
4 Načrtovana količina - vodarina 1.147.296
5 Načrtovana količina - vodno povračilo 1.061.155
6 CENA VODARINE - v EUR/m3 0,4243
7 CENA VODNEGA POVRAČILA - v EUR/m3 0,0728

8 SKUPAJ CENA VODARINE - v EUR/m3 0,4971

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019
1 STROŠEK NAJEMA INFRASTRUKTURE 340.923
2 STROŠEK ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE 180
3 STROŠEK OBNOVE IN VZDRŽEVANJA PRIKLJUČKOV 192.978

A. SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE 534.081
4 število faktorjev omrežnine 9.913
5 SKUPAJ CENA OMREŽNINE VODARINE V EUR/faktor 4,4895
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Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto 

se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov 

na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem 

obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Običajno se število povečuje zaradi novih 

uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje in tudi ostalih sprememb (povečanje dimenzije 

vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov…). Zmanjšanje števila faktorjev se 

lahko zgodi v primeru ukinitve priključkov ali zmanjšanja dimenzije oziroma hidravlične zmogljivosti 

vodomernih števcev.   
 
Predračunska cena omrežnine GJI oskrbe s pitno vodo se je za prihodnje obračunsko obdobje zvišala,  
zato je predlagana sprememba trenutno potrjene cene iz 4,2009 EUR / faktor na 4,4895 EUR / faktor. 

 
18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 

Sodila za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih so razvidna v 2. poglavju pod 
točko 2.1. 

 
19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32 

 
Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagamo dvig cene storitev oskrbe s pitno vodo in cene 
omrežnine za to dejavnost. 
 

 
 
Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz 

državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje 

gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne 

cene. 
 
V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela 
nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali 

najemnine infrastrukture GJS. 
 
Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo. 
 

obračunske postavke vrsta storitve faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

indeks 
nova cena 
/trenutna 

cena

vodarina skupaj EUR/m3 0,4678 0,4971 0,0293 106,27

vodarina EUR/mesec 0,4040 0,4243 0,0203 105,02

vodno povračilo EUR/mesec 0,0638 0,0728 0,0090 114,18

omrežnina - vodarina faktor 1 EUR/mesec 4,2009 4,4895 0,2886 106,87

oskrba s pitno vodo

D E F G

J / (I x 12) A x B x C B x C x D A x F x 12
Dimenzija Število Faktor Delež Vrednost Količina Omreznina Omreznina
vodomera odj.m. na brem. faktor 1 faktorjev na mesec na leto

vodomer na na vodomer na vodomer
EUR/mes mesec EUR/mes EUR/leto

DN<=20 7.312        1              100% 4,4895        7.312          4,4895          393.953         
DN 25 in 30 117          3              100% 4,4895        351             13,4686         18.910          
DN 40 24            10            100% 4,4895        240             44,8954         12.930          
DN 50 64            15            100% 4,4895        960             67,3432         51.720          
DN 80 13            50            100% 4,4895        650             224,4772       35.018          
DN 100 4              100           100% 4,4895        400             448,9545       21.550          
DN 150 -           200           100% 4,4895        -             897,9090       -                 

H I

SKUPAJ 9.913 534.081           

CA B
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javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin 
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4. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE 
VODE Z JAVNIH POVRŠIN 

 
Na področju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode se je z 31.12.2015 
spremenilo in na novo začelo veljati nekaj uredb: 

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/2015), 
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 

voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS, št. 98/2015), 
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda (UL RS, št. 98/2015). 
 
Komunala Radovljica, d.o.o., je izvajalec gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode na območju občine Radovljica. Na Centralni čistilni napravi Radovljica se 

prečiščujejo komunalne in padavinske odpadne vode z območja občine Radovljica in občine Žirovnica, 

na čistilni napravi Kropa pa odpadne vode iz širšega območja Krope. 
 
Za določitev pogojev izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode s 

področja občine Žirovnica je bila 26. 3. 2007 med občinama Radovljica in Žirovnica podpisana Pogodba 

o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz občine Žirovnica in 15. 4. 2010 še aneks k pogodbi. 
 
Kalkulacija oblikovanja cen na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda 
je prikazana v nadaljevanju. Kalkulacija oblikovanja cen v tem elaboratu vsebuje le področje odvajanja 

in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, katera se 

zaključuje s skupno čistilno napravo. 
 
Izvajanje storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode je povezano tudi z izračunom in obračunom 

okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ureja jo Uredba o okoljski 

dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS; št. 80/2012, z dne 

26.10.2012 in sprememba UL RS, št. 98/2015, z dne 18.12.2016). 
 
V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec 

javne službe načrtovati in izvajati aktivnosti, ki so vezane na izpolnjevanje: zakonskih zahtev s tega 
področja in splošno uveljavljenih tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja 

podjetja v okviru sistema kakovosti ISO 9001. Ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti se 

zagotavlja s sistemskim pristopom obvladovanja stroškov in virov, v širšem prostoru pa se preverja s 

pomočjo ekonomskih in pojasnjevalnih kazalnikov in kazalcev primerjalne analize (Benchmarking), ki 

se izvaja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. 
 
Problematika odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s površin streh 
 
Cena za odvajanje in čiščenje odpadne vode s streh, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ni oblikovana.  
 
Padavinske odpadne vode s površin streh v kalkulacijah za leto 2018 nismo vključili iz sledečih razlogov. 

• Zadnjih 20 let omejujemo priključevanje streh na kanalizacijo in spodbujamo ponikanje čim 

bližje, kjer padavine nastanejo. Skrbimo, da se na novo kanalizacijo po obstoječih naseljih 

meteorne vode ne priključujejo. 
• Večji del padavinskih vod se razbremenjuje v odvodnikih (potoki). Priključenih meteornih vod s 

streh od priključenih meteornih vod iz javnih površin ni možno »enostavno« ločiti. Za nobeno 

od teh trenutno nimamo potrebnih podatkov. 
• Ocenjujemo, da bi za vzpostavitev predmetnih evidenc v tem trenutku potrebovali 

nesorazmerno velik vložek (posnetki, kataster, soglasja lastnikov, validacija podatkov,…). 

Uredba MEDO8 to izjemo dopušča in ne določa rokov.  
• Občina Radovljica namerava v letu 2019 sprejeti nov Operativni program na področju odvajanja 

in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Radovljica, ki naj bi 

                                                 

 
8 5. odstavek 31. člena Uredbe 
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vključeval strategijo za ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami iz streh in ostalih utrjenih 

površin, ki se zbirajo v javni kanalizaciji in se prečiščujejo na čistilnih napravah. 
 

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/2015) mora 

Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe zagotavljati: 
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki se odvaja v javno 

kanalizacijo, 
- vzdrževanje in čiščenje javne kanalizacije ter objektov javne kanalizacije, 
- prevzem blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter njegovo obdelavo na 

čistilni napravi najmanj enkrat na tri leta, 
- praznjenje nepretočnih greznic in obdelava odpadne vode na čistilni napravi, 
- pregled malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE. 
 
 

4.1 Javna služba odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin 
 
Komunala Radovljica, d.o.o., je upravljavec javne kanalizacije v občini Radovljica, v kateri se nahaja 52 

naselij in živi 18.750 prebivalcev. Območje občine Radovljica obsega 118,71 km2.Delež naselij z manj 
kot 300 prebivalci je 77. Neposredno na Centralno čistilno napravo (CČN) Radovljica se odvajajo 
odpadne vode iz naselij: Radovljica, Begunje, Zapuže, Zgoša, Studenčice, Hraše, Hlebce, Lesce, Nova 
vas, Posavec ter večina naselij iz občine Žirovnica. V letu 2015 je pričela obratovati nova čistilna 

naprava Kropa. Do leta 2017 smo nanjo priključili naselja Kropa, Brezovica in Lipnica. Manjše količine 

odpadne vode se po javni kanalizaciji odvajajo tudi na nekaj skupnih malih komunalnih čistilnih naprav 

v upravljanju Komunale Radovljica.  
 
Dolžina javnega kanalizacijskega sistema v občini znaša dobrih 90 km in je v večji meri mešane 

namembnosti (za odvajanje fekalne in meteorne odpadne vode). Le novejši odseki in zaledje ČN Kropa 

je izvedeno pretežno kot ločen sistem. Poleg cevovoda javni kanalizacijski sistem občine Radovljica 

sestavljajo še drugi objekti, kot so črpališča, razbremenilniki, revizijski jaški, itd. V občini je še kar nekaj 

starejših sistemov za odvajanje odpadne vode z javnih površin, ki so priključeni na javni kanalizacijski 
sistem (mešani sistemi) z zaključkom na skupni čistilni napravi. 
 
 

4.1.1 Stroški storitev odvajanja odpadnih voda 
 
Cena storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je po Uredbi sestavljena 
iz: 
- omrežnine, 
- cene izvajanja storitev javne službe in 
- okoljske dajatve  

 
Okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se obračunava v skladu z Uredbo o okoljski 
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in je na računih uporabnika prikazana 
ločeno od storitve te javne službe. 
 
Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve odvajanja odpadnih voda, med katerimi ločimo 

proizvajalne stroške in splošne stroške, ter stroški omrežnine za odvajanje odpadnih voda. 
 
Cena opravljanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih 
površin po Uredbi vključuje sledeče stroške: 
- neposredne stroške materiala in storitev, 
- neposredne stroške dela, 
- druge neposredne stroške, 
- splošne (neposredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacijo poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 
- splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih 

osnovnih sredstev, storitev in dela, 
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje, 
- druge poslovne odhodke in 
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- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca. 
 

Proizvajalni stroški 
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, 

stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture 

in drugih proizvajalnih stroškov.  
 
Zaradi gospodarske rasti in napovedi splošnega povišanja cen življenjskih potrebščin s strani 

Statističnega urada ter zaradi napovedi dobaviteljev materiala in storitev, v letu 2019 pričakujemo 

povišanje praktično vseh proizvajalnih stroškov, to pa v elaboratu vpliva tudi na izračun cene storitve 

GJS odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin.  
 
Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2019. Z nekaterimi  dobavitelji 

so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi. 
 
Stroški materiala 
Stroški materiala so stroški materiala oz. elementov, ki se uporabljajo pri vzdrževanju sistema za 

odvajanje odpadnih voda; npr. cevi za čiščenje. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški 

drugih materialov oz. elementov, potrebnih za vzdrževanje sistema za odvajanje; npr. jaški, pokrovi, 

cevi, … 
 
Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za vozila za izvajanje storitev odvajanja odpadne vode. 
Stroški električne energije so stroški električne energije za vzdrževanje šestih črpališč. Ocenjeno je, da 
se bodo stroški goriva v letu 2019 povečali do 10%, prav tako se bodo povečali tudi stroški dobava 

električne energije za do 38%. 
 
Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture in delovnih 

strojev podjetja, ki se uporabljajo za vzdrževanje javne infrastrukture. 
 
Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja. 
 
Stroški storitev 
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri 

vzdrževanju sistema odvajanja odpadnih voda npr. sanacija črpališč, razbremenilnikov… 
 
Stroški storitev vzdrževanja opreme v lasti izvajalca so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih 

strojev podjetja; npr. servisi strojev in naprav. Stroški vzdrževanja programov so stroški servisiranja 

opreme za nadzor sistema odvajanja odpadnih voda ter stroški vzdrževanja programa za izdelavo in 

posodobitve katastra kanalizacijskega sistema. 
 
Stroški laboratorijskih in drugih meritev so stroški meritev in analiz odpadne vode, ki se odvaja po javni 

kanalizaciji. 
 
Stroški dela 
Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v 

skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in 
za prehrano ter druge stroške dela. 
 
Stroški dela so se s 1.1.2019 zaradi dogovora med socialnimi partnerji (kolektivna pogodba) povišali za 

3,75 %. 
 
Stroški amortizacije podjetja 
Večji delež stroškov predstavlja amortizacija vozil in delovnih strojev. 
 
Splošni stroški 
Med splošne stroške evidentiramo poslovne dogodke, povezane z upravljalno vodstvenimi funkcijami in 
poslovnimi funkcijami, namenjeni delovanju in vzdrževanju celotne družbe. To so stroški organizacijskih 

enot in stroški strokovnih služb, ki so povezani z dejavnostmi in se jih ne da neposredno razdeliti. 
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V letu 2019 tako kot pri proizvajalnih stroških tudi pri splošnih stroških načrtujemo povišanje. 
 
Stroški omrežnine 
Po novi Uredbi bo omrežnina za odvajanje odpadne komunalne in padavinske odpadne vode 

vključevala: 
- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, 

obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine. 
 
Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani. 
 
Cena omrežnine za odvajanje odpadne vode ostaja v letu 2019 na enaki ravni. 
 
 

4.1.2 Kalkulacija cene odvajanja odpadne vode 
 
1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
 

 
 
Število faktorjev omrežnine je prikazano na povprečnem mesečnem nivoju. 
 

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
 

 
 

 
 

Predračunska količina Obračunska količina

za preteklo obračunsko obdobje za preteklo obračunsko obdobje

odvajanje odpadne vode v m3 691.708 793.005

število faktorjev omrežnine odvajanja 7.120 7.166

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH

Št. ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH
Predračunski 

stroški za preteklo 

obračunsko obdobje

Obračunski stroški za 

preteklo obračunsko 

obdobje

1. NEPOSREDNI STROŠKI 85.616 108.710
2. - Strošek električne energije 2.633 4.584
3. - Strošek pogonskega goriva 0 2.320
4. - Drugi stroški materiala 5.749 2.840
5. - Stroški storitev 16.804 36.341
6. - Stroški dela 51.496 61.481
7. - Neposredni stroški prodaje 8.934 1.143
8.  - Drugi neposredni stroški 0
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 12.976 2.803
9.  - Amortizacija osnovnih sredstev 12.976 2.803
10. SPLOŠNI STROŠKI 43.670 42.759
11. - Posredni stroški uprave 43.670 42.759
A. SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA PO KANALIH 142.262 154.272
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 4.569
C. PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO 0 0

D. SKUPAJ (A+B-C) 142.262 158.841

12. PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m
3 691.708 793.005

13.  LASTNA CENA V EUR/m3 0,2057 0,2003
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3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje 
 

 
 

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 

obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
 
Analizo za odvajanje komunalne odpadne vode je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih 

spremenljivk: 
- števila prebivalcev občine, 
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh 

aglomeracij v občini), 
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine). 

 
Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred 
razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto 

razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na 

podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo 

izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi 

širinami (5 prebivalcev na hektar). V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno 

gostoto. Niso pa o ceni storitve odvajanja komunalne odpadne vode poročali vsi izvajalci za vse 

občine. 
  
Občina Radovljica je bila po tem načinu razvrščena v šesto skupino (od skupaj osmih), s številom 

nad 15001 prebivalcev v občini, s povprečno gostoto nad 6 do 12 prebivalcev v občini glede na 

površino občine. Občina Radovljica je bila uvrščena v isto skupino kot sledeče občine: Ivančna 

Gorica, Brežice, Šentjur, Slovenska Bistrica, Sevnica, Krško, Žalec, Ajdovščina, Slovenj Gradec, 

Litija, Ptuj, Grosuplje, Postojna, Medvode, Kočevje, Novo mesto, Škofja Loka, Zagorje ob Savi, 

Tržič, Vrhnika, Kamnik in Piran. Posledično je možna primerjava cen z navedenimi občinami.  
 

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi 

cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 
Velja enak odgovor kot za predhodno 4. točko tega poglavja. 
 

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

primerljivi območji 
Velja enak odgovor kot za predhodno 4. točko tega poglavja. 
 

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se 

oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov 

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ODVAJANJA PO KANALIH

Predračunski 

stroški za preteklo 

obračunsko obdobje

Obračunski stroški za 

preteklo obračunsko 

obdobje

1 OMREŽNINA 298.872 298.859
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 298.814 298.814
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 58 46
4 število priključkov 7.120 7.166

5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 3,4980 3,4756

Potrjena cena povprečna letna 

obračunska cena

veljavna od 
1.1.2018 dalje

za obdobje od 
1.1.2018-

31.12.2018

cena odvajanja - kanal v EUR/m3 0,2057 0,2003 97,40

omrežnina za faktor 1 3,4980 3,4756 99,36

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH

indeks 
obračunska 

cena / potrjena 
cena
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Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija 

vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni 
najbolj primerna. 
 

 
 

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 

9. Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnina posamezne javne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje 
 

 
 
 

 
 

Šifra dejavnosti 

SKD Naziv dejavnosti SKD Pospešena pokritost 

kratkoročnih obveznosti

Gospodarnost 
poslovanja

E 37 Ravnanje z odplakami 1,64 1,01

E 36.000 Komunala Radovljica, d.o.o. 2,11 1,05

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

do 31.3.2019
od 1.4.2019 do 

31.12.2019 leta 2019 skupaj

odvajanje odpadne vode v m3 196.376 589.129 785.505

število faktorjev omrežnine odvajanja 21.347 64.041 85.388 7.116

Količina faktorjev 

omrežnine 

povprečno 

mesečno

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH

Št. ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019
1. NEPOSREDNI STROŠKI 124.542
2. - Strošek električne energije 4.584
3. - Strošek pogonskega goriva 2.320
4. - Drugi stroški materiala 2.840
5. - Stroški storitev 52.083
6. - Stroški dela 62.167
7. - Neposredni stroški prodaje 547
8.  - Drugi neposredni stroški 0
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 2.803
9.  - Amortizacija osnovnih sredstev 2.803
10. SPLOŠNI STROŠKI 43.816
11. - Posredni stroški uprave 43.816
A. SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA PO KANALIH 171.161
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 
C. PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO

D. SKUPAJ (A+B-C) 171.161

12. PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m
3 785.505

13.  LASTNA CENA V EUR/m3 0,2179

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ODVAJANJA PO KANALIH

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019
1 OMREŽNINA 299.031
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 298.973
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 58
4 število priključkov 7.116

5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 3,5020



Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb 
 

 

Komunala Radovljica, d.o.o.  39 

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe 

za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 
11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo 

tržno dejavnost 
Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež 

neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih 

stroških vseh dejavnosti. 
 

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica ni opravljala posebnih storitev; prav tako 
jih ne bo opravljala v prihodnjem obračunskem obdobju. 
 

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje 
Višina donosa je navedena v tabeli v 10. točki tega poglavja, vendar ga nismo vkalkulirali v ceno 
storitev. 

 
14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 
Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih 

upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce 

zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v 

skladu s trenutnimi potrebami. 
 
V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej 
dejavnosti 1,47 delavca, v prihodnjem obračunskem obdobju pa jih načrtujemo 1,32 delavca. 
 

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese 

na uporabnike javne infrastrukture 
 

 
 
16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja 

izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 
Javna infrastruktura za izvajanje javne službe je izkoriščena v celoti.  
 
 

Odvajanje - kanalizacija

neodpisana vrednost NV na dan 
31.12.2017

NV na dan 
31.12.2018

Povprečje nabavne 

vrednosti za preteklo 
obračunsko obdobje

NV na dan 
31.12.2019

Povprečje nabavne 

vrednosti za prihodnje 
obračunsko obdobje

premoženjske pravice 0 0 0
naložbene nepremičnine 0 0 0
zemljišča 0 0 0
zgradbe 0 0 0
oprema 91.386 91.386 91.386 98.386 94.886
drobni inventar 0 0 0
SKUPAJ 91.386 91.386 91.386 98.386 94.886 4.569 4.744

5 % donos 
preteklo 

obračunsko 

obdobje

Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev 5 % donos 
prihodnje 

obračunsko 

obdobje

Obračunski stroški za preteklo obračunsko 

obdobje
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje

298.859 299.031

100% 100%
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

ODVAJANJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA

Višina najemnine v EUR
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17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje 

obračunsko obdobje 
 

 
 

Predračunski strošek amortizacije je razdeljen na osnovi določenih faktorjev po dimenzijah vodomerov, 

na pavšaliste in uporabnike stanovanjskih enot v večstanovanjskih objektih. 
 
Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto 

se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov 

na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem 

obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Običajno se to število povečuje zaradi 

novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje in tudi ostalih sprememb (povečanje 

dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov…). Zmanjšanje števila 

faktorjev se lahko zgodi v primeru ukinitve priključkov ali zmanjšanja velikosti oziroma hidravlične 

zmogljivosti vodomernih števcev. 
 
Predračunska cena omrežnine GJI odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode iz javnih površin 

je 3,5034 EUR / faktor in se je za prihodnje obračunsko obdobje minimalno zvišala. Spremembe 

obstoječe potrjene cene 3,4980 EUR / faktor za to omrežnino ne predlagamo, zato je omrežnina po 

posameznih dimenzijah vodomernih števcev kot sledi v naslednji tabeli. 
 

 
 
 
18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so 
konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1. 
 
 

Št. Storitev ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje - v EUR

1 Stroški odvajanje kanalizacija 171.161
2 Načrtovana količina - v m3 785.505

3 CENA ODVAJANJE KANALIZACIJA - v EUR/m3 0,2179

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - odvajanje kanalizacija
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje - v EUR

1 Strošek najema infrastrukture 298.973
2 Strošek zavarovanja infrastrukture 58

A. SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE - ODVAJANJE KANALIZACIJA 299.031
3 Število priključkov 7.116

4 LASTNA CENA V EUR/mesec  za faktor 1 3,5020

D E F G

J / (I x 12) A x B x C B x C x D A x F x 12
Dimenzija Število Faktor Delež Vrednost Količina Omreznina Omreznina
vodomera odj.m. na brem. faktor 1 faktorjev na mesec na leto

vodomer na na vodomer na vodomer
EUR/mes mesec EUR/mes EUR/leto

DN<=20 4.958        1              100% 3,4980        4.958          3,4980          208.104         
DN 25 in 30 71            3              100% 3,4980        213             10,4940         8.941            
DN 40 17            10            100% 3,4980        170             34,9800         7.136            
DN 50 55            15            100% 3,4980        825             52,4700         34.630          
DN 80 11            50            100% 3,4980        550             174,9000       23.087          
DN 100 4              100           100% 3,4980        400             349,8000       16.790          
DN 150 200           100% 3,4980        -             699,6000       -                 

H I

SKUPAJ 7.116 298.688           

B CA
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19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32 
 
Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagamo dvig cene storitev odvajanja odpadne vode, in 

sicer iz cene 0,2057 EUR na ceno 0,2179 EUR. 
 

 
 
Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz 

državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje 

gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne 

cene. 
 
V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela 

nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali 

najemnine infrastrukture GJS.  
 
Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obračunske postavke vrsta storitve faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

indeks 
nova cena 
/trenutna 

cena

odvajanje komunalne odpadne vode odvajanje -  kanalizacija EUR/m3 0,2057 0,2179 0,0122 105,93
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4.2 Javna služba čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin 
 
Komunala Radovljica ima v občini Radovljica v najemu in upravljanju Centralno čistilno napravo 

Radovljica ter novozgrajeno čistilno napravo v Kropi zmogljivosti 2.400 PE. Upravlja tudi s štirimi 

skupnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami; Gostišče Draga, Mošnje 1, Mošnje 2 in OŠ Ovsiše. 
 

4.2.1 Skupne čistilne naprave 
 
Zmogljivost CČN Radovljica je 17.320 populacijskih ekvivalentov (PE); zasnovana je kot šaržni biološki 

reaktor (SBR) s terciarnim čiščenjem. Po klasifikaciji iz zakonodaje spada v skupino čistilnih naprav 

zmogljivosti od vključno 10.000 do 100.000 PE. 
 
Na CČN Radovljica se čistijo odpadne vode, ki pritečejo po javni kanalizaciji iz občin Radovljica in 
Žirovnica (komunalne odpadne vode) ter greznične gošče in blato malih komunalnih čistilnih naprav 

(skupnih in individualnih), ki jih na CČN pripeljemo s fekalnim vozilom s celotnega območja občine 

Radovljica. 
 
Čistilna naprava Kropa ima polno zmogljivost 2400 PE. Nanjo so trenutno priključena naselja Kropa, 
Brezovica in Lipnica. To predstavlja ca. 50% celotne zmogljivosti ČN Kropa. V naslednji fazi se načrtuje 

izvedba kanalizacije in priključitev naselja Kamna Gorica. Po klasifikaciji zakonodaje spada ČN Kropa 

v skupino čistilnih naprav zmogljivosti od vključno 2.000 do 10.000 PE. 
 
V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec 

javne službe načrtovati in izvajati aktivnosti, ki so vezane na izpolnjevanje: zakonskih zahtev s tega 
področja in splošno uveljavljenih tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja 

podjetja v okviru sistema kakovosti ISO 9001. Ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti se 

zagotavlja s sistemskim pristopom obvladovanja stroškov in virov, v širšem prostoru pa se preverja s 

pomočjo ekonomskih in pojasnjevalnih kazalnikov in kazalcev primerjalne analize (Benchmarking), ki 

se izvaja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. 
 

4.2.2 Stroški storitev čiščenja odpadnih voda 
 
Cena storitev javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je po Uredbi MEDO 

sestavljena iz: 
- omrežnine in 
- cene opravljanja storitev te javne službe. 
 
Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve čiščenja odpadnih voda, med katerimi ločimo 

proizvajalne stroške in splošne stroške, in stroški omrežnine za čiščenje odpadnih voda. 
 
Ceno storitve in ceno omrežnine (upoštevanje razmerja količin in faktorjev čiščenja odpadnih vod) smo 

za uporabnike greznic in MKČN ocenili na 80% glede na ceno storitve in omrežnine za uporabnike, 

katerih odpadne vode so na CČN dovedene po javni kanalizaciji. 
 
Na podlagi takih izhodišč smo tudi preračunali delež stroškov storitev in omrežnine, ki se nanaša na 

uporabnike kanalizacije in na delež, ki se nanaša na uporabnike kanalizacije. 
 

 

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA

Predračunski 

stroški za 

prihodnje 
obračunsko 

obdobje 2019: 
kanalizacija + 

greznice + MKČN

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko 

obdobje 2019 - 
greznice in MKČN

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019 - kanalizacija

1 OMREŽNINA 315.997 62.228 253.770
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 313.793 61.794 252.000
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 2.204 434 1.770
4 število priključkov 10.208 2.368 7.839
5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 2,1897 2,6976
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Uporabnikom, ki so priključeni na skupno komunalno čistilno napravo ali male komunalne čistilne 

naprave, se okoljska dajatev zaračunava v višini 10%. Pogoj, da se uporabnikom skupnih ČN in MKČN 

lahko zaračunava okoljska dajatev v višini 10%, je obratovanje teh čistilnih naprav skladno z 

zakonodajo. 
 
Proizvajalni stroški 
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, 

stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture 

in drugih proizvajalnih stroškov.  
 
Zaradi gospodarske rasti in napovedi splošnega povišanja cen življenjskih potrebščin s strani 

Statističnega urada ter zaradi napovedi dobaviteljev materiala in storitev, v letu 2019 pričakujemo 

povišanje praktično vseh proizvajalnih stroškov, to pa v elaboratu vpliva tudi na izračun cene storitve 

GJS čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin.  
 
Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2019. Z nekaterimi  dobavitelji 

so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi. 
 
Stroški materiala 
Stroški materiala so stroški flokulanta za izvajanje dehidracije blata, stroški koagulanta za obarjanje 

fosforja in stroški kemikalij za pranje delovne opreme. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture 

so stroški materialov za vzdrževanje strojev, naprav, objektov, elektro napeljav, ograj, itd. Stroški 

pomožnega materiala, materiala za čiščenje so stroški kemikalij za izvajanje analiz, laboratorijske 

steklovine, maziv, olj, čistil,… 
 
Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za izvajanje čiščenja odpadne vode. Stroški električne 

energije so stroški električne energije za obratovanje čistilnih naprav. 
 
Ocenjeno je, da se bodo stroški goriva v letu 2019 povečali do 10%, prav tako se bodo povečali tudi 

stroški dobava električne energije za do 38%. Čistilne naprave so znaten porabnik električne energije. 
 
Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje avtomobila in tovornjaka 

(fekalnega vozila). Stroški nadomestnih delov infrastrukture so stroški nadomestnih delov za 

vzdrževanje javne infrastrukture, kot npr. rezervni deli za mešala, črpalke, kompresorje, centrifugo,… 
 
Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja. 

Št.
ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA, GREZNICE IN 

MKČN SKUPAJ

Predračunski 

stroški za 

prihodnje 
obračunsko 

obdobje 2019: 
kanalizacija + 

greznice + MKČN

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko 

obdobje 2019 - 
greznice in MKČN

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019 - kanalizacija

1. NEPOSREDNI STROŠKI 364.852 77.421 287.431
2. - Strošek električne energije 48.114 10.210 37.904
3. - Strošek pogonskega goriva 7.096 1.506 5.590
4. - Drugi stroški materiala 41.735 8.856 32.879
5. - Stroški storitev 132.886 28.198 104.688
6. - Stroški dela 125.050 26.535 98.515
7. - Neposredni stroški prodaje 2.992 635 2.357
8.  - Drugi neposredni stroški 6.978 1.481 5.497
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 6.673 1.416 5.257
9.  - Amortizacija osnovnih sredstev 6.673 1.416 5.257
10. SPLOŠNI STROŠKI 70.210 14.898 55.312
11. - Posredni stroški uprave 70.210 14.898 55.312
A. SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA PO KANALIH 441.734 93.735 347.999
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 
C. PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO

D. SKUPAJ (A+B-C) 441.734 93.735 347.999
12. PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m

3 1.158.855 288.156 870.699
13.  LASTNA CENA V EUR/m3 0,3253 0,3997



Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb 
 

 

Komunala Radovljica, d.o.o.  45 

Stroški storitev 
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri 

vzdrževanju čistilnih naprav, kot npr. servisi črpalk, kompresorjev, mešal, dekantorjev,… stroški oddaje 

mulja oziroma blata in ostankov mehanske stopnje na čistilnih napravah. 
Stroški storitev vzdrževanja opreme v lasti izvajalca so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih 

strojev podjetja; npr. servis avtomobila, tovornjaka, laboratorijske opreme. Stroški vzdrževanja 

programov so stroški vzdrževanja programa scada in daljinskega nadzora. 
 
Stroški laboratorijskih in drugih meritev so stroški izvajanja obveznega obratovalnega monitoringa 
odpadnih vod na CČN Radovljica, ČN Kropa, MKČN Mošnje 1 in MKČN Mošnje 2 ter stroški analiz blata 
in odpadne vode. Stroški pregledov MKČN so stroški izvajanja pregledov MKČN OŠ Ovsiše in MKČN 

Gostišče Draga ter na vseh individualnih MKČN na območju občine Radovljica.  
 
Stroški dela 
Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v 

skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in 
za prehrano in druge stroške dela. 
 
Stroški dela so se s 1.1.2019 zaradi dogovora med socialnimi partnerji (kolektivna pogodba) povišali za 

3,75 %. 
 
Stroški amortizacije podjetja 
Večji delež stroškov predstavlja amortizacija vozil. 
 
Splošni stroški 
Med splošne stroške storitev javne službe čiščenja komunalne odpadne vode evidentiramo stroške, 

povezane z upravljalno-vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, namenjeni delovanju in 
vzdrževanju celotnega podjetja. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so 

povezani z dejavnostmi in jih ne moremo neposredno razdeliti. 
 
V letu 2019 tako kot pri proizvajalnih stroških tudi pri splošnih stroških načrtujemo povišanje. 
 
Stroški omrežnine 
Po novi Uredbi omrežnina za čiščenje odpadne komunalne vode vključuje: 
- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za sužnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, 

obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine. 
 
Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani. 
Pri obračunu stroškov omrežnine upoštevamo predpisane amortizacijske stopnje po Uredbi. 
 
V letu 2019 so se stroški amortizacije oziroma najemnine GJI za čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode iz javnih površin zmanjšali, to pa vpliva na izračun cene za omrežnino, ki bo nižja. 
 

4.2.3 Kalkulacija cene čiščenja odpadne vode 
 
1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
 

 

Predračunska količina Obračunska količina

za preteklo obračunsko obdobje za preteklo obračunsko obdobje

čiščenje odpadne vode v m3 759.104 870.699

število faktorjev omrežnine čiščenja 7.830 7.939

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA
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2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
 

 
 

 
 

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje 
 

 
 

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 

obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
Analizo za čiščenje odpadne vode je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk: 
- števila prebivalcev občine, 
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh 

aglomeracij v občini), 
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine). 

 
Najprej so občine razdelili v skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred 

razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto 

Št. ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA

Predračunski 

stroški za preteklo 

obračunsko obdobje

Obračunski stroški za 

preteklo obračunsko 

obdobje

1. NEPOSREDNI STROŠKI 221.873 249.268
2. - Strošek električne energije 30.419 36.534
3. - Strošek pogonskega goriva 3006 5.388
4. - Drugi stroški materiala 24.204 26.305
5. - Stroški storitev 65.464 82.926
6. - Stroški dela 80.057 91.146
7. - Neposredni stroški prodaje 12.414 1.471
8.  - Drugi neposredni stroški 6.309 5.497
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 5.543 5.257
9.  - Amortizacija osnovnih sredstev 5.543 5.257
10. SPLOŠNI STROŠKI 61.982 55.012
11. - Posredni stroški uprave 61.982 55.012
A. SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA PO KANALIH 289.398 309.537
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 3.113
C. PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO 0 0
D. SKUPAJ (A+B-C) 289.398 312.650
12. PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m

3 759.104 870.699
13.  LASTNA CENA V EUR/m3 0,3812 0,3591

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA

Predračunski 

stroški za preteklo 

obračunsko obdobje

Obračunski stroški za 

preteklo obračunsko 

obdobje

1 OMREŽNINA 284.090 285.077
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 282.106 283.045
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 1.984 2.032
4 število priključkov 7.830 7.939
5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 3,0235 2,9923

Potrjena cena povprečna letna 

obračunska cena

veljavna od 
1.1.2018 dalje

za obdobje od 
1.1.2018-

31.12.2018

cena čiščenja - kanal v EUR/m3 0,3812 0,3591 94,19

omrežnina za faktor 1 3,0235 2,9923 98,97

indeks 
obračunska 

cena / potrjena 
cena

ČIŠČENJE ODPADNE VODE PO KANALIH
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razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na 

podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo 

izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi 
širinami. V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni te 
storitve poročali vsi izvajalci za vse občine. 
 
Iz objavljene analize niso razvidne razvrstitve občine v posamezne skupine in primerljivost z 

občinami, da bi lahko konkretno ugotovili s katerimi občinami lahko primerjamo naše cene. 
 

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi 
cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja v elaboratu. 
 

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

primerljivi območji 
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja v elaboratu. 
 

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se 

oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov 
Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija 

vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni 
najbolj primerna. 
 

 
 
 

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 
 

9. Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnina posamezne javne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje 
 
V spodnji tabeli je predračunska kalkulacija omrežnine čiščenja odpadne vode. 
 

 

Šifra dejavnosti 

SKD Naziv dejavnosti SKD Pospešena pokritost 

kratkoročnih obveznosti

Gospodarnost 
poslovanja

E 37 Ravnanje z odplakami 1,64 1,01

E 36.000 Komunala Radovljica, d.o.o. 2,11 1,05

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

do 31.3.2019
od 1.4.2019 do 

31.12.2019 leta 2019 skupaj

čiščenje odpadne vode v m3 217.675 653.024 870.699

število faktorjev omrežnine čiščenja 23.518 70.554 94.072 7.839

Količina faktorjev 

omrežnine 

povprečno 

mesečno

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019
1 OMREŽNINA 253.770
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 252.000
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 1.770
4 število priključkov 7.839
5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 2,6976
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10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe 

za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo 
tržno dejavnost 
Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež 

neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih 

stroških vseh dejavnosti. 
 

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica, d.o.o., ni opravljala posebnih storitev; 
prav tako jih ne bo opravljala v prihodnjem obračunskem obdobju. 
 

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje 
Višina donosa je navedena v 10. točki tega poglavja, vendar ga nismo upoštevali v kalkulaciji cene. 
 

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 
Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih 

upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce 

Št. ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019
1. NEPOSREDNI STROŠKI 287.431
2. - Strošek električne energije 37.904
3. - Strošek pogonskega goriva 5.590
4. - Drugi stroški materiala 32.879
5. - Stroški storitev 104.688
6. - Stroški dela 98.515
7. - Neposredni stroški prodaje 2.357
8.  - Drugi neposredni stroški 5.497
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 5.257
9.  - Amortizacija osnovnih sredstev 5.257
10. SPLOŠNI STROŠKI 55.312
11. - Posredni stroški uprave 55.312
A. SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA PO KANALIH 347.999
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 
C. PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO

D. SKUPAJ (A+B-C) 347.999
12. PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m

3 870.699
13.  LASTNA CENA V EUR/m3 0,3997

Čiščenje odpadne vode

neodpisana vrednost NV na dan 
31.12.2017

NV na dan 
31.12.2018

Povprečje nabavne 

vrednosti za preteklo 
obračunsko obdobje

NV na dan 
31.12.2019

Povprečje nabavne 

vrednosti za prihodnje 
obračunsko obdobje

premoženjske pravice 0
naložbene nepremičnine 0
zemljišča 0
zgradbe 0
oprema 61.936 62.599 62.267 78.824 70.711
drobni inventar 0
SKUPAJ 61.936 62.599 62.267 78.824 70.711 3.113 3.536

5 % donos 
preteklo 

obračunsko 

obdobje

Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev 5 % donos 
prihodnje 

obračunsko 

obdobje
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zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v 

skladu s trenutnimi potrebami. 
 
V preteklem obračunskem obdobju sta bila neposredno zaposlena iz dejansko opravljenih ur na tej 
dejavnosti 2,47 delavca, v prihodnjem obračunskem obdobju pa 1,95 delavca. 

 
15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese 

na uporabnike javne infrastrukture 
 

 
 

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja 

izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 
Javna infrastruktura za izvajanje storitev javne službe odvajanja odpadne vode je izkoriščena v 

celoti.  
 

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje 

obračunsko obdobje 
 

 
 
Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno 

leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih 

priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem 
obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Število se povečuje 

zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje, in tudi ostalih sprememb 

(povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov…). 
 

Obračunski stroški za preteklo obračunsko 

obdobje
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje

285.077 253.770

100% 100%
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA

Višina najemnine v EUR

Št. Storitev ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje - v EUR

1 Stroški čiščenja kanalizacije 347.999
2 Načrtovana količina - v m3 870.699

3 CENA ČIŠČENJA KANALIZACIJA - v EUR/m3 0,3997

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - čiščenje kanalizacija
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje - v EUR

1 Strošek najema infrastrukture 252.000
2 Strošek zavarovanja infrastrukture 1.770

A. SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE - ČIŠČENJE KANALIZACIJA 253.770
3 Število priključkov 7.839

4 LASTNA CENA V EUR/mesec  za faktor 1 2,6976
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18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 
Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so 
konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1. 
 

 
19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32 
 
Predračunska cena omrežnine GJI čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin 

se je za prihodnje obračunsko obdobje znižala, zato je predlagana sprememba trenutno potrjene cene 

iz 3,0235 EUR / faktor na 2,6976 EUR / faktor. 
 
Občinskemu svetu predlagamo sledeče spremembe cen: 
 

 
 
Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega 

proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih 

javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene. 
 
V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene 

subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine 

infrastrukture GJS.  
 
Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C D E F G

J / (I x 12) A x B x C B x C x D A x F x 12
Dimenzija Število Faktor Delež Vrednost Količina Omreznina Omreznina
vodomera odj.m. na brem. faktor 1 faktorjev na mesec na leto

vodomer na na vodomer na vodomer
EUR/mes mesec EUR/mes EUR/leto

DN<=20 5.875        1              100% 2,6976        5.875          2,6976          190.193         
DN 25 in 30 68            3              100% 2,6976        204             8,0928          6.604            
DN 40 16            10            100% 2,6976        160             26,9760         5.179            
DN 50 50            15            100% 2,6976        750             40,4640         24.278          
DN 80 11            50            100% 2,6976        550             134,8800       17.804          
DN 100 3              100           100% 2,6976        300             269,7600       9.711            
DN 150 -           200           100% 2,6976        -             539,5200       -                 

H I

SKUPAJ 7.839 253.770           

A B

obračunske postavke vrsta storitve faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

indeks 
nova cena 
/trenutna 

cena

čiščenje - kanalizacija EUR/m3 0,3812 0,3997 0,0185 104,85

omrežnina - čiščenje kanalizacija faktor 1 EUR/mesec 3,0235 2,6976 -0,3259 89,22
čiščenje komunalne odpadne vode
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4.3 Javna služba storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 

 
Na območju občine Radovljica so kraji, ki niso opremljeni z javno kanalizacijo. Tam se za odvajanje 
odpadne vode v okolje koristijo obstoječe pretočne greznice in MKČN. 
 

4.3.1 Nepretočne greznice, obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave 
 
Odjemna mesta z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode preko obstoječih pretočnih greznic in MKČN 
predstavljajo nekaj manj kot 25% od vseh odjemnih mest. Ta odstotek se na račun gradnje nove 

kanalizacije in čistilnih naprav zmanjšuje, ker se povečuje število odjemnih mest, priključenih na javno 

kanalizacijo in skupne čistilne naprave.  
 

4.3.2 Stroški storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 

MKČN 
 
Cena javne službe storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami obstoječimi greznicami in MKČN je 

po Uredbi MEDO sestavljena iz: 
- omrežnine in 
- cene opravljanja storitev te javne službe. 
 
Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz greznic in 

MKČN, med katerimi ločimo proizvajalne stroške in splošne stroške ter stroške omrežnine za čiščenje 

odpadnih voda. 
 
Ceno storitve in ceno omrežnine (upoštevanje razmerja količin in faktorjev čiščenja odpadnih vod) smo 

za uporabnike greznic in MKČN ocenili na 80% glede na ceno storitve in omrežnine za uporabnike, 
katerih odpadne vode so na CČN dovedene po javni kanalizaciji. V mehanskih usedalnikih redno 
vzdrževanih pretočnih greznic poteka anaerobno čiščenje. S tem je odpadna voda, ki se odvaža na 

čistilno napravo, že delno prečiščena.  
 
Proizvajalni stroški 
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, 
stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture 

in drugih proizvajalnih stroškov. 
 
Zaradi gospodarske rasti in napovedi splošnega povišanja cen življenjskih potrebščin s strani 

Statističnega urada ter zaradi napovedi dobaviteljev materiala in storitev, v letu 2019 pričakujemo 

povišanje praktično vseh proizvajalnih stroškov, to pa v elaboratu vpliva tudi na izračun cene storitev 

GJS povezanih z greznicami in MKČN.  
 
Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2019. Z nekaterimi  dobavitelji 

so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi. 
 
Stroški materiala 
 
Stroški materiala so stroški flokulanta za izvajanje dehidracije blata, stroški koagulanta za obarjanje 

fosforja in stroški kemikalij za pranje delovne opreme. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture 

so stroški materialov za vzdrževanje strojev, naprav, objektov, elektroomaric, ograj, itd. Stroški 

pomožnega materiala, materiala za čiščenje so stroški kemikalij za izvajanje analiz, laboratorijske 

steklovine, maziv, olj, čistil,… 
 
Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za izvajanje čiščenja odpadne vode. Stroški električne 

energije so stroški električne energije za obratovanje CČN Radovljica, ČN Kropa, MKČN Mošnje 1 ter 

Mošnje 2. Ocenjeno je, da se bodo stroški goriva v letu 2019 povečali do 10%, prav tako se bodo 

povečali tudi stroški dobava električne energije za do 38%. 
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Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje avtomobila in tovornjaka 

(fekalnega vozila). Stroški nadomestnih delov infrastrukture so stroški nadomestnih delov za 

vzdrževanje javne infrastrukture, kot npr. rezervni deli za mešala, črpalke, kompresorje, centrifugo,… 
Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja. 
 
Stroški storitev 
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri 

vzdrževanju čistilnih naprav, kot npr. servisi črpalk, kompresorjev, mešal, dekantorjev… 
 
Stroški storitev vzdrževanja opreme v lasti izvajalca so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih 

strojev podjetja; npr. servis avtomobila, tovornjaka, laboratorijske opreme. Stroški vzdrževanja 

programov so stroški vzdrževanja programa za nadzor nad CČN Radovljica in Čistilno napravo Kropa. 
 
Stroški laboratorijskih in drugih meritev so stroški izvajanja obveznega obratovalnega monitoringa 

odpadnih vod na CČN Radovljica, ČN Kropa, MKČN Mošnje 1 in MKČN Mošnje 2 ter stroški analiz blata 

in odpadne vode. Stroški pregledov MKČN so stroški izvajanja pregledov MKČN OŠ Ovsiše in MKČN 

Gostišče Draga ter na vseh individualnih MKČN na območju občine Radovljica.  
 
Občasno so to tudi stroški storitev pogodbenega izvajalca za odvoz grezničnih gošč iz usedalnikov 

greznic in MKČN v primerih, ko z lastnim vozilom te storitve zaradi specifike posameznega primera ne 
moremo opraviti ali v času popravil lastnega vozila za odvoz fekalij. 
 
Stroški dela 
Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v 

skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in 

za prehrano in druge stroške dela. 
 
Stroški dela so se s 1.1.2019 zaradi dogovora med socialnimi partnerji (kolektivna pogodba) povišali za 

3,75 %. 
 
Stroški amortizacije podjetja 
Med te stroške spada predvsem amortizacija vozil. 
 
Splošni stroški 
Med splošne stroške storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami 

in MKČN evidentiramo stroške, povezane z upravljalno-vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, 
namenjeni delovanju in vzdrževanju celotnega podjetja. To so stroški organizacijskih enot in stroški 

strokovnih služb, ki so povezani z dejavnostmi in jih ne moremo neposredno razdeliti. 
 
V letu 2019 tako kot pri proizvajalnih stroških tudi pri splošnih stroških načrtujemo povišanje. 
 
Stroški omrežnine 
Po novi Uredbi omrežnina za čiščenje odpadne komunalne vode vključuje: 
- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za sužnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, 

obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine. 

 
Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani. 
 
Pri obračunu stroškov omrežnine upoštevamo predpisane amortizacijske stopnje po Uredbi. 
 
V letu 2019 so se stroški amortizacije oziroma najemnine GJI za čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode iz javnih površin zmanjšali, to pa vpliva na izračun cene za omrežnino pri storitvah 

povezanih z greznicami in MKČN, ki bo nižja. 
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4.3.3 Kalkulacija cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 

greznicami in MKČN 
 
1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
 

 
 

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Predračunska količina Obračunska količina

za preteklo obračunsko obdobje za preteklo obračunsko obdobje

odvajanje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN) 331.094 293.156

čiščenje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN) 331.094 293.156

število faktorjev omrežnine čiščenja (greznice in MKČN) 2.475 2.468

STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN

Št. STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN

Predračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje

Obračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje
A. NEPOSREDNI STROŠKI 152.597 136.634
1.  - Strošek električne energije 10.614 9.841
2. - Strošek pogonskega goriva 7.128 4.908
3. - Drugi stroški materiala 16.964 8.049
4. - Stroški storitev 49.726 63.703
5. - Stroški dela 59.653 48.061
6. - Neposredni stroški prodaje 6.310 591
7.  - Drugi neposredni stroški 2.202 1.481
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 2.038 1.520
9.  - Amortizacija drugih osnovnih sredstev 2.038 1.520
10. SPLOŠNI STROŠKI 31.505 22.108
11. - Posredni stroški uprave 31.505 22.108
A. SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA GREZNIČNIH GOŠČ 186.140 160.262
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 4.433
C. PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO 0 0
D. SKUPAJ (A+B-C) 186.140 164.695
12. PRODANA KOLIČINA v m

3 331.094 293.156
13.  LASTNA CENA V EUR/m3 0,5618 0,5618

Št.
OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - STORITVE RAVNANJA Z 

GREZNICAMI IN MKČN

Predračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje

Obračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje
1 OMREŽNINA 71.837 70.900
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 71.335 70.395
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 502 505
4 število priključkov 2.475 2.468
5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 2,4187 2,3938
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3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje 
 

 
 

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 

obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
Analizo je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk: 
- števila prebivalcev občine, 
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh 

aglomeracij v občini), 
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine). 

 
Najprej so občine razdelili v skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred 
razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto 

razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na 

podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo 

izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi 

širinami. V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni te 

storitve poročali vsi izvajalci za vse občine. 
 
Iz objavljene analize niso razvidne razvrstitve občine v posamezne skupine in primerljivost z 

občinami, da bi lahko konkretno ugotovili s katerimi občinami lahko primerjamo naše cene. 
 

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi 

cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja. 
 

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 
primerljivi območji 
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja. 
 

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se 

oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov 
Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija 

vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni 
najbolj primerna. 
 

 
 

 

 

 

 

Potrjena cena povprečna letna 

obračunska cena

veljavna od 
1.1.2018 dalje

za obdobje od 
1.1.2018-

31.12.2018

odvajanje greznice in MKČN - v EUR/m3

čiščenje greznice in MKČN - v EUR/m3

SKUPAJ storitve MKČN - v EUR/m3 0,5618 0,5618

omrežnina odvajanje greznice in MKČN - za faktor 1

omrežnina čiščenje greznice in MKČN - za faktor 1

SKUPAJ omrežnina MKČN - za faktor 1 2,4187 2,3938

STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN

0,5618

2,4187

0,5618

2,3938

indeks 
obračunska 

cena / potrjena 
cena

100,00

98,97

Šifra dejavnosti 

SKD Naziv dejavnosti SKD Pospešena pokritost 

kratkoročnih obveznosti

Gospodarnost 
poslovanja

E 37 Ravnanje z odplakami 1,64 1,01

E 36.000 Komunala Radovljica, d.o.o. 2,11 1,05



Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb 
 

 

Komunala Radovljica, d.o.o.  55 

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 

9. Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnina posamezne javne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje 
 

 
 
 

 
 
 

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe 

za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

do 31.3.2019
od 1.4.2019 do 

31.12.2019 leta 2019 skupaj

odvajanje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN) 72.039 216.117 288.156

čiščenje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN) 72.039 216.117 288.156

število faktorjev omrežnine čiščenja (greznice in MKČN) 7.105 21.314 28.418 2.368

Količina faktorjev 

omrežnine 

povprečno 

mesečno

STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN

Št. STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019 skupaj

Predračunski stroški 

za prihodnje 
obračunsko obdobje - 

odvajanje

Predračunski stroški 

za prihodnje 
obračunsko obdobje - 

čiščenje

A. NEPOSREDNI STROŠKI 144.855 67.435 77.420
1.  - Strošek električne energije 10.210 0 10.210
2. - Strošek pogonskega goriva 5.136 3.630 1.506
3. - Drugi stroški materiala 9.868 1.011 8.856
4. - Stroški storitev 40.332 12.134 28.198
5. - Stroški dela 76.893 50.358 26.535
6. - Neposredni stroški prodaje 937 302 635
7.  - Drugi neposredni stroški 1.481 0 1.481
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 1.519 104 1.416
9.  - Amortizacija drugih osnovnih sredstev 1.519 104 1.416
10. SPLOŠNI STROŠKI 21.987 7.088 14.898
11. - Posredni stroški uprave 21.987 7.088 14.898
A. SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA GREZNIČNIH GOŠČ 168.361 74.627 93.734
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA
C. PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO

D. SKUPAJ (A+B-C) 168.361 74.627 93.734
12. PRODANA KOLIČINA v m

3 288.156 288.156
13.  LASTNA CENA V EUR/m3 0,5843 0,2590 0,3253

Št.
OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - STORITVE RAVNANJA Z 

GREZNICAMI IN MKČN

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019

1 OMREŽNINA 62.228
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 61.794
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 434
4 število priključkov 2.368
5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 2,1897
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11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo 

tržno dejavnost 
Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež 

neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih 

stroških vseh dejavnosti. 
 

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica, d.o.o., ni opravljala posebnih storitev; 

prav tako jih ne bo opravljala v prihodnjem obračunskem obdobju. 
 

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje 
Višina donosa je razvidna v tabeli v 10. točki tega poglavja, vendar donosa nismo upoštevali v 

kalkulaciji cene. 
 

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 
Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih 

upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce 

zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v 

skladu s trenutnimi potrebami. 
 
V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenega iz dejansko opravljenih ur na 

tej dejavnosti 1,56 delavca. V prihodnjem obdobju pa načrtujemo 1,48 delavca. 
 
15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese 

na uporabnike javne infrastrukture 
 

 
 

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja 

izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 
Javna infrastruktura za izvajanje storitev javne službe odvajanja odpadne vode je izkoriščena v 

celoti.  
 

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje 

obračunsko obdobje 

Odvajanje - s fekalnikom

neodpisana vrednost NV na dan 
31.12.2017

NV na dan 
31.12.2018

Povprečje nabavne 

vrednosti za preteklo 
obračunsko obdobje

NV na dan 
31.12.2019

Povprečje nabavne 

vrednosti za prihodnje 
obračunsko obdobje

premoženjske pravice 0
naložbene nepremičnine 0
zemljišča 0
zgradbe 0
oprema 241.870 241.870 241.870 241.870 241.870
drobni inventar 0
SKUPAJ 241.870 241.870 241.870 241.870 241.870 12.094 12.094

5 % donos 
preteklo 

obračunsko 

obdobje

Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev 5 % donos 
prihodnje 

obračunsko 

obdobje

Obračunski stroški za preteklo obračunsko 

obdobje
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje

100% 100%
70.395 61.794

Višina najemnine v EUR

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - GREZNICE in MKČN

Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture
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Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno 

leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih 
priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem 

obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Število se povečuje 

zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje, in tudi ostalih sprememb 

(povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov…).  
 
Zmanjšanje števila faktorjev se lahko zgodi v primeru ukinitve priključkov ali zmanjšanja velikosti 

oziroma hidravlične zmogljivosti vodomernih števcev ali prehoda uporabnikov greznic oziroma 
MKČN na kanalizacijo. 
 

 
 

Št. STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019 skupaj

Predračunski stroški 

za prihodnje 
obračunsko obdobje - 

odvajanje

Predračunski stroški 

za prihodnje 
obračunsko obdobje - 

čiščenje

A. NEPOSREDNI STROŠKI 144.855 67.435 77.420
1.  - Strošek električne energije 10.210 0 10.210
2. - Strošek pogonskega goriva 5.136 3.630 1.506
3. - Drugi stroški materiala 9.868 1.011 8.856
4. - Stroški storitev 40.332 12.134 28.198
5. - Stroški dela 76.893 50.358 26.535
6. - Neposredni stroški prodaje 937 302 635
7.  - Drugi neposredni stroški 1.481 0 1.481
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 1.519 104 1.416
9.  - Amortizacija drugih osnovnih sredstev 1.519 104 1.416
10. SPLOŠNI STROŠKI 21.987 7.088 14.898
11. - Posredni stroški uprave 21.987 7.088 14.898
A. SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA GREZNIČNIH GOŠČ 168.361 74.627 93.734
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA
C. PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO

D. SKUPAJ (A+B-C) 168.361 74.627 93.734
12. PRODANA KOLIČINA v m

3 288.156 288.156
13.  LASTNA CENA V EUR/m3 0,5843 0,2590 0,3253

Št.
OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - STORITVE RAVNANJA Z 

GREZNICAMI IN MKČN

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019

1 OMREŽNINA 62.228
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 61.794
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 434
4 število priključkov 2.368
5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 2,1897

D E F G

J / (I x 12) A x B x C B x C x D A x F x 12
Dimenzija Število Faktor Delež Vrednost Količina Omreznina Omreznina
vodomera odj.m. na brem. faktor 1 faktorjev na mesec na leto

vodomer na na vodomer na vodomer
EUR/mes mesec EUR/mes EUR/leto

DN<=20 2.145        1              100% 2,1897        2.145          2,1897          56.368          
DN 25 in 30 31            3              100% 2,1897        93              6,5691          2.444            
DN 40 4              10            100% 2,1897        40              21,8970         1.051            
DN 50 6              15            100% 2,1897        90              32,8455         2.365            
DN 80 -           50            100% 2,1897        -             109,4850       -                 
DN 100 -           100           100% 2,1897        -             218,9700       -                 
DN 150 -           200           100% 2,1897        -             437,9400       -                 

H I

SKUPAJ 2.368 62.228             

CA B
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Predračunska cena omrežnine GJI za storitve povezane z greznicami in MKČN se je za prihodnje 
obračunsko obdobje znižala, zato je predlagana sprememba trenutno potrjene cene iz 2,4187 EUR 
/ faktor na 2,1897 EUR / faktor. 
 
 
 

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 
Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so 

konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1. 
19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32 

 
Občinskemu svetu predlagamo spremembe cen storitev in omrežnine ravnanja z greznicami in 
MKČN, in sicer: 
 

 
 
 
Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz 

državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje 

gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne 

cene. 
 
V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela 

nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali 
najemnine infrastrukture GJS.  
 
Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo. 

 
  

obračunske postavke vrsta storitve faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

indeks 
nova cena 
/trenutna 

cena

storitve greznic in MKČN EUR/m3 0,5618 0,5843 0,0225 104,00

omrežnina - greznice in MKČN faktor 1 EUR/mesec 2,4187 2,1897 -0,2290 90,53

storitve, povezane z greznicami in 
malimi komunalnimi čistilnimi 

napravami
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III. ELABORAT 
 

o oblikovanju cen storitev javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki 

v občini Radovljica 
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5. JAVNA SLUŽBA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 
 
Izpolnjevanje zakonskih zahtev za izvajanje javne službe ravnanja z odpadki 
 
Bistvo ravnanja z odpadki v današnjem času je zmanjševanje količin odloženih odpadkov na 

odlagališčih in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v ozračje ter preprečevanje odlaganja nevarnih 

odpadkov v okolje.  
Pri opravljanju javne službe je poleg republiških predpisov potrebno upoštevati še zahteve lokalne 

zakonodaje, zahteve sistema ISO 9001, zahteve varstva pri delu, varnosti in zdravja pri delu, zahteve 
skupnih shem ravnanja s posameznimi vrstami komunalnih odpadkov, in sicer za: 

o odpadno embalažo, 
o odpadna fitofarmacevtska sredstva, 
o odpadno električno in elektronsko opremo, 
o odpadne baterije in akumulatorje, 
o odpadne nagrobne sveče in 
o odpadna zdravila. 

 
5.1 Opis dejavnosti ravnanja z odpadki 

 
Dejavnost ravnanja z odpadki v Komunali Radovljica, d.o.o., izvajamo kot obvezno gospodarsko javno 
službo. Storitev opravljamo na celotnem območju občine Radovljica. Sistem ravnanja z odpadki 

izvajamo v gospodinjstvih, ustanovah, industriji in storitvenih dejavnostih. V občini Radovljica je v sistem 

ravnanja z odpadki vključenih 18.750 prebivalcev v vseh 52 naseljih. Storitev ravnanja z odpadki je v 
skladu z občinskim odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki obvezna 

za vse povzročitelje komunalnih odpadkov na enak način na celotnem območju občine. Območje občine 

Radovljica obsega 118,71 km2. Delež naselij z manj kot 300 prebivalci je 73%. 
 

Obstoječi sistem zbiranja in odvoza odpadkov je zasnovan na zadovoljevanju zakonskih zahtev v celoti, 

obenem pa občanom zagotavlja optimalen standard ravnanja z odpadki.  
 
Pogostost odvozov MKO in BIO odpadkov iz zbiralnic 

 

  Število  odvozov mesečno 
 

Sistem 
zbiralnic 

Število  odvozov tedensko 

Območje MKO Embalaža Bio  Območje Papir Steklo Embalaža 
Občina 

Radovljica 2,17 2,17 4,33  Radovljica 2 1 3 

     Lesce 2 1 3 

     Begunje 2 1 3 

     
ostalo 
območje 1 1 3 
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Realizirane in načrtovane količine določenih vrst komunalnih odpadkov 

 

 
 

 

Količine zbranih, obdelanih in odstranjenih odpadkov 2017, 2018 ter predračunske količine za 2019 

 

 
 
 

2017 2017 2018 2018 2019

Vsa količina zbranih KO v sistemu GJS

predrač. 

količine 

obrač.         

količine

predrač. 

količine 

obrač.         

količine

predrač. 

količine 

Zbrani MKO kg 2.473.000 2.462.060 2.404.800 2.398.410 2.400.000

Ločene frakcije brez odpadne embalaže kg 2.013.440 1.997.898 2.049.210 2.303.762 2.320.000

Ločene frakcije odpadne embalaže kg 1.355.000 1.469.989 1.383.760 1.470.884 1.440.000

Obdelava MKO kg 2.473.000 2.462.060 2.404.800 2.507.690 2.500.000

Odlaganje MKO kg 1.474.340 1.389.988 1.453.880 1.362.547 1.362.000

Ločene frakcije skupaj kg 3.368.440 3.467.887 3.432.970 3.774.646 3.760.000

MKO + ločene frakcije brez BIO kg 5.841.440 5.929.947 5.837.770 6.173.056 6.160.000

Biološki odpadki kg 510.000 513.110 507.000 557.880 550.000

Skupaj zbrani odpadki GJS kg 6.331.440 6.443.057 6.344.770 6.730.936 6.710.000

2017 2017 2018 2018 2019

Z.š. Naziv kazalnika EM predrač. 

količine 

obrač.         

količine

predrač. 

količine 

obrač.         

količine

predrač. 

količine 

1
Celotna zbrana količina KO odpadkov-

skupaj kg 6.346.440 6.443.057 6.344.770 6.730.936 6.710.000

2 KO  na odlagališču MM kg 3.205.440 3.059.800 3.137.240 2.943.250 3.050.000

2a Odloženi MKO  na odlagališče po obdelavi kg 1.474.340 1.389.988 1.453.880 1.362.547 1.360.000

2c Odloženi MKO/prebivalca kg 78 74 77 72 72

3
Ločene frakcije odpadkov -skupaj brez 

kos.odlag. kg 3.141.000 3.383.257 3.207.530 3.787.686 3.660.000

3a Ločene frakcije / prebivalca kg 167 179 170 201 194

3b Delež ločenih frakcij v MKO odpadkih % 68 71 69 74 73

4 Papirna in kartonska embalaža kg 100.000 146.367 150.000 177.580 150.000

5 Steklena embalaža kg 370.000 377.222 381.760 380.104 390.000

6 Mešana embalaža kg 885.000 946.400 902.000 913.200 950.000

7 Papir kg 365.000 370.566 361.020 369.693 390.000

8 Posebni odpadki kg 40.000 25.320 30.000 33.970 30.000

9 Kosovni odpadki odlag. kg 732.440 597.740 732.440 544.840 550.000

10 Kosovni odpadki-les kg 300.000 384.840 350.000 478.330 450.000

11 Kosovni odpadki-kovine kg 100.000 109.194 100.000 127.020 120.000

12 Elektronska oprema kg 100.000 113.693 105.210 128.997 110.000

13 Gume kg 30.000 29.950 30.000 44.200 40.000

14 Tekstil, ravno steklo, sveče kg 26.000 111.525 50.100 171.362 170.000

15 Azbest, gradbeni kg 15.000 50.530 20.000 65.400 60.000

16a Zeleni odrez ZC kg 300.000 204.540 220.440 339.950 250.000

16b Biološki odpadki kg 510.000 513.110 507.000 557.880 550.000

17 Število zabojnikov na ekoloških otokih kos 462 462 462 462 462
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5.1.1 Izračun sodil za preračun cen storitev ravnanja z odpadki iz mase v prostornino 
 
Izvajalec mora cene posameznih storitev javne službe izraziti v kg in zaračunati posameznim 

uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnikov za mešane komunalne ali biološke odpadke 

ter na pogostost odvoza posameznega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja z odpadki mora 

prikazati razdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja z odpadki med uporabnike. 
 
Sodila za preračun so se v primerjavi s preteklim obdobjem spremenila zaradi spremenjenih količin 

zbranih komunalnih odpadkov in strukture zbranih odpadkov ter skupnega volumna posode za mešane 

komunalne odpadke. 
 
Sodila se bodo v letu 2019 spremenila 4 x letno, s čimer bomo izvedli korekcije količin zbranih in 

obračunanih odpadkov (spremenjene količine zbranih komunalnih odpadkov in skupni volumen posod 

za mešane  in biološke odpadke ). 
 
Sodila za preračun volumna posod za odpadke za preteklo obračunsko obdobje 
 

 
 
Sodila za preračun volumna posod za odpadke za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 

Masa določenih vrst komunalnih odpadkov je zmanjšana za težo komunalnih odpadkov, odpeljanih s 
kontejnerskimi vozili. Obračun stroškov je pri kontejnerskem odvozu izveden po dejansko tehtanih 

količinah iz evidenčnih listov v skladu s 23. členom Uredbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zap. 
št.

SODILA ZA PRERAČUN KOLIČIN 

ODPADKOV

zbiranje določenih 

vrst komunalnih 
odpadkov

zbiranje biološko 

razgradljivih 
odpadkov

obdelava 
določenih vrst 

komunalnih 
odpadkov

odlaganje 
ostankov 

predelave ali 
odstranjevanja 

komunalnih 
odpadkov

A Masa določenih vrst komunalnih 

odpadkov 5.477.770 507.000 1.854.800 1.303.880

B Obračunska prostornina zabojnikov v m³ 23.800 3.820 23.800 23.800

C Sodilo za preračun v kg iz m3                        

(C = A / B) 230 133 78 55

zap. 
št.

SODILA ZA PRERAČUN KOLIČIN 

ODPADKOV

zbiranje določenih 

vrst komunalnih 
odpadkov

zbiranje biološko 

razgradljivih 
odpadkov

obdelava 
določenih vrst 

komunalnih 
odpadkov

odlaganje 
ostankov 

predelave ali 
odstranjevanja 

komunalnih 
odpadkov

A Masa določenih vrst komunalnih 

odpadkov 5.860.000 550.000 2.100.000 1.244.000

B Obračunska prostornina zabojnikov v m³ 24.600 3.880 24.600 24.600

C Sodilo za preračun v kg iz m3                        

(C = A / B) 238 142 85 51
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5.2 Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov 
 

Dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov 
Vključenost v sistem zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Radovljica je v skladu z občinskim odlokom 

obvezna za vse povzročitelje. Komunala Radovljica, d.o.o., zagotavlja prevzem naslednjih vrst 
komunalnih odpadkov:  
− mešanih komunalnih odpadkov – na prevzemnih mestih po sistemu od vrat do vrat, 
− kosovnih odpadkov – 2-krat letno na podlagi individualnih naročil na prevzemnih mestih in v 

delovnem času ZC Radovljica, 
− odpadne embalaže (papirnata, steklena, mešana) na zbiralnicah ločenih frakcij in v delovnem času  

ZC Radovljica, 
− odpadne mešane embalaže na prevzemnih mestih po sistemu od vrat do vrat, 
− ostale ločene frakcije komunalnih odpadkov iz gospodinjstev (papir, steklo, embalaža, kovine, 

oblačila in obutev, OEEO, manjše količine gradbenih odpadkov, zeleni odrez, frakcije nevarnih 
odpadkov iz gospodinjstev, kosovni odpadki, leseni odpadki, …) v delovnem času ZC Radovljica. 
 

Minimalna letna dinamika za odvoz embalaže in mešanih komunalnih odpadkov je tako 26-krat. Občani 

so o terminih odvoza obveščeni z letnim koledarjem, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva, in ga objavimo 

tudi na krajevno običajen način. 
 
Dejavnost zbiranje bioloških odpadkov 
Vključitev v izvajanje dejavnosti zbiranja bioloških odpadkov je za gospodinjstva, ki živijo v 

večstanovanjskih objektih obvezna, za gospodinjstva, ki živijo v individualnih objektih pa izbirna na 

podlagi pisnega naročila. Komunala Radovljica, d.o.o., zagotavlja prevzem bioloških odpadkov na 

prevzemnih mestih po sistemu od vrat do vrat. Minimalna dinamika za občane, vključene v individualen 

odvoz, je 52-krat. 
 
 

5.2.1 Stroški storitev zbiranja komunalnih odpadkov 
 
Stroški materiala 
Stroški električne energije so stroški električne energije za obratovanje Zbirnega centra Radovljica.  
 
Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za smetarska vozila (zbiranje in odvoz odpadkov), za 

kotalni prekucnik, za prevoz bioloških odpadkov in ločenih frakcij določenih vrst odpadkov. 
 

Drugi stroški materiala so stroški materiala za čiščenje prostorov, posipnega materiala za primer razlitja 

olj in kemikalij za pranje delovne opreme. 
Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja. 
 
Stroški storitev 

Stroški odvoza drugih vključujejo stroške storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri izvajanju zbiranja 

in odvoza določenih vrst odpadkov. 
Stroški poštnih in telefonskih storitev so stroški pošiljanja obvestil in uporabe telefona. 
 
Stroški storitev vzdrževanja vozil ter ostale opreme so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih 

strojev podjetja. 
 
Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij so stroški provizij in zavarovalnih premij za objekte in 

delovna sredstva. 
Stroški vzdrževanja računalniških programov, izobraževanj in zdravniških pregledov so stroški 

vzdrževanja informacijskega sistema, izobraževanj in usposabljanj ter varstva in zdravja pri delu. 
Stroški dela študentov in pogodbeno delo so stroški izvajanja obvezne prakse ter občasnega 

pogodbenega dela v času nadomeščanja zaposlenih. 
 
Stroški registracije vozil, poročila in tiskanje so stroški registracije delovnih vozil, tiskanje obvestil za 

gospodinjstva ter objave v lokalnih medijih. 
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Stroški - interni med dejavnostmi so stroški internih izvedenih del na zbirnem centru – pluženje, 

posipanje. 
 
Stroški dela  
Stroški dela so stroški dela za izvajanje storitve zbiranja in odvoza določenih vrst odpadkov. 
 
Neposredni stroški prodaje so stroški prevoza določenih vrst odpadkov za druga podjetja. 
 
Posredni proizvajalni stroški 
So stroški amortizacije osnovnih sredstev delovnih vozil in opreme na Zbirnem centru 
 
Splošni stroški 
So stroški prisojeni izvajanju dejavnosti po veljavnem sodilu za podjetje. 
 
 

5.2.2 Kalkulacija cene zbiranja komunalnih odpadkov 
 
1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
 

 
 

 
 
2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje  

 

Predračunska količina Obračunska količina

za preteklo obračunsko obdobje za preteklo obračunsko obdobje

zbiranje MKO 3.240.000 2.398.410

zbiranje ločenih frakcij (prihodki, ki znižujejo LC) 1.135.000 2.303.762

zbiranje embalaže (prihodki, ki znižujejo LC) 1.155.000 1.470.884

Zbiranje MKO skupaj 5.530.000 6.173.056

najemnina infrastrukture 5.702.090 6.173.056

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Predračunska količina Obračunska količina

za preteklo obračunsko obdobje za preteklo obračunsko obdobje

zbiranje BIO odpadkov 507.000 557.880

ZBIRANJE BIO ODPADKOV

Št. ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Predračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje

Obračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje
A. NEPOSREDNI STROŠKI 612.682 739.429
1. - Strošek električne energije 4.573 5.912
2. - Strošek pogonskega goriva 58.430 63.178
3. - Drugi stroški materiala 17.308 17.798
4. - Stroški storitev 121.036 180.822
5. - Stroški dela 392.091 449.288
6. - Neposredni stroški prodaje 19.244 22.275
7. - Drugi neposredni stroški 0 156
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13) 57.107 78.490
9. - Amortizacija osnovnih sredstev 57.107 78.490
10. SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15) 94.041 77.210
11. - Posredni stroški uprave 94.041 77.210
A. SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS 763.830 895.129
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 0
C. PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO 33.242 44.667
D. SKUPAJ (B+C-D) 730.588 850.462
12. PRODANA KOLIČINA SKUPAJ 5.530.000 6.173.056
13.  LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg 0,1321 0,1378
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Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev zbiranja BIO odpadkov za preteklo 
obračunsko obdobje so prikazani v spodnji tabeli. 
 

 
 

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje 
 

 
 

Št. ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Predračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje

Obračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje
A. JAVNA INFRASTRUKTURA 15.431 16.864
1  - Najemnina infrastrukture 15.183 16.595
2  - Zavarovanje infrastrukture 248 269
3 PRODANA KOLIČINA SKUPAJ 5.702.090 6.173.056
4 LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA 0,0027 0,0027

Št. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV

Predračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje

Obračunski 

stroški za 

preteklo 
obračunsko 

obdobje
A. JAVNA INFRASTRUKTURA 0 0
1  - Najemnina infrastrukture
2  - Zavarovanje infrastrukture
3 NEPOSREDNI STROŠKI  (zap. 5 do 11) 72.807 87.451
4 - Strošek električne energije 0 0
5 - Strošek pogonskega goriva 8.122 13.212
6 - Drugi stroški materiala 1.883 870
7 - Stroški storitev 36.943 41.624
8 - Stroški dela 23.289 29.170
9 - Neposredni stroški prodaje 2.570 2.576

10 - Drugi neposredni stroški 0 0
11 POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13) 14.366 9.574
12 - Amortizacija osnovnih sredstev 14.366 9.574
13 SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15) 9.478 8.930
14 - Posredni stroški uprave 9.478 8.930
B. SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS 96.651 105.954
C. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 0
D. PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO 0
15 SKUPAJ (B+C-D) 96.651 105.954
16 PRODANA KOLIČINA SKUPAJ 510.000 557.880
17  LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg 0,1895 0,1899
18 LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA 0,0000 0,0000

Potrjena cena
povprečna letna 

obračunska cena

veljavna od 
1.1.2018 dalje

za obdobje od 
1.1.2018-

31.12.2018

cena zbiranja MKO v EUR/kg 0,1321 0,1378 104,28

najemnina infrastrukture zbiranja MKO v EUR/kg 0,0027 0,0027 100,95

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

indeks 
obračunska 

cena / potrjena 
cena



Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb 
 

 

Komunala Radovljica, d.o.o.  67 

 
 

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
 
Analizo zbiranja posameznih vrst odpadkov je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih 

spremenljivk: 
- števila prebivalcev občine, 
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh 

aglomeracij v občini), 
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine). 

 
Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred 

razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto 

razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na 

podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo 

izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi 

širinami (5 prebivalcev na hektar). V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno 

gostoto. Niso pa o ceni storitve oskrbe s pitno vodo poročali vsi izvajalci za vse občine. 
 
Občina Radovljica je bila po tem načinu za izvajanje storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov 

in tudi za zbiranje bioloških odpadkov razvrščena v sedmo skupino (od skupaj devetih), s številom 

nad 15001 prebivalcev v občini, s povprečno gostoto nad 5 do 10 prebivalcev v občini glede na 

površino občine. Občina Radovljica je bila za izvajanje obeh storitev uvrščena v isto skupino kot 

sledeče občine: Krško, Litija, Žalec, Ajdovščina, Slovenj Gradec, Novo mesto, Ptuj, Grosuplje, 

Medvode, Postojna, Zagorje ob Savi in Vrhnika. Posledično je možna primerjava cen z navedenimi 

občinami.  
 

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi 

cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja. 
 

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

primerljivi območji 
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja. 
 

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se 
oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov 
Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija 

vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni 
najbolj primerna. 
 

 
 
 

Potrjena cena povprečna letna 

obračunska cena

veljavna od 
1.1.2018 dalje

za obdobje od 
1.1.2018-

31.12.2018
cena zbiranja BIO odpadkov v EUR/kg 0,1895 0,1899 100,22

najemnina infrastrukture 0,0000 0,0000 0,00

ZBIRANJE BIO ODPADKOV

indeks 
obračunska 

cena / potrjena 
cena

Šifra dejavnosti 

SKD Naziv dejavnosti SKD Pospešena pokritost 

kratkoročnih obveznosti

Gospodarnost 
poslovanja

E 38.21 Ravnanje z nenevarnimi odpadki 1,67 1,02

E 36.000 Komunala Radovljica, d.o.o. 2,11 1,05

Šifra dejavnosti 

SKD Naziv dejavnosti SKD Pospešena pokritost 

kratkoročnih obveznosti

Gospodarnost 
poslovanja

E 38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 1,60 1,02

E 36.000 Komunala Radovljica, d.o.o. 2,11 1,05
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8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 

 
 

9. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 
 

 
 

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

do 31.3.2019
od 1.4.2019 do 

31.12.2019 leta 2019 skupaj

zbiranje MKO 600.000 1.900.000 2.500.000

zbiranje ločenih frakcij (prihodki, ki znižujejo LC) 550.000 1.770.000 2.320.000

zbiranje embalaže (prihodki, ki znižujejo LC) 300.000 1.040.000 1.340.000

Zbiranje MKO skupaj 1.450.000 4.710.000 6.160.000

najemnina infrastrukture 1.450.000 4.710.000 6.160.000

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

Predračunska 

količina

do 31.3.2019
od 1.4.2019 do 

31.12.2019 leta 2019 skupaj

zbiranje BIO odpadkov 107.500 442.500 550.000

najemnina infrastrukture 0 0 0

 

Št. ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019

A. NEPOSREDNI STROŠKI 805.221
1. - Strošek električne energije 6.916
2. - Strošek pogonskega goriva 67.910
3. - Drugi stroški materiala 17.798
4. - Stroški storitev 204.322
5. - Stroški dela 481.118
6. - Neposredni stroški prodaje 26.981
7. - Drugi neposredni stroški 176
8. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13) 78.698
9. - Amortizacija osnovnih sredstev 78.698
10. SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15) 89.033
11. - Posredni stroški uprave 89.033
A. SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS 972.952
B. DONOS NA LASTNA SREDSTVA
C. PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO 52.129
D. SKUPAJ (B+C-D) 920.823
12. PRODANA KOLIČINA SKUPAJ 6.160.000
13.  LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg 0,1495
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10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe 

za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo 
tržno dejavnost 

Št. ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019
A. JAVNA INFRASTRUKTURA 16.864
1  - Najemnina infrastrukture 16.595
2  - Zavarovanje infrastrukture 269
3 PRODANA KOLIČINA SKUPAJ 6.160.000
4 LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA 0,0027

Št. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV

Predračunski 

stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje 

2019

A. JAVNA INFRASTRUKTURA
1  - Najemnina infrastrukture
2  - Zavarovanje infrastrukture
3 NEPOSREDNI STROŠKI  (zap. 5 do 11) 89.711
4 - Strošek električne energije 0
5 - Strošek pogonskega goriva 13.212
6 - Drugi stroški materiala 870
7 - Stroški storitev 46.352
8 - Stroški dela 26.546
9 - Neposredni stroški prodaje 2.730

10 - Drugi neposredni stroški 0
11 POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13) 10.624
12 - Amortizacija osnovnih sredstev 10.624
13 SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15) 9.009
14 - Posredni stroški uprave 9.009
B. SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS 109.344
C. DONOS NA LASTNA SREDSTVA
D. PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO

15 SKUPAJ (B+C-D) 109.344
16 PRODANA KOLIČINA SKUPAJ 550.000
17  LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg 0,1988
18 LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA 0,0000

Zbiranje odpadkov

neodpisana vrednost NV na dan 
31.12.2017

NV na dan 
31.12.2018

Povprečje nabavne 

vrednosti za preteklo 
obračunsko obdobje

NV na dan 
31.12.2019

Povprečje nabavne 

vrednosti za prihodnje 
obračunsko obdobje

premoženjske pravice 0
naložbene nepremičnine 0
zemljišča 0
zgradbe 0
oprema 992.742 1.201.822 1.097.282 1.399.822 1.300.822
drobni inventar 0
SKUPAJ 992.742 1.201.822 1.097.282 1.399.822 1.300.822 54.864 65.041

5 % donos 
prihodnje 

obračunsko 

obdobje

5 % donos 
preteklo 

obračunsko 

obdobje

Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev



Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb 
 

 

70  Komunala Radovljica, d.o.o 

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež 

neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih 

stroških vseh dejavnosti. 
 

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
Izvajalec je ustvaril z opravljanjem posebnih storitev v preteklem obračunskem obdobju prihodke v 
višini 44.667 EUR. V prihodnjem obračunskem obdobju pa jih bo opravil v višini 52.129 EUR. 

 
13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje 
Donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva je razviden v tabeli v 11. točki tega 

poglavja, vendar ga nismo vkalkulirali v ceno storitev. 
 

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 
Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih 

upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce 

zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v 

skladu s trenutnimi potrebami. 
 
V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej 
dejavnosti 19,97 delavcev. Od tega je bilo za zbiranje mešanih frakcij in embalaže zaposlenih 12,41 
delavcev. V prihodnjem obračunskem obdobju naj bi bilo zaposlenih skupaj 20,71 delavcev, od tega 
za zbiranje mešanih frakcij in embalaže 12,41 delavcev. 
 
Za zbiranje BIO odpadkov pa je bilo v preteklem obračunskem obdobju zaposlenih 1,33 delavca in 
naj bi enako veljalo tudi v prihodnjem obračunskem obdobju. 

 
15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese 

na uporabnike javne infrastrukture 
 

 
 
16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja 

izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 
Javna infrastruktura za izvajanje javne službe in izvajanje posebnih storitev je izkoriščena v celoti 
.  

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje 

obračunsko obdobje 
V naslednji tabelah je izračun predračunske cene storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov 

in najemnine infrastrukture za MKO odpadke ter predračunske cene storitev zbiranje BIO odpadkov 
 

 

Obračunski stroški za preteklo obračunsko 

obdobje
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje

16.864 16.864

100% 100%
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Višina najemnine v EUR

Št. Storitev ZBIRANJA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje - v EUR

1 Stroški zbiranja MKO odpadkov 920.823
2 Načrtovana količina - v kg 6.160.000

A CENA ZBIRANJA MKO - v EUR/kg 0,1495

1 Stroški najemnine infrastruktre zbiranja MKO 16.864
2 Načrtovana količina - v kg 6.160.000

B CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA MKO - v EUR/kg 0,0027
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Cene storitev zbiranja bioloških odpadkov  se bo zvišala in sicer zaradi povečanja stroškov dela, 

storitev vzdrževanja in popravil vozil, cene energentov, stroškov prevzema in obdelave bioloških 

odpadkov in povečanih količin zbranih in oddanih bioloških odpadkov. 
 

 
 
Cena najemnina infrastrukture zbiranja MKO pa bo ostala nespremenjena. 
 

 
 
 

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 
Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o. so 

konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata pod točko  2.1. 
 
 

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32 
 
Za leto 2019 bomo Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagali povišanje cen storitev za to 
dejavnost zaradi bistveno višjih stroškov. Ne bomo pa predlagali dviga cen najemnine infrastrukture. 
 
Cene storitev zbiranja KO se bo zvišala in sicer zaradi povečanja stroškov dela, storitev vzdrževanja 

in popravil vozil, cene energentov, stroškov prevzema določenih frakcij komunalnih odpadkov in 
povečanih količin zbranih in oddanih odpadkov. 
 
Cena storitev zbiranja BIO odpadkov se bo zvišala zaradi povišanja cene nadaljnje obdelave 

bioloških odpadkov, povečanih količin zbranih in oddanih  BIO odpadkov zaradi povečanja stroškov 

dela, storitev vzdrževanja in popravil vozil, višjih cen energentov. 
 

 
 
Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz 

državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje 
gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne 

cene. 
 
V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela 

nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali 

najemnine infrastrukture GJS.  
 
Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo. 

Št. Storitev ZBIRANJE BIO ODPADKOV Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje - v EUR

1 Zbiranje BIO odpadkov 109.344
2 Načrtovana količina - v kg 550.000

3 CENA ZBIRANJA BIO ODPADKOV - v EUR/kg 0,1988

Št.
NAJEMNINA INFRASTRUKTURE - ZBIRANJE MEŠANIH 

ODPADKOV
Predračunski stroški za prihodnje 

obračunsko obdobje - v EUR

1 Strošek najema infrastrukture 16.595

2 Strošek zavarovanja infrastrukture 269

3 SKUPAJ STROŠKI NAJEMNINE INFRASTRUKTURE 16.864
4 Načrtovana količina 6.160.000

5 LASTNA CENA V EUR/mesec  za faktor 1 0,0027

obračunske postavke vrsta storitve enota 
mere

trenutno 
veljavna 
potrjena 

cena brez 
DDV

nova cena brez 
DDV v 

prihodnjem 
obračunskem 

obdobju

razlika v 
ceni brez 

DDV

indeks 
nova cena 
/trenutna 

cena

STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI
zbiranje določenih vrst  komunalnih 

odpadkov
cena zbiranja mešanih komunalnih 

odpadkov EUR/kg 0,1321 0,1495 0,0174 113,16

zbiranje bioloških odpadkov cena zbiranja BIO odpadkov EUR/kg 0,1895 0,1988 0,0093 104,91
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6. ZAKLJUČEK 
 
Elaborat je pripravljen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 in 76/2017). 
 
Elaborat vsebuje predstavitev in izračune cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja za storitve: 
- oskrbe s pitno vodo, 
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. 

 
Predlagamo spremembe sledečih cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja: 
 

 
 
Radovljica, marec 2019 

 
 

Direktor: 
         Matija Žiberna, mag. org. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborat pripravili: 
 
- Vodja FRS - mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon. 
- Vodja VOKAČN - Bojan Gašperin, mag. org. 
- Vodja ROUJP - Mojca Dolar, univ. dipl. biol. 

 

obračunske postavke vrsta storitve faktor 
omrežnine

enota 
mere

trenutno 
veljavna 

cena brez 
DDV

nova cena 
brez DDV

razlika v 
ceni brez 

DDV

indeks 
nova cena 
/trenutna 

cena

STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

vodarina EUR/m3 0,4678 0,4971 0,0293 106,27

v oda EUR/mesec 0,4040 0,4243 0,0203 105,02

v odno pov račilo EUR/mesec 0,0638 0,0728 0,0090 114,18

omrežnina - vodarina faktor 1 EUR/mesec 4,2009 4,4895 0,2886 106,87

odvajanje -  kanalizacija EUR/m3 0,2057 0,2179 0,0122 105,93

čiščenje - kanalizacija EUR/m3 0,3812 0,3997 0,0185 104,85

omrežnina - čiščenje kanalizacija faktor 1 EUR/mesec 3,0235 2,6976 -0,3259 89,22

storitve greznic in MKČN EUR/m3 0,5618 0,5843 0,0225 104,00

omrežnina - greznice in MKČN faktor 1 EUR/mesec 2,4187 2,1897 -0,2290 90,53

STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI

cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov EUR/kg 0,1321 0,1458 0,0137 110,37

zbiranje bioloških odpadkov cena zbiranja BIO odpadkov EUR/kg 0,1895 0,1988 0,0093 104,91

zbiranje določenih vrst  komunalnih odpadkov

oskrba s pitno vodo

odvajanje komunalne odpadne vode

čiščenje komunalne odpadne vode

storitve, povezane z greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami







































































































































































 
 

PRILOGA 3 
 
Primerjava računov za komunalne storitve: obstoječe novo stanje za povprečno gospodinjstvo in za različna odjemna mesta 
Povprečno gospodinjstvo; 3 osebe, 12 m3/mes, + zabojnik mešani odpadki 120 L + zabojnik BIO odpadki 80L 

 

Uporabniki, priključeni na KANALIZACIJO * Uporabniki GREZNIC * in MKČN **
PORABA VODE 12 m3/mesec 12 m3/mesec
VOKAČN 1 obstoječe cene nove cene VOKAČN 1 obstoječe cene nove cene
Vodarina m3 0,4678 €  0,4971 €   5,61 €             5,97 €             Vodarina m3 0,4678 €         0,4971 €   5,61 €              5,97 €             
vodovod omrežnina kos 4,2009 €  4,5254 €   4,20 €             4,53 €             vodovod omrežnina kos 4,2009 €         4,5254 €   4,20 €              4,53 €             
odvajanje m3 0,2057 €  0,2179 €   2,47 €             2,61 €             storitev greznica, MKČN m3 0,5618 €         0,5843 €   6,74 €              7,01 €             
Odvajanje omrežnina kos 3,4980 €  3,4980 €   3,50 €             3,50 €             omrežnina greznice, MKČN kos 2,4187 €         2,1897 €   2,42 €              2,19 €             
Čiščenje m3 0,3812 €  0,3997 €   4,57 €             4,80 €             Čiščenje m3 -  €                -  €               
Čiščenje omrežnina kos 3,0235 €  2,6976 €   3,02 €             2,70 €             Čiščenje omrežnina kos -  €                -  €               
okoljska dajatev m3 0,0528 €  0,0528 €   0,63 €             0,63 €              razlika   okoljska dajatev m3 0,5280 €         0,5280 €   6,34 €              6,34 €              razlika   
 skupaj VOKAČN brez DDV 24,01 €           24,73 €           0,72 €     skupaj VOKAČN 0,0528 0,0528 brez DDV 25,31 €            26,03 €           0,72 €     

z DDV 26,23 €           27,02 €           0,79 €    z DDV 27,11 €            27,90 €           0,79 €     

VELIKOST ZABOJNIKA 120 litrov *** 2,17 0,12 VELIKOST ZABOJNIKA 120 litrov *** 2,17 0,12

sodilo €/m3 obstoječe cene nove cene sodilo €/m3 obstoječe cene nove cene
cena infrastruktur odpadki €/kg 0,0027 €    238 1,3944 €           0,17 €             cena infrastruktur odpadki €/kg 0,0027 €           238 1,3944 €        0,17 €             
cena zbiranje €/kg 0,1495 €    238 77,2108 €         9,27 €             cena zbiranje €/kg 0,1495 €           238 77,2108 €     9,27 €             
cena obdelava €/kg 0,1217 €    85 22,4476 €         2,69 €             cena obdelava €/kg 0,1217 €           85 22,4476 €     2,69 €             
cena odlaganje €/kg 0,1045 €    51 11,5650 €         1,39 €              razlika   cena odlaganje €/kg 0,1045 €           51 11,5650 €     1,39 €              razlika   
ravnanje z odpadki brez DDV 112,6178 €       12,64 €           13,51 €           0,87 €    ravnanje z odpadki brez DDV 112,6178 €   12,64 €            13,51 €           0,87 €     
z DDV 13,84 €           14,80 €           0,96 €    z DDV 13,84 €            14,80 €           0,96 €     

obstoječe cene nove cene obstoječe cene nove cene

VOKAČN + 120 L Skupaj brez DDV 36,65 €           38,25 €           1,59 €    VOKAČN + 120 L Skupaj brez DDV 37,95 €            39,54 €           1,59 €     

Skupaj z DDV 40,07 €           41,82 €           1,74 €    Skupaj z DDV 40,95 €            42,70 €           1,74 €     

obstoječe cene nove cene obstoječe cene nove cene

VELIKOST ZABOJNIKA BIO 80 litrov 4,33 0,08  razlika   VELIKOST ZABOJNIKA BIO 80 litrov 4,33 0,08  razlika   
cena €/kg 0,1988 €    142 122,2342 €       9,32 €             9,78 €             0,46 €    cena €/kg 0,1988 €           142 122,2342 €   9,32 €              9,78 €             0,46 €     

z DDV 10,21 €           10,71 €           0,50 €    z DDV 10,21 €            10,71 €           0,50 €     
obstoječe cene nove cene obstoječe cene nove cene

VOKAČN + 120 L + BIO 80L Skupaj brez DDV 45,97 €      48,02 €      2,05 €   VOKAČN + 120 L + BIO 80L Skupaj brez DDV 47,27 €       49,32 €      2,05 €     

Skupaj z DDV 50,28 €      52,53 €      2,24 €   Skupaj z DDV 51,16 €       53,40 €      2,24 €     

greznica Zabojnik 120 + 80 BIO Povečanje v % 4,38%
kanal Zabojnik 120 + 80 BIO Povečanje v % 4,46%
kanal Zabojnik 120 Povečanje v % 4,35%

a) Za gospodinjstva, ki imajo le 120 L zabojnik za mešane odpadke, se znesek mesečnega računa
zviša za 1,74 EUR / mes.

b) Za gospodinjstva, ki imajo 120 L zabojnik za mešane odpadke in 80 L zabojnik za BIO odpadke,
se znesek mesečnega računa zviša za 2,24 EUR / mes.

* Gospodinjstva s kanalizacijo imajo 0,88 EUR / mes nižji strošek računa zaradi okoljske dajatve od gospodinjstev z greznicami.
**  Gospodinjstva z MKČN imajo 5,7 EUR / mes nižji strošek računa zaradi okoljske dajatve od gospodinjstev z greznicami.
 *** Velikost posode v večstavovanjskih objektih je dejanska velikost posode deljeno s številom oseb, 
         tako da je glede na velikost zabojnika znesek mesečnega računa v večstanovanjskih objektih nižji 
         od zneska v individualnih objektih.
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PRILOGA 4 
 
Primerjava računov komunalnih storitev za povprečno gospodinjstvo po sosednjih občinah 
Povprečno gospodinjstvo; 3 osebe, 12 m3/mes (voda, kanalizacija, čistilna naprava), + zabojnik mešani odpadki 120 L + zabojnik BIO odpadki 80L 
 
 

 
 
Opomba: Uporabniki storitev v občini Žirovnica nimajo opcije koriščenja zabojnika za BIO odpadke ! 
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IX 
 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 31.5.2019 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: SOGLASJE K VRSTAM IN ŠTEVILU ODDELKOV TER SISTEMIZACIJI 

DELOVNIH MEST V VRTCU RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 
2019/2020 

 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

SOGLASJE K VRSTAM IN ŠTEVILU ODDELKOV TER  
SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU RADOVLJICA  

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale: 
- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in 
- Andreja Peternel, pomočnica ravnateljice Vrtca Radovljica. 

 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlogu, da se v Vrtcu Radovljica za 
šolsko leto 2019/2020 oblikuje 44 oddelkov, v katere se vključi največ 766 otrok. 
2. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Vrtcu Radovljica k predlagani 
sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2019/2020. 
3. Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana, da med šolskim letom 2019/2020 
lahko glede na nove usmeritve otrok s posebnimi potrebami poda soglasje: 

- k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest Vrtca Radovljica ter  
- k dodatni zaposlitvi spremljevalca otroka s posebnimi potrebami za določen čas 

v skladu z veljavno zakonodajo ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji. 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 31.5.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SOGLASJE K VRSTAM IN ŠTEVILU ODDELKOV TER  
SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU RADOVLJICA  

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
1. Zakonska podlaga 
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radovljica (DN UO, št. 

113/09, 121/09, 175/13, 243/18 in 254/19), 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB, 

36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16-popr. in 25/17 – ZVaj) 

- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 

- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14, 
47/17 in 43/18). 

 
2. Obrazložitev 
Občinski svet Občine Radovljica je na svoji 4. seji dne 25.3.2019 sprejel Sklep o manjši 
notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vrtcu Radovljica v šolskih letih 2019/2020 in 
2020/2021 ter podal soglasje, da glede na potrebe predšolske vzgoje v lokalni skupnosti 
število otrok v posameznem oddelku v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 lahko presega 
veljavne normative za največ dva otroka v oddelku, v oddelkih, v katerih je to potrebno glede 
na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini. Glede na sprejeta akta je vrtec 
oblikoval vrsto in število oddelkov za šolsko leto 2019/2020. 
Skladno s 24. členom Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi vrtec v soglasju z občino 
ustanoviteljico.  
Ravnateljica Vrtca Radovljica je v skladu s 108. členom Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja pripravila predlog sistemizacije delovnih mest vrtca za šolsko leto 
2019/2020 glede na predlagano število oddelkov. Sistemizacijo delovnih mest določi na 
podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. Ustanoviteljske 
pravice pa v skladu z 2. odstavkom 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega Vrtca Radovljica 
izvršuje občinski svet. 
Podatki o vrstah, številu oddelkov in številu otrok v oddelkih, normativih za pripravo 
sistemizacije delovnih mest in predlagano število zaposlitev so razvidni iz priloženega 
gradiva vrtca.  
Zaradi zagotavljanja čim večje fleksibilnosti vključevanja otrok v vrtec predlagamo, da 
občinski svet pooblasti župana, da lahko med šolskim letom glede na potrebe otrok s 
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posebnimi potrebami, ki jim je na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo, Komisije za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ali z individualnim programom pomoči družini po 
Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami potrebno 
zagotoviti spremljevalca za nudenje fizične pomoči, poda soglasje k dopolnitvi sistemizacije 
delovnih mest za dodatno zaposlitev spremljevalca otroka s posebnimi potrebami za določen 
delovni čas v skladu z veljavno zakonodajo ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji 
seji. 
 
3. Finančne posledice 
Stroški dela za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s predpisanimi 
normativi, so vključeni v ceno programa. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za pokrivanje 
razlike med ceno programa in plačili staršev.  
Strošek dela spremljevalca otroka s posebnimi potrebami ter drugi dodatni stroški, vezani na 
vključitev otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, se pokrivajo iz proračuna 
posebej in niso vključeni v ceno programa. Letni strošek dela enega spremljevalca otroka s 
posebnimi potrebami znaša približno 16.000 EUR.  
Sredstva so v proračunu zagotovljena na proračunski postavki 49116 – Vrtec Radovljica. 
Sredstva za pokrivanje stroškov plače 1,71 delovnega mesta kuharja IV pa vrtec zagotavlja iz 
tržne dejavnosti (priprava obrokov za zaposlene) in neposredno ne bremeni občinskega 
proračuna. 
 
 
 
Pripravila: 
Karmen Korošec,  
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 30.5.2019 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI 

ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 
2019/2020 

 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST  
V OSNOVNI ŠOLI ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA 

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale: 

- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in 
- Zlata Rejc, ravnateljica Osnovne šola Antona Tomaža Linharta Radovljica. 

 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest 
Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica za šolsko leto 2019/2020, ki se 
financirajo iz sredstev občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi: 

  
Delovno mesto Delež 

zaposlitve Financiranje 

1. 
učitelj razrednega pouka – PŠ Ljubno – 
3. in 5. raz. 0,65 Občina Radovljica 

2. kuhar IV 2,97 tržna dejavnost-kuhinja 
3. administrator V 0,25 tržna dejavnost-kuhinja 
4. knjigovodja V 0,25 tržna dejavnost-kuhinja 

 
       

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 30.5.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST  
V OSNOVNI ŠOLI ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA  

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
 
1. Zakonska podlaga 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB in 

spremembe), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Antona Tomaža Linharta (DN UO, št. 

28/03 in spremembe), 
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS, št. 

57/07 in spremembe). 
 
2. Obrazložitev 
Po določbi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
sistemizacijo delovnih mest določa ravnatelj na podlagi normativov in standardov za šolo v 
soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, za vrtce pa ravnatelj v soglasju z 
ustanoviteljem. V skladu s 44. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje 
programa osnovne šole šola lahko sistemizira tudi druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki 
presegajo elemente za sistemizacijo delovnih mest, določenih v pravilniku, ali pa sistemizira 
določeno delovno mesto v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in standardi. V tem 
primeru si šola potrebna sredstva za opravljanje teh nalog zagotovi ali iz proračuna lokalne 
skupnosti ali iz sredstev, pridobljenih z opravljanjem nadstandardnih storitev v skladu s sklepom 
sveta zavoda, ali iz drugih virov. 
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica je podala vlogo za izdajo soglasja k 
sistemizaciji delovnih mest, ki predstavljajo nadstandardni program ali se financirajo iz tržnih 
dejavnosti.  
Občina Radovljica že vrsto let financira delovno mesto učitelja razrednega pouka v 
kombiniranih oddelkih. Zaposlitev učitelja razrednega pouka v kombiniranih oddelkih 
predstavlja nadstandardni oziroma dodatni program, s katerim se zagotavlja učencem na 
podružnični šoli v Ljubnem kljub kombiniranemu oddelku kvalitetno izvedbo pouka. Glede na 
število učencev bo v šolskem letu 2019/2020 delno kombiniran pouk potekal v 3. in 5. razredu. 
Delovna mesta kuharja IV, administratorja V in knjigovodje V so vezana na pripravo in obračun 
obrokov, predvsem kosil za učence, katerih priprava predstavlja tržno dejavnost šole. 
Podrobne obrazložitve predlagane sistemizacije delovnih mest so podane v vlogi šole. 
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3. Finančne posledice 
Iz vloge šole izhaja, da bi bilo za predlagano nadstandardno zaposlitev v šolskem letu 
2019/2020 iz proračuna potrebno zagotoviti sredstva v višini 18.971 EUR.  
V proračunu za leto 2019 so zagotovljena sredstva v višini 18.500 EUR in za leto 2020 v višini 
19.500 EUR, in sicer za sofinanciranje 0,69 delovnega mesta učitelja razrednega pouka v 
kombiniranem oddelku. 
Sredstva za ta namen so v proračunu zagotovljena na proračunski postavki 49238 – Osnovna 
šola A. T. Linharta Radovljica, konto 413300 – Tekoči transferi v JZ – sredstva za plače in 
druge izdatke zaposlenih.  
V primeru, da občinski svet poda soglasje k predlagani sistemizaciji, se bodo dodatna potrebna 
sredstva za leti 2019 in 2020 zagotavljala z rebalansom proračuna ali s prerazporeditvijo 
sredstev.   
Sredstva za pokrivanje stroškov plače 2,97 delovnega mesta kuharja IV, 0,25 administratorja V 
in 0,25 delovnega mesta knjigovodja V šola zagotavlja iz tržne dejavnosti in neposredno ne 
bremeni občinskega proračuna. 
 
 
Pripravila: 
Karmen Korošec,  
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 30.5.2019 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI F. S. 

FINŽGARJA LESCE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST  
V OSNOVNI ŠOLI F. S. FINŽGARJA LESCE 

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale: 

- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in 
- Emilija Kavčič, ravnateljica Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce. 

 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest 
Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce za šolsko leto 2019/2020, ki se financirajo iz sredstev 
občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi: 

  
Delovno mesto Delež zaposlitve Financiranje 

1. hišnik IV 0,50 Občina Radovljica 
2. kuhar IV 1,70 tržna dejavnost-kuhinja 
3. kuharski pomočnik III 1,50 tržna dejavnost-kuhinja 
4. knjigovodja V 0,40 tržna dejavnost-kuhinja 

 
       

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 30.5.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST  
V OSNOVNI ŠOLI F. S. FINŽGARJA LESCE  

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
1. Zakonska podlaga 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB in 

spremembe), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce (DN UO, št. 28/03 

in spremembe), 
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS, št. 

57/07 in spremembe). 
 
2. Obrazložitev 
Po določbi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
sistemizacijo delovnih mest določa ravnatelj na podlagi normativov in standardov za šolo v 
soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, za vrtce pa ravnatelj v soglasju z 
ustanoviteljem. V skladu s 44. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje 
programa osnovne šole šola lahko sistemizira tudi druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki 
presegajo elemente za sistemizacijo delovnih mest, določenih v pravilniku, ali pa sistemizira 
določeno delovno mesto v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in standardi. V tem 
primeru si šola potrebna sredstva za opravljanje teh nalog zagotovi ali iz proračuna lokalne 
skupnosti ali iz sredstev, pridobljenih z opravljanjem nadstandardnih storitev v skladu s sklepom 
sveta zavoda, ali iz drugih virov. 
Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce je posredovala vlogo za izdajo soglasja k sistemizaciji 
delovnih mest, ki predstavljajo nadstandardni program ali se financirajo iz tržnih dejavnosti.  
Občina Radovljica že vrsto let sofinancira delovno mesto hišnika IV. Delovno mesto je vezano 
na izvajanje 56. člena Zakona o osnovni šoli, saj imajo učenci pravico do brezplačnega prevoza, 
če je njihovo prebivališče oddaljeno od šole več kot štiri kilometre oz. manj, če gre za nevarno 
šolsko pot. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Šola za 
zagotavljanje šolskih prevozov razpolaga s šolskim kombijem.  
Delovni mesti kuharja IV in kuharskega pomočnika III sta vezani na pripravo obrokov (kosil za 
učence), ki predstavlja tržno dejavnost šole, zato se delež tega delovnega mesta financira iz 
tržne dejavnosti šole. 
Delovno mesto knjigovodje V je prav tako vezano na dodatno delo, ki izhaja iz obračuna 
obrokov, predvsem kosil za učence, katerih priprava predstavlja tržno dejavnost šole. 
Podrobne obrazložitve predlagane sistemizacije delovnih mest so podane v vlogi šole. 
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3. Finančne posledice 
Iz vloge šole izhaja, da bi bilo za predlagano nadstandardno zaposlitev v šolskem letu 
2019/2020 iz proračuna občine potrebno zagotoviti sredstva v višini 8.100,00 EUR.  
V proračunu so za leto 2019 zagotovljena sredstva v višini 7.210 EUR in za leto 2020 v višini 
7.390 EUR, in sicer za sofinanciranje 0,50 delovnega mesta hišnika, glede na soglasje 
občinskega sveta k sistemizaciji delovnih mest šole za šolsko leto 2018/19. 
Sredstva za ta namen so v proračunu zagotovljena na proračunski postavki 49216 – Osnovna 
šola F. S. Finžgarja Lesce, konto 413300 – Tekoči transferi v JZ – sredstva za plače in druge 
izdatke zaposlenih.  
V primeru, da občinski svet poda soglasje k predlagani sistemizaciji, se bodo dodatna potrebna 
sredstva za leti 2019 in 2020 zagotavljala z rebalansom proračuna ali s prerazporeditvijo 
sredstev.   
Sredstva za pokrivanje stroškov plače 1,70 delovnega mesta kuharja IV, 1,50 delovnega mesta 
kuharskega pomočnika III in 0,40 delovnega mesta knjigovodje V šola zagotavlja iz tržne 
dejavnosti in neposredno ne bremeni občinskega proračuna. 
 
 
 
Pripravila: 
Karmen Korošec,  
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 30.5.2019 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI 

STANETA ŽAGARJA LIPNICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST  
V OSNOVNI ŠOLI STANETA ŽAGARJA LIPNICA 

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale: 

- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in 
- Zdenka Varl, ravnateljica Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica. 

 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest 
Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica za šolsko leto 2019/2020, ki se financirajo iz sredstev 
občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi: 

  
Delovno mesto Delež 

zaposlitve Financiranje 

1. učitelj razrednega pouka – PŠ Ovsiše –  
3. in 4. raz. 0,64 Občina Radovljica 

2. hišnik IV 0,25 Občina Radovljica 
3. kuhar IV 1,40 tržna dejavnost-kuhinja 
4. računovodja VI 0,10 tržna dejavnost-kuhinja 
5. tajnik VIZ VI 0,10 tržna dejavnost-kuhinja 

 
       

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 30.5.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST  
V OSNOVNI ŠOLI STANETA ŽAGARJA LIPNICA  

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
 
1. Zakonska podlaga 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB in 

spremembe), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica (DN UO, št. 

28/03 in spremembe), 
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS, št. 

57/07 in spremembe). 
 
2. Obrazložitev 
Po določbi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
sistemizacijo delovnih mest določa ravnatelj na podlagi normativov in standardov za šolo v 
soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, za vrtce pa ravnatelj v soglasju z 
ustanoviteljem. V skladu s 44. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje 
programa osnovne šole šola lahko sistemizira tudi druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki 
presegajo elemente za sistemizacijo delovnih mest, določenih v pravilniku, ali pa sistemizira 
določeno delovno mesto v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in standardi. V tem 
primeru si šola potrebna sredstva za opravljanje teh nalog zagotovi ali iz proračuna lokalne 
skupnosti ali iz sredstev, pridobljenih z opravljanjem nadstandardnih storitev v skladu s sklepom 
sveta zavoda, ali iz drugih virov. 
Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica je podala vlogo za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih 
mest, ki predstavljajo nadstandardni program ali se financirajo iz tržnih dejavnosti.  
Občina Radovljica že vrsto let financira delovno mesto učitelja razrednega pouka v 
kombiniranem oddelku, ki ga je šola predlagala v sistemizaciji. Zaposlitev učitelja razrednega 
pouka v kombiniranem oddelku predstavlja nadstandardni oziroma dodatni program, s katerim 
bi se učencem 3. in 4. razreda Podružnične šole Ovsiše zagotavljala v šolskem letu 2019/20, 
kljub kombiniranemu oddelku, kvalitetna izvedba pouka.  
Šola je podala tudi vlogo za sofinanciranje delovnega mesta hišnika IV. Delovno mesto je 
vezano na izvajanje 56. člena Zakona o osnovni šoli, saj imajo učenci pravico do brezplačnega 
prevoza, če je njihovo prebivališče oddaljeno od šole več kot štiri kilometre oz. manj, če gre za 
nevarno šolsko pot. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. 
Šola za zagotavljanje šolskih prevozov razpolaga s šolskim kombijem.  
Delovno mesto kuharja IV je vezano na pripravo obrokov, ki predstavlja tržno dejavnost šole, 
zato se delež tega delovnega mesta financira iz tržne dejavnosti šole. 
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Delovni mesti tajnika VIZ VI in računovodje VI sta prav tako vezani na dodatno delo, ki izhaja 
iz obračuna obrokov, predvsem kosil za učence, katerih priprava predstavlja tržno dejavnost 
šole. 
Podrobne obrazložitve predlagane sistemizacije delovnih mest so podane v vlogi šole. 
 
3. Finančne posledice 
Iz vloge šole izhaja, da bi bilo za predlagani nadstandardni zaposlitvi v šolskem letu 2019/2020 
iz proračuna občine potrebno zagotoviti sredstva v višini 28.722,42 EUR.  
V proračunu so za leto 2019 zagotovljena sredstva v višini 44.320 EUR in za leto 2020 v višini 
44.480 EUR, in sicer za sofinanciranje 0,59 delovnega mesta učitelja razrednega pouka v 
kombiniranem oddelku – 2. in 3. razred, 0,63 delovnega mesta učitelja razrednega pouka v 
kombiniranem oddelku – 4. in 5. razred ter 0,25 delovnega mesta hišnika, glede na soglasje 
občinskega sveta k sistemizaciji delovnih mest šole za šolsko leto 2018/19. 
Sredstva za ta namen so v proračunu zagotovljena na proračunski postavki 49226 – Osnovna 
šola Staneta Žagarja Lipnica, konto 413300 – Tekoči transferi v JZ – sredstva za plače in druge 
izdatke zaposlenih.  
Sredstva za pokrivanje stroškov plače za 1,40 delovnega mesta kuharja IV, 0,10 delovnega 
mesta tajnika VIZ VI in 0,10 delovnega mesta računovodje VI šola zagotavlja iz tržne 
dejavnosti (kuhinja) in neposredno ne bremeni občinskega proračuna. 
 
 
Pripravila: 
Karmen Korošec,  
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 30.5.2019 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI 

ANTONA JANŠE RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo 
 

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI ANTONA 
JANŠE RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale: 

- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in 
- Jelena Horvat, ravnateljica Osnovne šole Antona Janše Radovljica. 

 
PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest 
Osnovne šole Antona Janše Radovljica za šolsko leto 2019/2020, ki se financirajo iz sredstev 
občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi: 

  Delovno mesto Delež zaposlitve Financiranje 

1. voznik IV 1,4375 Občina Radovljica (0,2661) 

2. logoped / specialni in 
rehabilitacijski pedagog 0,5 Občina Radovljica (0,3452) 

3. fizioterapevt  0,5 Občina Radovljica (0,3452) 

4. 
specialni in rehabilitacijski pedagog 
za izvajanje dodatne strokovne 
pomoči v vrtcu 

glede na izdane 
odločbe 

Občina Radovljica (po 
trenutnih podatkih 1,1666) 

5. čistilka II 0,14 tržna dejavnost 
 

       
Ciril Globočnik l.r. 

ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 30.5.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST  
V OSNOVNI ŠOLI ANTONA JANŠE RADOVLJICA  

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
1. Zakonska podlaga 
- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5 in spremembe), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica (DN UO, št. 

61/06-prečiščeno besedilo in spremembe), 
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS, št. 57/07 

in spremembe), 
- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 

41/17). 
 
2. Obrazložitev 
Po določbi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sistemizacijo 
delovnih mest določa ravnatelj na podlagi normativov in standardov za šolo v soglasju z 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, za vrtce pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. 
V skladu s 44. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 
šola lahko sistemizira tudi druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki presegajo elemente za 
sistemizacijo delovnih mest, določenih v pravilniku, ali pa sistemizira določeno delovno mesto v 
večjem obsegu, kot je določeno z normativi in standardi. V tem primeru si šola potrebna sredstva 
za opravljanje teh nalog zagotovi ali iz proračuna lokalne skupnosti ali iz sredstev, pridobljenih z 
opravljanjem nadstandardnih storitev v skladu s sklepom sveta zavoda, ali iz drugih virov. 
Osnovna šola Antona Janše Radovljica je podala vlogo za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih 
mest, ki predstavljajo nadstandardni program ali se financirajo iz tržnih dejavnosti.  
Občina Radovljica že vrsto let financira delovna mesta voznika, logopeda oz. specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga in fizioterapevta. Ta delovna mesta predstavljajo nadstandardne 
oziroma dodatne programe. Leta 2013 je bilo sistemizirano delovno mesto specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom, ki obiskujejo 
radovljiške vrtce; dodatna strokovna pomoč je otrokom priznana z odločbo Zavoda RS za šolstvo, 
Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ali z individualnim načrtom pomoči družini 
po Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami. 
Delovno mesto voznika je vezano na izvajanje 56. člena Zakona o osnovni šoli, saj imajo otroci s 
posebnimi potrebami pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega 
prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi, v ostalih primerih pa če 
je njihovo prebivališče oddaljeno od šole več kot štiri kilometre oz. manj, če gre za nevarno 
šolsko pot. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Šola za 
zagotavljanje šolskih prevozov razpolaga s tremi vozili, in sicer za prevoze otrok iz občin 
Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. Občina Radovljica pokriva delež zaposlitve voznika, ki se 
nanaša na prevoze otrok iz radovljiške občine. 
Pri zaposlitvi logopeda oz. specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in fizioterapevta gre za 
nadstandardni program in zajema izvajanje logopedske oz. specialne in rehabilitacijske službe 
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otrokom, ki sicer te pomoči nimajo priznane z odločbo o usmeritvi, je pa v praksi opaziti, da za 
svoj napredek nujno potrebujejo redne obravnave. Stroške zaposlitve na teh delovnih mestih 
pokrivajo tudi druge občine, in sicer glede na število otrok iz posamezne občine. 
V tabeli sklepa je pri delovnih mestih voznika, logopeda in fizioterapevta prikazan predlagan 
delež zaposlitve delavca na posameznem delovnem mestu, pri financiranju pa delež 
sofinanciranja, ki odpade na Občino Radovljica. Predlog je oblikovan glede na število učencev iz 
Občine Radovljica v tekočem šolskem letu in se lahko v novem šolskem letu spremeni. 
Delovno mesto specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za izvajanje dodatne strokovne pomoči 
v vrtcu je vezano na dogovor med šolo in vrtcem, da predšolskim otrokom, ki jim na podlagi 
odločbe o usmeritvi ali individualnega načrta pomoči družini po Zakonu o celostni zgodnji 
obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami pripada dodatna strokovna pomoč, le-to 
nudijo zaposleni na Osnovni šoli Antona Janše, ki so za to ustrezno usposobljeni. Delež 
delovnega mesta specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za izvajanje dodatne strokovne 
pomoči v vrtcu je vezan na realizacijo odločb o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami in 
individualnega načrta pomoči družini. Število otrok, ki jim je potrebno zagotoviti to pomoč, se 
med šolskim letom lahko spreminja, predvsem zaradi izdaje novih odločb. Glede na trenutne 
podatke bo v šolskem letu 2019/2020 potrebno zagotoviti 1,1666 delavca na tem delovnem mestu. 
Delovno mesto čistilke II je vezano na uporabo šolske telovadnice. Šola ima namreč v upravljanju 
tudi telovadnico, ki v dopoldanskem času služi potrebam šole, v popoldanskem in večernem času 
(do 22. ure) pa zunanjim uporabnikom. Zunanji uporabniki uporabo telovadnice plačujejo in tako 
pokrivajo tudi dodatne stroške čiščenja, zato se to delovno mesto financira iz tržne dejavnosti. 
Podrobne obrazložitve predlagane sistemizacije delovnih mest so podane v vlogi šole. 
 
3. Finančne posledice 
Iz vloge šole izhaja, da bi bilo v šolskem letu 2019/2020 za predlagane nadstandardne zaposlitve 
voznika, logopeda oz. specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ter fizioterapevta potrebno iz 
proračuna zagotoviti sredstva v višini 14.019,70 EUR ter predlagano zaposlitev specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcu v višini 27.945,86. 
Za sofinanciranje nadstandardnih zaposlitev na OŠ Antona Janše, in sicer delovnih mest voznika, 
logopeda oz. specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ter fizioterapevta so v proračunu občine 
za leto 2019 zagotovljena sredstva v višini 15.800 EUR in za leto 2020 v višini 16.210 EUR. 
Sredstva za ta namen so v proračunu zagotovljena na proračunski postavki 49248 – Osnovna šola 
Antona Janše Radovljica, konto 413300 – Tekoči transferi v JZ – sredstva za plače in druge 
izdatke zaposlenih.  
Za financiranje delovnega mesta specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za izvajanje dodatne 
strokovne pomoči v Vrtcu Radovljica so v proračunu za leto 2019 zagotovljena sredstva v višini 
25.760 EUR in za leto 2020 v višini 26.430 EUR. Sredstva za pokrivanje stroškov plače 1,1666 
delovnega mesta specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za izvajanje dodatne strokovne 
pomoči v vrtcu, po trenutnih podatkih o izdanih odločbah, so predvidena na proračunski postavki 
49116 – Vrtec Radovljica, kotno 413300 – Tekoči transferi v JZ – sredstva za plače in druge 
izdatke zaposlenih in so namenjena pokrivanju dodatnih stroškov za otroke s posebnimi 
potrebami (izven cene programa). V primeru, da občinski svet poda soglasje k predlagani 
sistemizaciji, se bodo dodatna potrebna sredstva za leti 2019 in 2020 zagotavljala z rebalansom 
proračuna ali s prerazporeditvijo sredstev. 
Sredstva za pokrivanje stroškov plače 0,14 delovnega mesta čistilke II šola zagotavlja iz tržne 
dejavnosti in neposredno ne bremeni občinskega proračuna. 
 
 
Pripravila: 
Karmen Korošec,  
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 30.5.2018 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V GLASBENI ŠOLI 

RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST  
V GLASBENI ŠOLI RADOVLJICA 

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 

- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in 
- Marko Možina, ravnatelj Glasbene šole Radovljica. 

 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest 
Glasbene šole Radovljica za šolsko leto 2019/2020, ki se financirajo iz sredstev tržne 
dejavnosti, kot sledi: 

  
Delovno mesto Delež 

zaposlitve Financiranje 

1. učitelj plesa 0,70 tržna dejavnost 
2. učitelj violine 0,30 tržna dejavnost 
3. učitelj kitare 0,30 tržna dejavnost 
4. učitelj klavirske harmonike 0,30 tržna dejavnost 

 
       

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 30.5.2018 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V GLASBENI ŠOLI 
RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 
1. Zakonska podlaga 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5 in 

spremembe), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica (UVG, št. 6/97 in 

spremembe), 
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Ur. l. RS, št. 

76/08 in spremembe). 
 
2. Obrazložitev 
Po določbi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
sistemizacijo delovnih mest določa ravnatelj na podlagi normativov in standardov za šolo v 
soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, za vrtce pa ravnatelj v soglasju z 
ustanoviteljem. V skladu s 19. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje 
programa glasbene šole šola lahko sistemizira tudi druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki 
presegajo elemente za sistemizacijo delovnih mest, določenih v pravilniku, ali pa sistemizira 
določeno delovno mesto v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in standardi. V tem 
primeru si šola potrebna sredstva za opravljanje teh nalog zagotovi ali iz proračuna lokalne 
skupnosti ali iz sredstev, pridobljenih z opravljanjem nadstandardnih storitev v skladu s sklepom 
sveta zavoda, ali iz drugih virov. 
Glasbena šola Radovljica je posredovala vlogo za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest, 
ki se financirajo iz tržnih dejavnosti, in sicer za 0,70 delovnega mesta učitelja plesa, 0,30 
delovnega mesta učitelja violine, 0,30 delovnega mesta učitelja kitare in 0,30 delovnega mesta 
učitelja klavirske harmonike. 
Podrobne obrazložitve predlagane sistemizacije delovnih mest so podane v vlogi šole. 
 
3. Finančne posledice 
Sredstva za pokrivanje stroškov plače 0,70 delovnega mesta učitelja plesa, 0,30 delovnega 
mesta učitelja violine, 0,30 delovnega mesta učitelja kitare in 0,30 delovnega mesta učitelja 
klavirske harmonike šola zagotavlja iz tržne dejavnosti in neposredno ne bremeni občinskega 
proračuna. 
 
 
Pripravila: 
Karmen Korošec,  
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 3.6.2019 
 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 – DOPOLNITEV 2 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 
RADOVLJICA ZA LETO 2019 – DOPOLNITEV 2 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval: 
- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema dopolnitev Letnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019. 

 
 
 
 
 
 

 Ciril Globočnik l.r. 
  ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 

Datum: 15.4.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 
RADOVLJICA ZA LETO 2019 – DOPOLNITEV 2 

 
1. Uvod 
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. 
l. RS, 11/18 in 79/18), v nadaljevanju ZSPDSLS-1) Načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti 
na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. 
 
V dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica so 
zajete nepremičnine, ki v načrt ravnanja za leto 2019, ki je bil sprejet hkrati s proračunom 
Občine Radovljica 2019, niso bile vključene. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko 
zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega 
premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem iz drugega odstavka 24. člena ali tega zakona, in zaradi nepredvidenih okoliščin 
na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem. 

 
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 – 

DOPOLNITEV 2 
 

Kmetijska zemljišča 
OPIS KO ID PARC. ŠT. KO m2 DELEŽ ORIENTACIJSKA VREDNOST 

Ureditev parcele pešpot in trase kanalizacije 2156 8/1 RADOVLJICA 233 1/1 501 € 

Menjava pridobivanje javnih površin 2156 57/4 LANCOVO 61 1/1 915 € 

 
Stavbna zemljišča 
OPIS KO ID PARC. ŠT. KO m2 DELEŽ ORIENTACIJSKA VREDNOST 

Stavbo zemljišče Gradnikova 2157 220/83 RADOVLJICA 966 1/1 183.540 € 

Stavbo zemljišče Gradnikova 2157 220/84 RADOVLJICA 815 1/1 154.850 € 

Stavbišče stavbe 2160-298 po gradbenem 
dovoljenju za rekonstrukcijo 2160 280/51  LJUBNO 424 1/1 25.440 € 

Stavbišče stavbe 2160-298 po gradbenem 
dovoljenju za rekonstrukcijo 2160 280/57 del  LJUBNO 150 1/1 9.000 € 

Prodaja stavbno zemljišče CČN sever 2157 770/21 PREDTRG 1867 1/1 54.143 € 

Prodaja stavbno zemljišče CČN sever 2157 770/22 PREDTRG 1401 1/1 40.629 € 

Prodaja stavbno zemljišče CČN sever 2157 770/23 PREDTRG 1401 1/1 40.629 € 

Prodaja stavbno zemljišče CČN sever 2157 770/24 PREDTRG 1344 1/1 38.976 € 

Zemljišče ob Kranjski cesti v Radovljici 2157 145/3 PREDTRG 258 1/1 25.800 € 

Zemljišče ob Kranjski cesti v Radovljici 2157 145/2 PREDTRG 236 1/1 23.600 € 
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Zemljišče ob Kranjski cesti v Radovljici 2157 146/2 PREDTRG 340 1/1 34.000 € 

Ureditev parcele pešpot in trase kanalizacije  2156 8/1 RADOVLJICA 233 1/1 501 € 

 
Obrazložitev 

 
Za stavbna zemljišča ob Gradnikovi cesti prostorski načrti ne predvidevajo javne uporabe, 
zato ju mora občina skladno z ZSPDLS ali oddati v zakup ali prodati. Predlagamo, da se 
zemljišča uvrsti v načrt razpolaganja, prodaja pa se izvede v primeru dobre ponudbene cene 
za odkup. V načrt razpolaganja uvrščamo tudi dodatna zemljišča pri stavbi na naslovu 
Posavec 8, ki po načrtu za obnovo predstavljajo pripadajoče zemljišče k stavbi. Občina 
načrtuje prodajo skupaj z že pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Zemljišča na območju 
CČN Sever so že bila uvrščena v obstoječi plan, v dopolnitev jih vnašamo zaradi spremembe 
parcelnih številk po izvedbi komasacije. Zemljišče ob Kranjski cesti je bilo z nakupom dveh 
manjkajočih parcel zaokroženo in je sedaj primerno za prodajo, seveda v primeru dobre 
ponudbene cene. 
 
Nepremičnine s seznama, ki ne bodo prodane v letu 2019, bodo prenesene v plan prodaje za 
naslednje leto. 

 
3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 2019 – DOPOLNITEV 2 

 
Nakupi zemljišč 

OPIS PARC.ŠT. DEL/CELA KO ID KO M2 DELEŽE ORIENTACIJSKA VREDNOST POSTAVKA 

Zemljišče v območju javne ceste Brezje 821/1   2159 BREZJE 1587 1/1 1.400 € 44812 

Ureditev pešpoti pod mestom 9/4   2155 HRAŠE 38 1/1 500 € 44812 

Prestavitev padalskega  kroga na ALC 410/1   2154 NOVA VAS 2378 1/1 47.560 € 44812 

Prestavitev padalskega  kroga na ALC 411/1 del 2154 NOVA VAS 2000 1/1 40.000 € 44812 

Prestavitev padalskega  kroga na ALC 556 del 2154 NOVA VAS 380 1/1 7.600 € 44812 

Prestavitev padalskega  kroga na ALC 557 del 2154 NOVA VAS 2950 1/1 59.000 € 44812 

Prestavitev padalskega  kroga na ALC 559/1   2154 NOVA VAS 1122 1/1 22.440 € 44812 

Prestavitev padalskega  kroga na ALC 559/2   2154 NOVA VAS 1170 1/1 23.400 € 44812 

Prestavitev padalskega  kroga na ALC 559/3   2154 NOVA VAS 1048 1/1 20.960 € 44812 

 
V dopolnitev načrta nakupov smo dodali zemljišče, delno sega v območje javne ceste ter zanj 
občina lahko uveljavi predkupno pravico. V dopolnitvi je tudi zemljišče za potrebe ureditve 
obstoječe pešpoti, ki je v javni uporabi pod starim mestnim jedrom (Cesta svobode - 
Štrukljeva ulica). Zemljišča na ALC so uvrščena v plan zaradi predvidene prestavitve 
padalskega kroga na skrajni SV rob območja. Ta zemljišča se bodo po potrebi pridobivala 
postopoma, predvidoma z menjavo ali komasacijo. 
 
Nepremičnine s seznama, ki ne bodo pridobljene v letu 2019, bodo prenesene v plan 
pridobivanja za naslednje leto. 
 
 
Pripravil: 
Dominik Skumavec, vodja 
Referata za gospodarjenje z nepremičninami 
 
 
 Ciril Globočnik l.r. 
 Župan 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 23.5.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva:  SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval: 

- Dominik Skumavec,vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
 

PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišča s seznama: 

KO  Parcela Kvadratura [m2] Lastništvo 
2164 LANCOVO 246/214 68 JAVNO DOBRO 
2164 LANCOVO 246/340 del 33 OBČINA RADOVLJICA 
2164 LANCOVO 1596/10 67 OBČINA RADOVLJICA 
2164 LANCOVO 1596/11 86 OBČINA RADOVLJICA 
2164 LANCOVO 1596/13 27 OBČINA RADOVLJICA 
2164 LANCOVO 1596/14 28 OBČINA RADOVLJICA 
2159 BREZJE 999/8 del 230 OBČINA RADOVLJICA 

2162 DOBRAVA PRI 
KROPI 1031/3 del 50 OBČINA RADOVLJICA 

ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica, ne služijo več kot grajeno javno 
dobro. 

2. Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s 
katero se ta zemljišča izvzame iz javnega dobra.  

 
 

 Ciril Globočnik l.r. 
 ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 

Datum: 23.5.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 
 
1.  Zakonska podlaga 
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10) 
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur.l. RS, št. 61/17) 
- Stvarnopravni zakonik (Ur.l. RS, št. 87/2002, spremembe Ur.l. RS, št. 18/2007 Skl.US: U-

I-70/04-18, 91/13) 
- Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Ur.l. RS, št. 94/07, 

76/08, 100/08, 79/09, 51/10) 
  

2. Obrazložitev 
 
Občina Radovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest in drugih javnih površin 
lokalnega pomena. Nekatera zemljišča, za katera je bilo ugotovljeno, da ne služijo več javni 
rabi ali drugim potrebam občine, občina v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18) lahko proda ali 
zamenja za druga zemljišča. Pred tem je treba zemljišča izvzeti iz javne rabe. O izvzemu iz 
javne rabe mora pristojni organ občine sprejeti ugotovitveni sklep, da se zemljišče ne 
uporablja več kot javno dobro. Neuporaba predmetnih zemljišč kot javno dobro je bila 
ugotovljena v ugotovitvenih postopkih izvedenih ob izvajanju geodetskih meritev na terenu in 
z letalskih posnetkov ter drugih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. V 
ugotovitvenih postopkih so sodelovale strokovne službe občinske uprave in predstavniki 
krajevnih skupnosti, na območju katerih se zemljišča nahajajo. Za vse navedene parcele smo 
tako dobili soglasja krajevnih skupnosti in Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in 
investicije Občine Radovljica. 
 

Parcela Lokacija Opis Namen 
ukinitve 

246/214 
246/340 del 
k.o. Lancovo 

 

 

Vrt 
stanovanjske 

hiše 

Uskladitev 
lastništva z 
dejansko 
posestjo s 
prodajo ali 
menjavo 
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1596/10 
1596/11 
1596/13 
1596/14 

k.o. Lancovo 

 

po odmeri 
cestnega 

sveta 
izven 

cestnega 
sveta 

Uskladitev 
lastništva z 
dejansko 
posestjo s 
prodajo ali 
menjavo 

999/8 del 
k.o. Brezje 

 

Stavbno 
zemljišče, 
opuščena 

pot 

Odprava 
napake pri 

evidentiranju 
stavbe v 

zemljiškem 
katastru s 
prodajo 

1031/3 del 
k.o. Dobrava 

pri Kropi 

 

Stavbno 
zemljišče 

Uskladitev 
lastništva z 
dejansko 
posestjo s 
prodajo ali 
menjavo 

 
3. Finančne posledice 
 
Z izvedbo prodaj ali zamenjav iz javne rabe izvzetih zgoraj navedenih zemljišč bo občina 
pridobila ali prihranila približno 17.000 EUR. 
 
 
Pripravil:  
Dominik Skumavec, vodja  
Referata za gospodarjenje z nepremičninami 

 
 

 
 

 
                                                    Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 7.6.2019 
 

Zadeva: POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
 
V skladu z 21. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 27. ter 29. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) posredujem odgovore 
na 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
članov Občinskega sveta Občine Radovljica in informacijo. 

 
 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 30.5.2019 
 
Župan je na 5. seji prejel pobudo svetnika Andreja Potočnika za izvedbo prometne 
signalizacije, ki bo voznike vlačilcev že v Otočah in/ali na Posavcu učinkovito opozorila, da 
promet vlačilcev skozi Zaloše fizično ni mogoč. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA ANDREJA POTOČNIKA 
 
Pobudo za preučitev možnosti postavitev učinkovite opozorilne prometne signalizacije ob 
regionalni cesti v naselju Posavec za preprečitev prehajanja vlačilcev skozi naselje Zaloše 
smo v nameri dodatnega ciljnega vodenja tovornih vozil preko regionalne cestne povezave do 
končne destinacije, t.j. do podjetja Atotech Slovenija d.d. v Podnartu, odstopili pristojnemu 
upravljavcu regionalne ceste Direkciji RS za infrastrukturo.  
 
Na lokalni cesti oznake LC 348061 Posavec – Podnart na mestu začetka veljave prepovedi 
prometa motornim vozilom s priklopnim vozilom, v naselju Otoče, bo v podkrepitev obstoječi 
vertikalni prometni signalizaciji dodatno umeščena horizontalna prometna signalizacija, t.j. 
simbol znaka prepovedi na prometni površini (ponovljen znak vertikalnega znaka).    
 
 
Pripravil: 
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,  
prometno infrastrukturo in komunikacije 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, 

prostor in investicije 
 
 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 4.6.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela vprašanje svetnika Branka Fajfarja 
vprašanje županu in direktorici občinske uprave o privilegiranosti občinskega svetnika, ki na 
cesti parkira in suši seno, s prošnjo za ukrepanje pristojnih. Župan je za odgovor na podlagi 
drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA BRANKA FAJFARJA 
 
V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica in Naklo ponovno pojasnjujemo, 
da v zvezi z anonimno prijavo občana Ljubnega glede nedovoljenega parkiranja v neposredni 
bližini objekta Ljubno 79 ob takratnem nadzoru na tej lokaciji ni bilo zaznane prijavljene 
kršitve. Glede tega pooblaščene osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva niso izdale 
nobene odločbe in tudi ni bilo izrečenih drugih ukrepov, saj kršitev v času nadzora ni bila 
zaznana. 
 
Ob nadzorih v naselju Ljubno je vsakokrat opravljen tudi obhod na lokaciji na cesti, ki jo 
navajate (Ljubno 130). Po prijavi glede sušenja sena na cesti pred objektom Ljubno 130 je bil 
5.10.2018 opravljen ogled. Dejansko se je na delu ceste na platneni podlagi sušilo seno, ki je 
segalo na cestišče približno 1 m na cesto iz tamkajšnje nadstrešnice. Občana smo opozorili na 
kršitev ter ga pozvali, da nemudoma s ceste odstrani seno na platneni podlagi, kar je tudi 
storil. Ob dosedanjih nadzorih na tem delu naselja nismo zaznali parkiranih vozil. 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo bo tudi v bodoče pri obhodih 
opravljal nadzor omenjenih kot tudi drugih morebitnih kršitev ter postopalo in po potrebi 
ukrepalo do vseh morebitnih kršiteljev enako kot do sedaj.  
 
V odgovoru za gradivo, ki ga ne prejmejo člani občinskega sveta, so v vprašanju svetnika 
prekriti varovani osebni podatki. Priloge, ki jih je svetnik priložil svojemu vprašanju, se 
hranijo in so dostopne v Kabinetu župana. 
 
 
 
 

Tomaž Dolar l.r. 
Vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Radovljica in Naklo 

 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 15.5.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnika Branka da se 
preveri, če gre v Domu Športnega društva Ljubno za nezakonito poslovanje, ter za sklenitev 
ustreznih pogodb z upravljavci občinskih športnih objektov in vprašanje, ali predsednik 
športnega društva, ki je občinski svetnik, lahko upravlja z občinskim premoženjem, kot je 
Dom Športnega društva Ljubno. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena 
Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO IN VPRAŠANJE SVETNIKA BRANKA FAJFARJA 
 
Lastnik Doma Ljubno je Športna unija Slovenije, s katero ima Občina Radovljica sklenjeno  
dolgoročno neodplačno pogodbo in pridobljeno stavbno pravico za investicijsko vzdrževanje 
športnih in servisnih površin v objektu. V preteklih letih (od leta 2014 dalje) je občina poskrbela 
za celovito obnovo doma in za to namenila sredstva v skupni višini 71.653,91 EUR, vsa javna 
naročila je po predpisanih postopkih izvedla občinska uprava. Poleg navedenih investicij občina 
vsako leto pokriva stroške ogrevanja doma na podlagi predloženih računov za energente. 
 
Glede anonimnih navedb občinska uprava ne more dajati pojasnil ali nanje odgovarjati. 
 
Občina po uveljavitvi novega zakona o športu (ZSpo-1) tako kot za ostale športne objekte  tudi 
za Dom Ljubno preverja različne možne modele oziroma oblike upravljanja objektov, ki so v 
lasti lokalne skupnosti (ali je zanje pridobljena stavbna pravica, tako kot je to v primeru Doma 
Ljubno) po odločitvi o najustreznejšem načinu upravljanja pa bodo pripravljeni tudi ustrezni 
pravni akti in dokumenti. 
 
Priloga, ki jo je svetnik priložil svoji pobudi, se hrani in je dostopna v Kabinetu župana. 
 
 
Pripravila: 
Romana Šlibar Pačnik, 
višja svetovalka  
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 9.5.2019 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela vprašanje svetnika Nejca Klička, 
kdaj se bo začela gradnja in kdaj bo urejena kanalizacijska infrastruktura na Dobrem Polju ter 
na kakšen način je predvidena izvedba. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. 
člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Občinski svet Občine Radovljica je 24.4.2019 na svoji 5. seji obravnaval in sprejel Operativni 
program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica. Pretežni del 
naselja Dobro Polje se nahaja v aglomeraciji 3756 Dobro Polje. Ta aglomeracija spada med 
območja obremenjenosti med 50 in 450 PE oz. gostoto obremenjenosti med 10 in 20 PE/ha, ki 
morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2023. Del naselja 
Dobro polje se nahaja celo izven te aglomeracije. Za ta del naselja izgradnja kanalizacije ni 
obvezna.  
 
Po navedenem operativnem programu bo pred kanalizacijo za naselje Dobro Polje potrebno 
zgraditi še kanalizacijski sistem Posavec – Podnart, na katerega gravitirajo oz. bodo 
priključena naselja Mošnje, Brezje, Črnivec, Posavec, Ljubno, Otoče, Zaloše, Ovsiše in 
Podnart. Iz finančnega dela operativnega programa je razvidno, da tega sistema brez 
nepovratnih sredstev ne bo možno zgraditi pred letom 2030. Do izgradnje javne kanalizacije  
se lahko ohranja obstoječe rešitve čiščenja odpadnih voda oz. se gradi male individualne 
čistilne naprave. 
 
 
 
 

Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 

http://www.radovljica.si/
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Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička, da 
občina še v tem letu uredi cesto od čistilne naprave Kropa do naselja Brezovica ali vsaj 
zagotovi material, da cesto uredijo krajani sami. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Cesta od čistilne naprave Kropa do naselja Brezovica poteka po zemljiščih v lasti Občine 
Radovljica in Vodnogospodarskega podjetja d.d.. Cesta, ki v javni lasti predstavlja 
nekategorizirano javno pot, vodi iz naselja Brezovica do kmetijskih in gozdnih površin v 
privatni lasti ter je prvenstveno namenjena vožnji kmetijskih vozil. Pot se v območju gozda 
izteka na zemljišče v lasti Vodnogospodarskega podjetja d.d., kjer ima slednje urejeno 
dovozno cesto do svojega kamnoloma. Občina z omenjenim podjetjem nima sklenjene 
služnosti ali drugega dogovora, v katerem bi bila dorečena uporaba njihove ceste v javne 
namene. Občina bo za obnovo nekategorizirane javne poti v lasti Občine Radovljica 
zagotovila material za posip (približno 10 m3), da cesto uredijo krajani sami.  
 
 
 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, 

prostor in investicije 
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Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička, da 
se upošteva pripomba o premajhnem številu parkirišč v območju OLN Predtrg. Župan je za 
odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko 
upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Predlog odloka o drugih spremembah in dopolnitvah OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu 
(v nadaljevanju 2SD OLN) je bil na 5. seji občinskega sveta sprejet in po tem objavljen ter 
uveljavljen.  
 
Zavedamo se problematike pomanjkanja parkirišč v območjih oskrbovanih stanovanj, zato 
bomo pobudo upoštevali v postopku priprave petih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda 
Občine Radovljica in predlagali normativ 1,5 parkirišča na eno oskrbovano stanovanje. 
 
 
 
 

Staša Čelik Janša l.r. 
Vodja Referata za okolje in prostor 

http://www.radovljica.si/
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Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela vprašanje, kolikšen je odmik 
parkirišč, načrtovan v občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu, od 
sosednje parcele, ali je načrtovana kategorizacija ceste in sprememba prostorskega akta ter ali 
je načrtovana izgradnja obračališča na cesti - slepi ulici, ki bo vodila do nove zgradbe. Župan 
je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil 
občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Predlog odloka o drugih spremembah in dopolnitvah OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu 
(v nadaljevanju 2SD OLN) je načrtovalec predstavil na 5. seji občinskega sveta in tudi 
odgovoril na vprašanje glede odmikov. Odmiki so definirani v 2SD OLN, ki je bil sprejet na 
5. seji občinskega sveta. Gradbena dovoljenja izdaja pristojna upravna enota in preverja 
skladnost projekta s prostorsko izvedbenim aktom, v tem primeru OLN za stanovanjsko 
gradnjo v Predtrgu. V 2 SD OLN  je načrtovan odmik parkirišč objekta B od parcelne meje na 
severno vzhodni strani 0,3 metra. 
 
Tudi odmik od ceste je definiran v veljavnem OLN, torej za spremenjen objekt B v 2 SD 
OLN. Postopek 2 SD OLN je zaključen, odlok je uveljavljen. V OLN načrtovana javna cesta 
bo lahko kategorizirana, ko bo urejeno lastništvo oziroma ko bo cesta v lasti Občine 
Radovljica. 
 
Na vzhodni strani območja OLN je obstoječa ulica (ni slepa cesta, saj se nadaljuje v poljsko 
pot za uporabnike kmetijskih površin). Promet v 2 SD OLN ni bil spremenjen in poteka tudi 
po tej ulici ter se enosmerno nadaljuje med objektom B in parkirišči za ta objekt proti objektu 
A ter po načrtovani javni in že izvedeni dvosmerni cesti do Šercerjeve ulice. 
 
 
 
 

Staša Čelik Janša l.r. 
Vodja Referata za okolje in prostor 
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Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička za 
ustrezno ureditev prehoda za pešce pri avtobusnih postajah na Dobrem Polju. Župan je za 
odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko 
upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Za preveritev pogojev za varno prečkanje regionalne ceste oznake R2-411/1429 Gobovce – 
Črnivec, v km 4.450, na mestu urejenega para avtobusnih postajališč v naselju Dobro Polje je 
Občina Radovljica v letu 2018 pridobila elaborat preveritve pogojev za umestitev prehoda za 
pešce.  
 
Skladno z rezultati analize prometnih obremenitev vozil ter pešcev kriteriji za označitev 
prehoda niso izpolnjeni. Ureditev prehoda pogojuje predhodno ureditev čakalnih površin za 
pešce pred prehodom, osvetlitev, postavitev biča in ustrezne vertikalne prometne 
signalizacije, ki voznike dodatno opozorijo na nevarnost.  
 
Na osnovi preučitve navedenega elaborata je Direkcija RS za infrastrukturo v vlogi 
upravljavca regionalne ceste pristopila k izvedbi dopustnih predlaganih kratkoročnih ukrepov 
za izboljšanje območne prometne varnosti. V ta namen je umestila dodatno vertikalno in 
horizontalno prometno signalizacijo, ki opozarja na navzočnost otrok na vozišču.  
 
Za predlagano dokončno rešitev bo občina pridobila ustrezno projektno dokumentacijo, za 
katero trenutno še ni zagotovljenih namenskih finančnih sredstev. 
 
 
Pripravil: 
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,  
prometno infrastrukturo in komunikacije 
 

Mag. Borut Bezjak l.r. 
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, 

prostor in investicije 
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Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnice Vojke Jesenko za 
pridobitev analize glede preobremenjenosti zdravnikov v občini Radovljica in nabor ukrepov 
za zagotavljanje večkratne popoldanske dosegljivosti pediatrov. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Občinska uprava Občine Radovljica je za predstavitev situacije glede obremenjenosti 
zdravnikov zaprosila Zdravstveni dom Radovljica. Iz prejetega odgovora direktorice ZD 
Radovljica, ki ga v celoti prilagamo, je razvidno, da je obremenjenost zdravnikov v ZD 
Radovljica velika, celo večja kot v ZD Kranj, in sicer zaradi velikega števila opredeljenih 
pacientov, vključevanja zdravnikov družinske medicine in pediatrov ob rednem delu v nujno 
medicinsko pomoč, dežurno službo, izvajanje mrliško pregledne službe, dodatnega 
nadomeščanja v ambulanti v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za 
usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, kjer trenutno ni zdravnika, ter 
mentorstva mladim zdravnikom in specializantom. 

Zaradi kadrovske stiske, zaradi katere ZD Radovljica ne more več zagotavljati opravljanja 
zdravstvene dejavnosti v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in Centru za usposabljanje, 
delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, je zdravstveni dom v mesecu marcu 2019 podal 
pobudo za razpis koncesije za področje programa splošne ambulante v obeh zavodih. 
Koncesijski akt oz. odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za program splošne ambulante v Domu dr. Janka 
Benedika in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica je 
predlagan v obravnavo na tokratni seji občinskega sveta. Na podlagi sprejetega odloka bo 
izveden javni razpis za izbiro koncesionarja. 

Poleg zdravnikov v ZD Radovljica, delo na področju splošne oz. družinske medicine izvajata 
tudi dva koncesionarja. Občinska uprava je oba koncesionarja zaprosila za podatke o številu 
opredeljenih oseb in številu glavarinskih količnikov. Iz odgovora družbe Sinopsis izhaja, da 
imajo 1976 opredeljenih oseb, kar pomeni 2938,32 glavarinskih količnikov. S strani 
ambulante P&TH podatkov nismo prejeli. 
 
 
Pripravila: 
Mojca Ahčin, višja svetovalka 
za družbene dejavnosti 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela vprašanje svetnice Vojke Jesenko o 
stanju vseh sporov, sproženih proti občini, oz. sporov, ki jih je občina sprožila proti fizičnim 
osebam, njihovi uspešnosti od leta 2010, trajanju, razlogih, stroških ter odvetnikih, ki 
zastopajo občino, in načinu njihovega izbora ter pobudo za preučitev, ali bi bila stroškovno 
bolj smotrna zaposlitev občinskega odvetnika. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE IN POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO  
 
Občina Radovljica je v letu 2017 za obdobje štirih let izvedla evidenčno javno naročilo – 
odvetniške storitve - in z najugodnejšim ponudnikom, to je Odvetniško pisarno Šlibar Mulej 
d.o.o., sklenila pogodbo o izvajanju odvetniških in drugih pravnih storitev. V letu 2018 je bilo 
odvetniški pisarni za storitve po pogodbi plačanih 55.690,02 EUR. 
 
Trenutno je v odvetniški pisarni za Občino Radovljico vodenih 260-270 zadev, od teh je 
največ postopkov izvršb. Uspešnost Občine Radovljica v sodnih sporih je okvirno 90% v 
korist občine, pri čemer odvetniška pisarna ne more vplivati na uspeh v izvršilnih postopkih 
(morebitni stečaji dolžnikov in posledično ustavitve postopkov). Zadeve občine obravnavata 
dva odvetnika, vpisana v imenik pri Odvetniki zbornici, z ustreznim zavarovanjem tako 
odvetniške pisarne kot vseh zaposlenih.  
 
Na Občini Radovljica so trenutno zaposleni trije javni uslužbenci z univerzitetno izobrazbo 
pravne smeri in v prihodnje občina ne načrtuje novih zaposlitev te smeri, bo pa zaposlenim 
omogočeno opravljanje pravniškega državnega izpita, če se bodo za to možnost odločili. 
Občinsko odvetništvo v okviru občinske uprave imajo organizirano na Mestni občini Kranj, 
pri čemer so ravno tako sklenili tudi pogodbo z odvetniško pisarno. 
 
 
 
 

 Manca Tomažin, univ.dipl.prav. l.r. 
 Vodja Oddelka za splošne zadeve 
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Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela vprašanja svetnice Mateje 
Potočnik, kolikšen je obseg zunanjega izvajanja storitev v občinski upravi, javnih zavodih, 
javnih podjetjih ter podjetjih v občinski lasti, katere vrste storitev so bile predmet zunanjega 
izvajanja in zakaj jih navedene organizacije niso izvajale z zaposlenimi delavci ter koliko 
novih zaposlitev bi bilo potrebnih, da bi te storitve opravili zaposleni v zadevnih 
organizacijah, v posebnem javnem podjetju ali režijskem obratu. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJA SVETNICE MATEJE POTOČNIK 
 
1. Občina Radovljica je v preteklih letih za zunanje izvajanje storitev (outsourcing) namenila: 

 

leto 2016 leto 2017 leto 2018 leto 2019 
na dan 30.05.2019 

687.056,09 681.813,34 909.646,30 171.937,00 
 

S podatki glede zunanjega izvajanja storitev v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je 
Občina Radovljica, in v javnem podjetju ne razpolagamo, saj teh podatkov poročila o 
poslovanju, ki jih ustanovitelj prejme vsako leto, ne vsebujejo. Zavodi samostojno odločajo o 
izbiri zunanjih izvajalcev različnih storitev. 

 
2. Storitve, ki so bile predmet zunanjega izvajanja, so: 

- varovanje zgradb in prostorov, 
- storitve čiščenja, 
- računalniške storitve 
- storitve tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme in operativnega 

informacijskega okolja, 
- revizorske storitve, 
- pravno-finančno svetovalne storitve, 
- geodetske storitve, parcelacije, cenitve, tehnični pregledi in druge podobne storitve, 
- odvetniške storitve, 
- investicijski nadzor, 
- projektantske storitve, 
- kadrovsko svetovanje, 
- priprava dokumentov in aktov (npr. investicijska dokumentacija, dokumentacija za 

razpise, odloki in prostorski akti), 
- projektne storitve in študije izvedljivosti. 

 
Občinska uprava se je odločila za zunanje izvajanje navedenih storitev, ker so za njihovo 
kakovostno izvedbo potrebni specifično strokovno znanje, ustrezna izobrazba, izkušnje in 
certifikati. Nekatere storitve se izvajajo samo enkrat letno oz. v določenem časovnem 
obdobju, kar predstavlja nižje stroške, kot če bi za to zaposlili dodatne javne uslužbence. Za 
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izvajanje posameznih specifičnih storitev bi potrebovali tudi poseben prostor in ustrezno 
strojno opremo, česar na občinski upravi ne moremo zagotoviti.  
 
3. Koliko novih zaposlitev bi bilo potrebnih, da bi zunanje izvajanje storitev nadomestili z 
novo zaposlenimi sodelavci občinske uprave, zaradi zgoraj navedenih vzrokov ni mogoče 
oceniti. Prav tako ni možno oceniti, koliko delovnih mest v zasebnem sektorju omogoča t.i. 
outsourcing. 
 
 
Pripravila: 
Maja Stanojević, vodja 
Referata za finance in proračun 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnice Tee Beton, da se 
na pešpoti iz Globokega v Kamno Gorico odstrani ovira, ki onemogoča prehod v Globokem, 
ter da se ta pešpot uredi in vprašanje, kje bo v primeru njene zapore speljana nova pešpot 
Globoko – Kamna Gorica. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta 
Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO IN VPRAŠANJE SVETNICE TEE BETON 
 
Strokovna služba občinske uprave je preverila namensko rabo in lastništvo parcel ter druge 
prostorske podatke o zemljiščih, po katerih poteka pešpot iz Globokega v Kamno Gorico. 
Ugotovljeno je bilo, da pot, ki fizično obstaja, večinoma ni v lasti občine niti ni kakorkoli 
evidentirana kot javna prometnica. 
 
Občina Radovljica geodetsko in premoženjsko pravno ureja javne površine, pri tem pa 
prioritetno ureja najprej kategorizirane poti. Zemljišča, po katerih poteka navedena pot, so po 
namenski rabi kmetijska zemljišča ali gozd. Če bi želeli zemljišča takšnih poti začeti 
pridobivati za grajeno javno dobro, bi bilo treba take poti najprej ustrezno opredeliti v 
prostorskih aktih. Pri uporabi pešpoti ali steza v gozdu se je mogoče sklicevati tudi na drugo 
alinejo prve točke petega člena zakona o gozdovih, ki vsakomur zagotavlja prost dostop v 
gozd, razen za primere pridobitne turistične oziroma pridobitne rekreativne dejavnosti. 
 
V naravi obstajajo steze preko zasebnih zemljišč, ki se kot javne uporabljajo že več generacij, 
sicer pa niso bile nikoli uradno evidentirane. Nemotena uporaba takih poti temelji na ustnem 
izročilu in dobri volji lastnikov zemljišč. V primeru zapore take poti s strani lastnika 
zemljišča, bi bilo teoretično možno zaporo izpodbijati tudi sodno s tožbo na ustanovitev 
služnosti nujne poti. V taki tožbi bi morali dokazovati, da je pot že dolgo v stalni uporabi in 
da je res nujna. Tožniki v takem primeru bi morali biti dejanski uporabniki te poti. Boljša 
rešitev je, da se v dialogu z lastniki zemljišč poišče ustrezen dogovor o umestitvi steze npr. na 
rob posestne meje ali ob rob gozda, tako da se zmanjša vpliv steze ali poti na kmetijsko 
površino. 
 
 
 
 

Dominik Skumavec l.r. 
Vodja Referata za gospodarjenje  

z nepremičninami 
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Datum: 30.5.2019 
 
Župan Občine Radovljica in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnice 
Monike Ažman, da se pozove lastnika sindikalnega doma – Šlandrovega doma, da uvede 
neposreden nadzor zgradbe in jo popolneje zaščiti. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE MONIKE AŽMAN 
 
Upoštevajoč pobudo je občinska uprava lastniku propadajočega objekta – Zvezi svobodnih 
sindikatov Slovenije poslala dopis s pozivom, naj objekt ustrezno zaščiti in prepreči 
nastajanje dodatne škode ter nevarnih situacij, Občino Radovljica pa obvesti o načrtovanih in 
izvedenih ukrepih. Svetnico bomo z odgovorom lastnika seznanili. 
 
 
Pripravila: 
Tanja Geltar, višja svetovalka  
za gospodarjenje z nepremičninami 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
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Datum: 6.6.2019 
 

ODGOVORI NA USTNE POBUDE 
 
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica je župan za odgovore na 
pobudo, zastavljeno ustno na 5. seji, zadolžil občinsko upravo. 
 

- Pobuda svetnika Branka Fajfarja, da občina začne z odkupi večinoma privatnih 
zemljišč za ureditev pešpoti Posavec – Ljubno, da bo lahko urejena istočasno, kot se je 
predvidevalo, da bo šel po tem koridorju tudi priklop kanalizacije ceste Vaze na 
kanalizacijo na Posavcu. 

Odgovor občinske uprave: Premoženjsko pravna služba občinske uprave odkupuje 
zemljišča za potrebe urejanja javne infrastrukture na osnovi sprejetega  načrta pridobivanja 
zemljišč. Načrt pridobivanja se sprejema skupaj s proračunom, možno pa ga je tudi   
dopolnjevati med letom. Osnove za uvrstitev v  načrt pridobivanja in začetek  postopkov za 
odkup zemljišč za urejanje javne infrastrukture so projektna in investicijska dokumentacija ter 
zagotovljena sredstva. V primeru pešpoti Ljubno Posavec ta trenutek še ni izpolnjenih 
pogojev za začetek odkupovanja zemljišč. 
 
 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
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Datum: 6.6.2019 
 
 
 
INFORMACIJA: MNENJE SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO O POSTOPKU 

SPREJEMANJA ŠTIRILETNEGA PROGRAMA RAZVOJA IN 
VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST 

 
 
Statutarno pravna komisija je pri obravnavi predlogov proračunov za leti 2019 in 2020 
sprejela sklep, da predlaga županu oziroma občinski upravi, da pripravi štiriletni Program 
razvoja in vzdrževanja cest občine Radovljica tako, da ga bo občinski svet do seje pred 
sprejetjem naslednjega rebalansa proračuna obravnaval in sprejel kot samostojen dokument, 
skladno s 1. odstavkom 11. člena Odloka o občinskih cestah. 
 
Glede na to, da je občinski svet na svoji seji dne 25.3.2019 sprejel Predlog Odloka o 
proračunu Občine Radovljica za leto 2019 s prilogami, med katerimi je tudi štiriletni Program 
razvoja in vzdrževanja cest občine Radovljica, je občinska uprava Službo za lokalno 
samoupravo zaprosila za mnenje, ali je v tem primeru pravilno, da se že sprejeti program še 
enkrat predloži občinskemu svetu v obravnavo in potrditev kot samostojen dokument. Mnenje 
Službe za lokalno samoupravo prilagamo.  
 
Občinska uprava je Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2019-2022, 
sprejet na 4. seji občinskega sveta 25.3.2019 kot sestavni del proračuna, pripravila v ločeni 
samostojni obliki. Objavljen je na občinskih spletnih straneh v zavihku Občinska uprava – 
Strategije, poročila, dokumenti. 
 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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