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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: 03200-6/2020-1 
Datum: 23.9.2020 
 
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 

 
13. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica, ki bo 

 
v sredo, 30. septembra 2020, 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 12. redne seje občinskega sveta 
II. Pobude in vprašanja, informacije 
III. Volitve in imenovanja (KMVI): 

III.a Soglasje k imenovanju direktorice Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 
III.b Imenovanje člana Razvojnega sveta gorenjske regije 
III.c Imenovanje predstavnika v Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica 
III.d Imenovanje treh predstavnikov v Svet Glasbene šole Radovljica 
III.e Imenovanje predstavnika v Knjižnični svet Knjižnice Antona Tomaža 
Linharta Radovljica 
III.f Imenovanje treh predstavnikov v Svet OŠ Staneta Žagarja Lipnica 

IV. Osnutek Odloka o spremembah Odloka o sofinanciranju letnega programa 
športa v občini Radovljica (Odbor za šport) 

V. Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na območju občine Radovljica (Odbor za urejanje prostora 
in varstvo okolja) 

VI. Osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica (Odbor za urejanje prostora in varstvo 
okolja) 

VII. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o obročnem plačilu kupnine za nakup 
nepremičnin v lasti Občine Radovljica (Odbor za finance) 

VIII. Navodilo o razveljavitvi Navodila za ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišč 
v javni rabi (Odbor za finance) 

IX. Odredba o razveljavitvi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna Občine Radovljica (Odbor za finance) 

http://www.radovljica.si/
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X. Premoženjsko pravne zadeve (Odbor za finance) 
XI.a Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za 
leto 2020 – dopolnitev 2 
XI.b Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
 

 
 
 

 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 

 
Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si. 

 
Poslano: 
- županu, 
- podžupanu, 
- članicam in članom občinskega sveta, 
- predsedniku nadzornega odbora, 
- predsednikom svetov krajevnih skupnosti, 
- Knjižnici A. T. Linharta Radovljica, 
- direktorici občinske uprave, 
- novinarjem. 

http://www.radovljica.si/
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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 

 
Datum: 21.9.2020 
 

Z A P I S N I K 
 
12. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 17. junija 2020 z začetkom ob 16. uri v 
veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 
 
Prisotni člani občinskega sveta: Monika Ažman, Teodora Beton, Mojca Faganel, Branko Fajfar, 
Gorazd Fajfar, Sabina Felc, Vojka Jesenko, Maksimiljan Kalan, Danijel Kašca, Nejc Kliček, 
Jernej Kolman, Darko Marolt, Neža Mezeg, Tina Mrak, Miroslav Pogačar, Breda Poličar, mag. 
Andrej Potočnik, Mateja Potočnik, Vilko Praprotnik, Miran Rems, Simon Resman, Barbara Sitar, 
Aljoša Škufca, Maruša Šolar Čuden, Sandra Zadnikar. 
 
Opravičeno odsoten: Izidor Arih. 
 
Prisotni vabljeni: Janez Reš, predsednik nadzornega odbora, Gregor Remec, predsednik Odbora 
krajevnih skupnosti, Alenka Langus, direktorica občinske uprave, Manca Šetina Miklič, vodja 
Kabineta župana, Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, Tanja Pogačnik, vodja 
Oddelka za družbene dejavnosti, Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in 
investicije, Maja Stanojević, vodja Referata za finance in proračun, Staša Čelik Janša, vodja 
Referata za okolje in prostor, Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 
Tanja Geltar, Referat za gospodarjenje z zemljišči, Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občine Radovljica in Naklo, Eva Tomaževič, višja svetovalka za 
gradbene zadeve, Nataša Mikelj, kandidatka za direktorico Javnega zavoda Turizem in kultura 
Radovljica, Božena Kolman Finžgar, direktorica Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, dr. Petra 
Bole, direktorica Muzejev radovljiške občine, Andreja Peternel, pomočnica ravnateljice Vrtca 
Radovljica, Zlata Rejc, ravnateljica Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica, Emilija 
Kavčič, ravnateljica Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce, Zdenka Varl, ravnateljica Osnovne šole 
Staneta Žagarja Lipnica, Jelena Horvat, ravnateljica Osnovne šole Antona Janše Radovljica, 
Marko Možina, ravnatelj Glasbene šole Radovljica, Matej Brajnik, komandir Policijske postaje 
Radovljica, Matija Žiberna, direktor Komunale Radovljica, d.o.o..  
 
Župan je odprl sejo in povedal, da se seja snema ter prenaša na spletnih straneh.  
 
Ob začetku seje je navzočnost priglasilo 20 svetnic in svetnikov. 
 
V razpravi na dnevni red so sodelovali: 
 
Vojka Jesenko je predlagala razširitev dnevnega reda z zadnjo točko: »Seznanitev s člankom z 
naslovom »Iz ERAR-ja se vidi, kako služijo v domu starejših sredi Radovljice, se pa bojijo 
maščevanja direktorja.«, objavljenega v Požareportu, 5.6.2020«. Predlagala je tudi sklep: 
»Občinski svet se je seznanil s člankom ter anonimnim pismom, iz katerega izhajajo javno 
preverljive informacije ter podaja prijavo suma nepravilnosti poslovanja Doma dr. Janka 

http://www.radovljica.si/
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Benedika – poziv za ukrepanje vsem pristojnim organom k izvedbi temeljitega celostnega nadzora 
v navedenem javnem zavodu.«. Dejala je, da če so bile nepravilnosti, je prav, da se poda poziv 
vsem pristojnim, da to preiščejo in pregledajo ter skladno s svojimi pristojnostmi ukrepajo. 
Verjame v to, da je župan že naredil določene stvari, misli pa, da je prav, da so svetniki z 
dogajanjem v Domu dr. Janka Benedika (DBJ) in anonimkami seznanjeni, ter da vedo kdo, kdaj in 
zakaj bo prišel v DBJ in to pregledal. 
 
Župan je svetnike obvestil, da so na klop prejeli dodatno točko II.f Imenovanje treh predstavnikov 
v Svet Osnovne šole Antona Janše. Povedal je, da so imeli člani KMVI svojo sejo pol ure pred 
sejo občinskega sveta, ter da je gradivo ustrezno pripravljeno. 
Glede predloga Vojke Jesenko je povedal, da je spoštoval navodilo članov KMVI, ki so ga 
zadolžili, naj se poveže z ministrstvom. Pojasnil je, da sta z državnim sekretarjem Cvetom 
Uršičem dogovorjena, da se v tem tednu sestaneta. Dejal je, da je apeliral na to, da državni 
sekretar sproži postopke. Zato meni, da ta točka ni potrebna, potrebna bo, če ministrstvo, ki je 
ustanovitelj doma, ne bo ukrepalo. Točko odsvetuje, ker ne želi, da je 26 svetnikov žrtev 
nepreverjenih informacij, ko bodo pa prejeli preverjene informacije, je prepričan, da bo 
ministrstvo svoje že uredilo. 
 
Branko Fajfar se je strinjal z županom, da točka ni potrebna. Kot predsednik Sveta DBJ je 
povedal, da je glede na zadeve, ki se dogajajo in glede na anonimna pisma, sprejel ustrezne 
ukrepe. Tudi sam se je slišal s Cvetom Uršičem, ki mu je obljubil, da bodo sprejeli ukrepe. 
Povedal je, da je ministrstvo že dvakrat naslovil na DBJ prošnjo za pojasnitev anonimnih pisem. 
Dodatno so zahtevali še pojasnila glede raznih plačil. Dejal je, da je ministrstvo ustanovitelj in 
ima moč, da karkoli naredijo v DBJ. Kot predsednik Sveta DBJ je naredil vse tisto, kar lahko 
predsednik naredi. Povedal je, da je Svet DBJ obravnaval anonimna pisma in sam jih je 
posredoval na ministrstvo, tako da so bili sproti obveščeni. Dejal je, da je na seji občinskega sveta 
težko govoriti o situaciji v DBJ, ker smatra, da ima ministrstvo veliko več podatkov glede stanja v 
DBJ. 
Teodora Beton je povedala, da je Odbor za zdravstvo in socialno varstvo že novembra 
obravnaval anonimno pismo in na to anonimno pismo pozitivno mnenje sindikata. Pojasnila je, da 
je bil na to sejo povabljen tudi predstavnik občine v Svetu DBJ, Branko Fajfar. Na tej seji jim je 
Branko Fajfar »dal roko v ogenj«, kako je stanje v domu zelo dobro, kako se izboljšuje in kako 
direktor obvlada situacijo, čeprav so bili člani odbora opozorjeni na druge stvari. Dejala je, da je 
situacijo končno potrebno vzeti resno, saj se te stvari ne dogajajo prvič.  
Miran Rems: povedal je, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI) 
na svoji 13. seji obravnavala anonimni pismi in prišla do podobnih zaključkov kot sedaj. Dejal je, 
da ima občina v Svetu DBJ svojega predstavnika, ki je eden od članov sveta, večina članov so 
predstavniki države. Po njegovem vedenju bi moral biti predsednik sveta predstavnik države ne pa 
lokalne skupnosti ali predstavnik zaposlenih. Strinja se, da se stvari, ki se dogajajo, ne more 
pustiti na miru, saj se ljudje obračajo na župana, ki pa ne more nič storiti oz. je že naredil, kar 
lahko naredi. Meni, da se predstavnika lokalne skupnosti v Svetu DBJ lahko zadolži, da je 
poročevalec na vsaki seji Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, dokler se stvari v domu ne 
umirijo. Le na tak način bodo svetniki informirani tako, kot morajo biti.  
Vojka Jesenko: dejala je, da je osnutek dopisa, ki ga je pripravila, poziv za ukrepanje vsem 
pristojnim inštitucijam. Povedala je, da gre za signal, da se svetniki z dogajanjem ne strinjajo in 
da si ne želijo blatenja imena občine Radovljica po časopisih. Verjame županu, da je navezal stik 
z ministrstvom in da bo svetnike sproti obveščal, vendar bo naslednja seja občinskega sveta šele 
konec septembra, zato ne ve, kdaj vmes bodo svetniki izvedeli, kaj se v DBJ dogaja.  
 
Župan je zaključil razpravo in predlagal glasovanje o predlaganih dopolnitvah dnevnega reda. 
 
Občinski svet je sprejel predlog župana za razširitev dnevnega reda s točko II.f Imenovanje treh 
predstavnikov v Svet Osnovne šole Antona Janše Radovljica 
23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19 
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Župan je ponovno dejal, da je proti predlogu svetnice Vojke Jesenko, saj je že navezal stik z 
državnim sekretarjem Cvetom Uršičem, in svetnikom obljubil, da bodo dobili prave informacije. 
 
Občinski svet je sprejel predlog Vojke Jesenko, da se na dnevni red uvrsti točka XIII. Seznanitev 
s člankom z naslovom »Iz ERAR-ja se vidi, kako služijo v domu starejših sredi Radovljice, se pa 
bojijo maščevanja direktorja.«, objavljenega v Požareportu, 5.6.2020 
10 ZA, 9 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
Dnevni red: 
I. Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta 
II. Volitve in imenovanja  

II.a Imenovanje direktorice javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica 
II.b Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2020 
II.c Imenovanje predstavnika v Knjižnični svet Knjižnice Antona Tomaža Linharta 
Radovljica 
II.d Imenovanje treh predstavnikov v Svet Osnovne šole Antona Tomaža Linharta 
Radovljica 
II.e Imenovanje treh predstavnikov v Svet Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce 
II.f Imenovanje treh predstavnikov v Svet Osnovne šole Antona Janše Radovljica 

III. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona 
Tomaža Linharta Radovljica  

IV. Sklep o določitvi višine najemnine zemljišč v lasti Občine Radovljica za gostinsko 
dejavnost  

V. Predhodno mnenje k Strateškemu načrtu Muzejev radovljiške občine za obdobje 2020-
2025 

VI. Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Radovljica 
za šolsko leto 2020/2021  

VII. Sistemizacije delovnih mest v šolah 
VII.a Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli A. T. Linharta Radovljica za 
šolsko leto 2020/2021 
VII.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za 
šolsko leto 2020/2021 
VII.c Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica za 
šolsko leto 2020/2021 
VII.d Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica za 
šolsko leto 2020/2021 
VII.e Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto 
2020/2021 

VIII. Sklep o izstopu Občine Radovljica iz konzorcija CERO – Gorenjska  
IX. Letna poročila 

IX.a Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2019 
IX.b Poročilo o delu zaščite in reševanja Občine Radovljica v letu 2019, Letni program 
dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2020 in 
Poročilo o aktivnostih, izvedenih za preprečitev širjenja koronavirusne bolezni COVID-19 
IX.c Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2019 

X. Poročila nadzornega odbora 
XI. Premoženjsko pravne zadeve 

XI.a Sklep o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica 
XI.b Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
XI.c Odločitev o razpolaganju z osnovnimi sredstvi Komunale Radovljica, d.o.o. 

XII. Pobude in vprašanja 
XIII. Seznanitev s člankom z naslovom »Iz ERAR-ja se vidi, kako služijo v domu starejših sredi 

Radovljice, se pa bojijo maščevanja direktorja.«, objavljenega v Požareportu, 5.6.2020 
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
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K točki I. Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel zapisnik 11. redne seje občinskega sveta. 
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 16) 
 
K točki II.a Imenovanje direktorice javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica 
 
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja (KMVI).  
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica za direktorico javnega zavoda Turizem in kultura 
Radovljica imenuje Natašo Mikelj.  
2. Imenovana direktorica nastopi mandat 16.8.2020 za mandatno dobo 5 let.  
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20) 
 
K točki II.b Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2020 
 
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI, ki je stranke, liste in predlagatelje prosil, 
naj pripravijo predloge za naslednje leto, saj jih je bilo letos bolj malo. 
 
Župan je povedal, da bo pečat prejela Slavica Soršak, za prostovoljstvo v društvih in projektih, 
medaljo pa Franc Hrovat za aktivno delovanje v društvih in sodelovanje v organizacijah 
odbojkarskih sodnikov. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepe: 
1. Veliko plaketo Občine Radovljica prejme:  

- TONČEK SMOLEJ, za dolgoletno aktivno udejstvovanje na področju gorskega 
reševanja in vodenje GRS Radovljica. 

2. Plakete Občine Radovljica prejmejo:  
- KULTURNO DRUŠTVO BID BANG, ob 20. letnici delovanja,  
- IGOR MARIJAN, za dolgoletno članstvo in vodenje PGD Radovljica ter 

humanitarne akcije,  
- MIOBA, d.o.o., za prispevek k razvoju kulturnega turizma z odprtjem muzeja, 

posvečenega lekarništvu in alkimiji. 
3. Plakete Antona Tomaža Linharta prejmejo: 

- VILMA KRAVANJA GOSNIK, za aktivnosti na področju ljubiteljske kulture,  
- PETJA ZOREC, za uspešno delovanje v modnem oblikovanju,  
- KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO KAMNA GORICA, za skrb za turistično 

promocijo kraja, ohranjanje tradicije in bogatenje kulturnega življenja v skupnosti.  
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
K točki II.c Imenovanje predstavnika v Knjižnični svet Knjižnice Antona Tomaža Linharta 
Radovljica 
 
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.  
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnika v Knjižnični svet Knjižnice Antona 

Tomaža Linharta Radovljica imenuje Matjaža Geršiča.  
2. Imenovanemu predstavniku začne teči mandat z dnem imenovanja in traja do konca 

mandata sestave Knjižničnega sveta, to je do 11.11.2020. 
(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
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K točki II.d Imenovanje treh predstavnikov v Svet Osnovne šole Antona Tomaža Linharta 
Radovljica 
 
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.  
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnike v Svet OŠ Antona Tomaža Linharta 

Radovljica imenuje: Simona Resmana, Bredo Poličar in Simono Mulej.    
2. Imenovanim predstavnikom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta javnega 

zavoda za mandatno dobo 4 let.  
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
K točki II.e Imenovanje treh predstavnikov v Svet Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce 
 
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.  
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnike v Svet OŠ F. S. Finžgarja Lesce 

imenuje: Anito Vidic, Justino Erčulj in Jeleno Horvat.   
2. Imenovanim predstavnikom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta javnega 

zavoda za mandatno dobo 4 let.  
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23) 
 
K točki II.f Imenovanje treh predstavnikov v Svet Osnovne šole Antona Janše Radovljica 
 
Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.  
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa: 

1. Občinski sveti Občine Radovljica z predstavnice v Svet OŠ Antona Janše Radovljica 
imenuje: Teodoro Beton, Sabino Felc in Petro Grimani. 

2. Imenovanim predstavnicam začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta 
javnega zavoda za mandatno dobo 4 let. 

(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20) 
 
K točki III. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 
Antona Tomaža Linharta Radovljica 

 
Obrazložitev je podala Božena Kolman Finžgar, direktorica Knjižnice A. T. Linharta Radovljica. 
 
Odbor za kulturo, predsednica Neža Mezeg: člani odbora so sklep soglasno sprejeli, saj 
sprememb med osnutkom in predlogom ni bilo. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica. 
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20) 
 
K točki IV. Sklep o določitvi višine najemnine zemljišč v lasti Občine Radovljica za 
gostinsko dejavnost 
 
Obrazložitev je podala Tanja Geltar, Referat za gospodarjenje z zemljišči. 
 
Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so s tremi glasovi za in enim proti 
sklep sprejeli. 
 
V razpravi svetniških skupin je sodelovala: 
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Vojka Jesenko, LMŠ: dejala je, da sklep določa višino najemnine samo za prvo območje, ker v 
drugem območju ni nobenega, ki bi najel gostinski vrt. Želi videti seznam vseh najemnikov. 
Glede na to, da gre za znesek 3.500 EUR, predvideva, da najemnikov ni veliko in da se gre 
nasproti ozki skupini ljudi. Razume, da so bili gostinci prikrajšani za svoje poslovanje v času 
koronavirusa, vendar če se gre zdaj po lokalih, se ji ne zdi, da so bili zelo prikrajšani, saj so 
ponovno polni. Podpira dobronamerne odločitve, ki so v dobrobit vseh, pogreša pa informacijo, 
kaj je z neodvisnimi društvi, organizacijami, ki so bile vpete v obvladovanje koronavirusa, saj bi 
bilo dobro, da se tudi njim kaj da, kot je oprostitev dela komunalnih prispevkov, plačila vode…  
 
V splošni razpravi so sodelovali: 

- Mojca Faganel: pohvalila je občino, saj se ji zdi ta ukrep odličen. Ne sme se pozabiti, da 
so bili lokali dva meseca popolnoma zaprti in to ravno v obdobju lepega vremena, zato je 
bila izguba dohodka ogromna.  

- Simon Resman: pohvalil je ukrep, ki se mu zdi dober in ga podpira. 
 
Direktorica občinske uprave Alenka Langus je povedala, da gre za najemnike gostinskih vrtičkov 
na Linhartovem trgu, pred IBM-om, za gostinski lokal na Prešernovi ulici, na tržnici in lokal 
Mišelinka ter Kavarno Kino. 
 
Župan je povedal, da se je pomagalo tudi društvom, vendar društva nimajo pridobitne dejavnosti.  
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejme Sklep o določitvi višine najemnine zemljišč v lasti 
Občine Radovljica za gostinsko dejavnost. 
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
K točki V. Predhodno mnenje k Strateškemu načrtu Muzejev radovljiške občine za obdobje 
2020-2025 
 
Obrazložitev je podala Petra Bole, direktorica Muzejev radovljiške občine.  
 
Odbor za kulturo, predsednica Neža Mezeg: člani odbora pozdravljajo obsežen in široko 
zasnovan načrt. Na seji so ga soglasno podprli. 
 
V splošni razpravi je sodelovala: 
Vojka Jesenko: pohvalila je direktorico, ker je v načrtu širok spekter nalog, ki so si jih zadali, in 
je zelo dobro pripravljen. Želi vedeti, do kdaj imajo namen pripraviti akcijski načrt nalog, zadanih 
v strateškem načrtu, z roki in poimenskimi nosilci. Prosila je, da svetniki na eni od prihodnjih sej 
dobijo finančno konstrukcijo za to obdobje, saj gre to v načrt razvojnih programov občine. 
 
Petra Bole je odgovorila, da bo akcijski načrt pripravljen v kratkem. Glede finančne perspektive 
za obdobje 2020-2025 pa težko karkoli napovedujejo, ker so odvisni od dveh financerjev, občine 
in Ministrstva za kulturo, prav tako pa tudi od lastnih prihodkov. 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica daje pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu Muzejev 
radovljiške občine za obdobje 2020-2025. 
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21) 
 
K točki VI. Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu 
Radovljica za šolsko leto 2020/2021 
 
Obrazložitev je podala Andreja Peternel, pomočnica ravnateljice Vrtca Radovljica.  
 
Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica Sabina Felc: člani odbora občinskemu svetu 
predlagajo sprejetje sklepa. 
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V splošni razpravi so sodelovali: 

- Neža Mezeg: dejala je, da se v vrtcu ob koncu šolskega leta organizira veliko aktivnosti, 
največ za predšolske otroke, vendar letos zaradi situacije le teh ni bilo., Zato jo zanima, 
kako je z denarjem, ki je v ta namen ostal, in če bodo aktivnosti nadomeščene za mlajše 
otroke. Meni, da so predšolski otroci marsikaj izgubili, tudi s tem, ker niso opravili 
plavalnega tečaja, tečaja rolanja in ostalih aktivnosti.  

Andreja Peternel je odgovorila, da gre pri tem za različna sredstva. Sredstva sklada vrtca, ki jih 
donirajo starši in so se zbirala na prireditvi, so ostala neporabljena. Zaradi izrednih razmer v 
juniju ni bilo možno realizirati gibalnega otroškega igrivega oviratlona in so najstarejši otroci 
letos res ostali prikrajšani. Zaradi brezplačnega vrtca je bila v juniju izpisana četrtina, v juliju pa 
že polovica predšolskih otrok. Odpovedana gibalna aktivnost je načrtovana jeseni, starši bodo s 
tem predlogom seznanjeni na seji sveta staršev, kjer bodo lahko predlagali še kakšne rešitve, 
vendar morajo biti pri tem upoštevani vsi higienski normativi, končno odločitev pa sprejme 
upravni odbor sklada. Poudarila je, da sredstva ostajajo in bodo porabljena za namen 
nadstandardnih dejavnosti v vrtcu. Plavalni tečaj in rolanje se financirata iz sredstev, ki jih je na  
javnem razpisu občine pridobila športna zveza. S temi sredstvi razpolaga športna zveza in če 
njihova poraba ni upravičena, se sredstva vrne. 

- Vojka Jesenko: dejala je, da finančne posledice, ki so opredeljene v obrazložitvi, 
vsebujejo samo letni strošek enega spremljevalca otroka s posebnimi potrebami, ki znaša 
16.000 EUR. V sistemizaciji je na novo vključen še vzgojitelj v razvojnem oddelku. 
Povedala je, da je v sistemizaciji OŠ Antona Janše Radovljica našla specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga v 31. plačnem razredu, kjer gre v bistvu za dodatno strokovno 
pomoč vrtcu. Vprašala je, če gre pri tem za zaposlitev vzgojitelja ali znesek za vzgojitelja 
manjka. 

Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, je pojasnila, da se v primeru vrtca govori 
o spremljevalcu otroka s posebnimi potrebami na podlagi odločbe, medtem ko gre pri OŠ Antona 
Janše za specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, ki nudi pomoč več otrokom glede na 
odločbe. 

- Vojka Jesenko: vprašala je, kakšne so finančne posledice zaposlitve vzgojitelja v 
razvojnem oddelku, ki so ga svetniki potrdili na prejšnji seji. 

Župan je povedal, da je bilo to finančno ovrednoteno že na prejšnji seji. 
 
Občinski svet je sprejel sklepe: 
1. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlogu, da se v Vrtcu Radovljica za 

šolsko leto 2020/2021 oblikuje 44 oddelkov, v katere se vključi največ 767 otrok. 
2. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Vrtcu Radovljica k predlagani 

sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2020/2021. 
3. Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana, da med šolskim letom 2020/2021 

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. 
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21) 
 
K točki VII.a Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli A. T. Linharta Radovljica 
za šolsko leto 2020/2021 
 
Obrazložitev k vsem podtočkam točke VII je podala Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene 
dejavnosti. 
 
Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica Sabina Felc: člani odbora občinskemu svetu 
predlagajo, da podprejo soglasja k sistemizacijam delovnih mest. 
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V razpravi svetniških skupin sta sodelovala: 
- Andrej Potočnik, SDS: meni, da bodo svetniki sistemizacije potrdili, saj gre predvsem za 

podporo podružničnim šolam, ki ljudem na podeželju veliko pomenijo. Spomnil je, da se 
je že lani govorilo o tem, da se bo po končani obnovi lipniške šole začelo še bolj aktivno 
spodbujati vpis otrok iz celotne Lipniške doline v lipniško šolo, saj jih sedaj veliko 
obiskuje radovljiško. Predlagal je, da občinska uprava skupaj z vodstvom šole naredi več 
pri spodbujanju k vpisu v lipniško osnovno šolo, mogoče tudi piarovsko.  

- Vojka Jesenko, LMŠ: ker je v obrazložitvi pri OŠ A. T. Linharta zapisano, da je konec 
meseca potrebno obračunavanje obrokov učencem, zaposlenim, zunanjim naročnikom, 
Osnovni šoli Antona Janše ter fizičnim osebam, je vprašala, za katere fizične osebe to gre.  

Zlata Rejc, ravnateljica OŠ A. T. Linharta Radovljica, je odgovorila, da v šoli kuhajo obroke za 
svoje učence, zaposlene, za učence in zaposlene OŠ Antona Janše, ker nima lastne kuhinje, kosila 
pa oddajajo tudi zunanjim uporabnikom, kar je zapisano v odloku, in jim za kosila izdajo 
položnice. 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest 
Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica za šolsko leto 2020/2021, ki se financirajo 
iz sredstev občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi: 

  
Delovno mesto Delež 

zaposlitve Financiranje 

1. 
učitelj razrednega pouka 1 – PŠ Ljubno – 
delna kombinacija  0,6910 Občina Radovljica 

2. 
učitelj razrednega pouka 2 – PŠ Ljubno – 
delna kombinacija 0,7127 Občina Radovljica 

3.  voznik 0,3750 Občina Radovljica 
3. kuhar IV 2,9783 tržna dejavnost-kuhinja 
4. administrator V 0,2500 tržna dejavnost-kuhinja 
5. knjigovodja V 0,2500 tržna dejavnost-kuhinja 

(25 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točki VII.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za 
šolsko leto 2020/2021 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest 
Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce za šolsko leto 2020/2021, 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 

(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
K točki VII.c Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica 
za šolsko leto 2020/2021 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest 
Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica za šolsko leto 2020/2021, ki se financirajo iz sredstev 
občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi: 
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Delovno mesto Delež 

zaposlitve Financiranje 

1. 
učitelj razrednega pouka – PŠ Ovsiše –  
4. in 5. r. 0,7143 Občina Radovljica 

2. voznik - hišnik IV 0,25 Občina Radovljica 
3. kuhar IV 1,40 tržna dejavnost-kuhinja 
4. računovodja VI 0,08 tržna dejavnost-kuhinja 
5. tajnik VIZ VI 0,08 tržna dejavnost-kuhinja 

(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21) 
 
K točki VII.d Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica 
za šolsko leto 2020/2021 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest 
Osnovne šole Antona Janše Radovljica za šolsko leto 2020/2021, 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 
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
K točki VII.e Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto 
2020/2021 
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest 
Glasbene šole Radovljica za šolsko leto 2020/2021, ki se financirajo iz sredstev tržne 
dejavnosti, kot sledi: 

  
Delovno mesto Delež 

zaposlitve Financiranje 

1. učiteljica plesa 0,50 tržna dejavnost 
2. učitelj violine 0,20 tržna dejavnost 

(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18) 
 
K točki VIII. Sklep o izstopu Občine Radovljica iz konzorcija CERO – Gorenjska 
 
Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo. 
 
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman: člani odbora so 
soglasno podprli predlagani sklep. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejme sklep o izstopu Občine Radovljica iz konzorcija 
CERO – Gorenjska. 
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
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K točki IX.a Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2019  
 
Obrazložitev je podal Matej Brajnik, komandir Policijske postaje Radovljica. 
 
V splošni razpravi so sodelovali: 

- Neža Mezeg: povedala je, da je dobila nekaj vprašanj oz. pritožb glede izdajanja 
podatkov, ki naj bi bili zaupni. Dejala je, da je policist na samem licu mesta kršitelju 
povedal, kdo je podal prijavo, zato jo zanima, kakšen je tu postopek, kdaj se to izvede in 
ali bi moral biti prijavitelj obveščen, da njegovi podatki niso zaupni. 

Komandir je pojasnil, da nad varovanjem osebnih podatkov močno bdi informacijski 
pooblaščenec, ki opravlja redne kontrole, kazni pa so visoke za policista in tudi za odgovorno 
osebo. Pojasnil je, da je odvisno, kam je prijava za dotično kršitev prišla. Če je bila sporočena 
preko 113, se s tem podatkom načeloma lahko operira, če pa pride prijava na 080 1200 je podatek 
anonimen in ga tudi policist, ki je bil poslan na določeno mesto, ne izve. Dejal je, da je kar nekaj 
prijav, pri katerih učinka policistov ni. Pojasnil je, da če nekdo nekaj prijavi in policist na kraju 
kršitve ne zazna, ne more storiti nič, razen če ima za to pričo, ki mora dati izjavo na zapisnik. 

- Simon Resman je pohvalil delo policijske postaje, sam meni, da se tudi občani počutijo 
varne. Vprašal je, če bi bilo semaforizirano križišče v Radovljici bolj varno, če bi spet 
uvedli ukinjeno rumeno luč. Dejal je, naj občinska uprava, kadar podaljšuje delovni čas 
lokalov, razmisli, ali je to res smiselno ali ne. 

Komandir je odgovoril, da konkretno v tem križišču rumena luč ni problem, ker hitrosti, s 
katerimi se zaletavajo v tem križišču, niso visoke in so znotraj omejitev. Gre za napačno ocenitev 
svoje hitrosti glede na delovanje drugega in za kršenje pravila srečanja. Tisti, ki zavija levo, mora 
pustiti prednost tistemu, ki pelje naravnost. V glavnem je to na relaciji Črnivec–Lesce, relacija 
Nova vas–Radovljica ni tako problematična. Predlagali bodo, da DRSI v tem križišču naredi 
zelene otoke, saj krožišča tu ni možno narediti. 

- Neža Mezeg je vprašala, koliko je prijavljenih nesreč pred novim Hoferjem v Radovljici. 
Komandir je odgovoril, da prav veliko nesreč pred novim Hoferjem ni bilo, več jih je bilo v 
Lescah pri Lidlu. 
Alenka Langus, direktorica občinske uprave je glede obratovalnega časa v gostinskih lokalih 
odgovorila, da je redni obratovalni čas skladno z odlokom oz. pravilnikom do 22. ure, kar je dalj, 
pa je podaljšan obratovalni čas. Občinska uprava podaljšanje obratovalnega časa gostincu na 
njegovo vlogo načeloma odobri. Morebitne pritožbe se pri policiji preveri in na tej podlagi je bil v 
preteklem letu enemu lokalu obratovalni čas skrajšan.  
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za 
leto 2019. 
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točki IX.b Poročilo o delu zaščite in reševanja Občine Radovljica v letu 2019, Letni 
program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2020 
in Poročilo o aktivnostih, izvedenih za preprečitev širjenja koronavirusne bolezni COVID-
19 
 
Obrazložitev je podala Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve. 
 
Župan je povedal, da se je pomagalo tudi Domu dr. Janka Benedika z zabojniki, ki jih na srečo ni 
bilo treba uporabljati. Vsem, ki so kakorkoli sodelovali, se je zahvalil. Povedal je, da se prijavilo 
veliko prostovoljcev, tako da na koncu vsi niso bili aktivirani. 
 
V splošni razpravi sta sodelovala: 

- Teodora Beton: čestitala je civilni zaščiti in vsem na občinski upravi, ki so v tem času 
sodelovali. Občani so dobili potrebne podatke in zaščitna sredstva, za kar se je zahvalila. 
Pohvalila je vse prostovoljce ter povedala, da so želeli prireditev za prostovoljce razširiti 
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na vse prostovoljce v občini brez omejitev v septembru ali oktobru. Meni, da je še čas, da 
župan kateremu od posameznikov podeli priznanje.  

- Maksimiljan Kalan: pridružil se je pohvalam vsem udeležencem, prostovoljcem in 
civilni zaščiti. V gradivu je zapisano, da so intervencijski stroški 50.904,81 EUR, pri 
finančnih posledicah pa piše, da sprejem Poročila o delu zaščite in reševanja v občini 
Radovljica v letu 2019 in Letnega programa dela varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v občini Radovljica za leto 2020 ter seznanitev s Poročilom o poteku odziva ob 
epidemiji COVID-19 za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic. Zato ga 
zanima, kdo je te intervencijske stroške plačal oz. od kod bo šel ta denar. 

Alenka Langus je pojasnila, da sprejem poročil nima finančnih posledic. 
 
Občinski svet je sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2019 
in Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za 
leto 2020. 
2. Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s Poročilom o poteku odziva ob epidemiji 
COVID-19. 
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22) 
 
K točki IX.c Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2019 
 
Obrazložitev je podal Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občine 
Radovljica in Naklo. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Oceno izvajanja občinskega programa varnosti 
za leto 2019.  
(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23) 
 
K točki X. Poročila nadzornega odbora 
 
Obrazložitev je podal Janez Reš, predsednik nadzornega odbora.  
 
V splošni razpravi je sodelovala: 

- Vojka Jesenko je glede izrednega nadzora za postavitev ograje na Gorenjski cesti v 
Radovljici dejala, da so pri obrazložitvi slišali, da se je dokumente pripravljalo z 
zamikom. Zato je občinsko upravo vprašala, ali so bili dokumenti res pripravljeni z 
zamikom in naknadno knjiženi, ali se je zgodilo, da nekaj ni bilo knjiženo, kar se po 
upravnem poslovanju ne sme, ampak so se zadeve nato uredile. V poročilu je na strani 3 
zapisano, da je nadzorni odbor želel pogledati v dokument, na podlagi katerega so 
ponudniki oblikovali svoje ponudbe, vendar po izjavi občinske uprave povabila k oddaji 
ponudbe ali podobnega dokumenta ni na voljo, zato je vprašala, na kakšen način je bilo 
javno naročilo oddano.  

Direktorica občinske uprave je glede časa urejanja dokumentacije oz. pridobivanja dokumentov 
zatrdila, da dokumenti niso bili narejeni za nazaj, ampak je predsednik nadzornega odbora imel v 
mislih pridobitev soglasja ZVKD in ostalih soglasodajalcev. Povedala je, da je res, da je bila 
vloga za projektne pogoje poslana skupaj s projektno dokumentacijo ter tudi vlogo za izdajo 
soglasja k projektu. S strani ZVKD je občinska uprava prejela samo projektne pogoje, soglasje pa 
ni bilo podano pred samim začetkom gradnje. Glede vprašanja, kako je bila pridobljena ponudba, 
je odgovorila, da je bila za ograjo izdelana projektna dokumentacija in na podlagi ogleda 
ponudnikov pridobljena ponudba.  
 
Občinski svet je sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročili o opravljenih nadzorih: 

1. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Srednja Dobrava za leto 2018, 
2. Poročilo o opravljenem nadzoru na Gasilski zvezi Občine Radovljica za leto 2018, 
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3. Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru na Občini Radovljica (postavitev ograje 
na Gorenjski cesti v Radovljici). 

(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19) 
 
K točki XI.a Sklep o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica 
 
Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so sklepe soglasno sprejeli. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepe: 
1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da so zemljišča s seznama: 

Šifra K.O. ime K.O. parcela površina opis 
2151 BEGUNJE 1861 1257 cesta 
2151 BEGUNJE 1862 417 cesta 
2151 BEGUNJE 1866 270 cesta 
2151 BEGUNJE 1832/1 46 cesta 
2151 BEGUNJE 1834/4 34 cesta 
2151 BEGUNJE 1843/3 265 cesta 
2151 BEGUNJE 1848/4 42 cesta 
2151 BEGUNJE 1848/5 135 cesta 
2151 BEGUNJE 1872/11 413 cesta 
2154 NOVA VAS 666 418 cesta 
2154 NOVA VAS 669 1632 cesta 
2154 NOVA VAS 659/7 108 cesta 
2154 NOVA VAS 663/10 47 cesta 
2154 NOVA VAS 663/12 83 cesta 
2154 NOVA VAS 663/13 14 cesta 
2154 NOVA VAS 663/9 249 cesta 
2154 NOVA VAS 671/3 128 cesta 
2154 NOVA VAS 673/8 93 cesta 
2154 NOVA VAS 674/2 17 cesta 
2154 NOVA VAS 680/3 1348 cesta 
2154 NOVA VAS 686/1 117 cesta 
2156 RADOVLJICA 771/13 196 cesta 
2156 RADOVLJICA 771/8 265 cesta 
2156 RADOVLJICA 775/1 294 cesta 
2156 RADOVLJICA 784/3 23 cesta 
2157 PREDTRG 802/15 15 cesta 
2157 PREDTRG 802/16 682 cesta 
2157 PREDTRG 807/9 1 cesta 
2157 PREDTRG 809/8 17 cesta 
2157 PREDTRG 815/4 98 cesta 
2157 PREDTRG 825/7 1977 cesta 
2157 PREDTRG 825/8 28 cesta 

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO, javne površine lokalnega pomena, 
ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica. 

2. Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s 
katero se ta zemljišča razglasi za last Občine Radovljica in se na njih zaznamuje javno 
dobro – cesta. 

3. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da so zemljišča s seznama: 
Šifra K.O. ime K.O. parcela površina opis 

2151 BEGUNJE 1814 215 pot 
2151 BEGUNJE 1815 198 pot 
2151 BEGUNJE 1825 401 pot 
2151 BEGUNJE 1840 356 pot 
2151 BEGUNJE 1844 2550 pot 
2151 BEGUNJE 1845 1786 pot 
2151 BEGUNJE 1846 1795 pot 
2151 BEGUNJE 1849 1216 pot 
2151 BEGUNJE 1858 1342 pot 
2151 BEGUNJE 1859 1831 pot 
2151 BEGUNJE 1860 1014 pot 
2151 BEGUNJE 1868 631 pot 
2151 BEGUNJE 1874 8199 pot 
2151 BEGUNJE 1875 655 pot 
2151 BEGUNJE 1876 1240 pot 
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2151 BEGUNJE 1877 248 pot 
2151 BEGUNJE 1878 1557 pot 
2151 BEGUNJE 1879 831 pot 
2151 BEGUNJE 1880 5751 pot 
2151 BEGUNJE 1881 939 pot 
2151 BEGUNJE 1272/7 1000 pot 
2151 BEGUNJE 1843/4 3814 pot 
2151 BEGUNJE 1848/3 844 pot 
2151 BEGUNJE 1867/2 52 pot 
2151 BEGUNJE 1867/3 65 pot 
2151 BEGUNJE 1867/4 689 pot 
2154 NOVA VAS 676 1047 pot 
2154 NOVA VAS 659/3 4960 pot 
2154 NOVA VAS 659/4 1375 pot 
2154 NOVA VAS 663/11 3180 pot 
2154 NOVA VAS 673/10 34 pot 
2154 NOVA VAS 673/11 2615 pot 
2154 NOVA VAS 673/9 212 pot 
2154 NOVA VAS 674/1 332 pot 
2154 NOVA VAS 686/5 232 pot 
2156 RADOVLJICA 769 1059 pot 
2156 RADOVLJICA 146/2 132 pot 
2156 RADOVLJICA 273/11 390 pot 
2156 RADOVLJICA 352/2 176 pot 
2156 RADOVLJICA 760/11 406 pot 
2156 RADOVLJICA 761/1 910 pot 
2156 RADOVLJICA 764/1 1138 pot 
2156 RADOVLJICA 764/3 307 pot 
2156 RADOVLJICA 764/5 604 pot 
2156 RADOVLJICA 764/7 221 pot 
2156 RADOVLJICA 764/9 69 pot 
2156 RADOVLJICA 766/2 722 pot 
2156 RADOVLJICA 766/4 200 pot 
2156 RADOVLJICA 774/2 331 pot 
2156 RADOVLJICA 776/3 334 pot 
2157 PREDTRG 827 143 pot 
2157 PREDTRG 806/2 182 pot 
2157 PREDTRG 807/1 443 pot 
2157 PREDTRG 811/4 282 pot 
2157 PREDTRG 813/2 539 pot 
2157 PREDTRG 813/5 2457 pot 
2157 PREDTRG 813/7 1046 pot 
2157 PREDTRG 813/8 17 pot 
2157 PREDTRG 815/3 25 pot 
2157 PREDTRG 815/5 67 pot 

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO, javne površine lokalnega pomena, 
ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica. 

4. Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s 
katero se ta zemljišča razglasi za last Občine Radovljica in se na njih zaznamuje javno 
dobro – pot. 

5. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da so zemljišča s seznama: 
Šifra K.O. ime K.O. parcela površina opis 

2156 RADOVLJICA 758/3 744 javna površina 
2156 RADOVLJICA 771/5 1448 javna površina 
2156 RADOVLJICA 771/6 7 javna površina 
2156 RADOVLJICA 771/9 94 javna površina 
2156 RADOVLJICA 784/7 31 javna površina 

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO, javne površine lokalnega pomena, 
ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica. 
 
Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s 
katero se ta zemljišča razglasi za last Občine Radovljica in se na njih zaznamuje javno 
dobro – javna površina. 

(22 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21) 
 
K točki XI.b Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
 
Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami. 
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Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so predlagana sklepa soglasno 
sprejeli. 
 
Občinski svet je brez razprave sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišča s seznama: 

KO  Parcela Kvadratura [m2] Lastništvo 

2164 LANCOVO 245/14 1 Občina Radovljica 
2164 LANCOVO 1601/2 34 Občina Radovljica 
2154 NOVA VAS 673/5 169 Javno dobro 
2154 NOVA VAS 686/6 47 Javno dobro 
ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica, ne služijo več kot občinsko grajeno javno 

dobro. 
2. Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s 

katero se ta zemljišča izvzame iz javnega dobra.  
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 16) 
 
K točki XI.c Odločitev o razpolaganju z osnovnimi sredstvi Komunale Radovljica, d.o.o. 
 
Obrazložitev je podal Matija Žiberna, direktor Komunale Radovljica, d.o.o.. 
 
Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: po daljši predstaviti in prejetih odgovorih so člani 
odbora predlagana sklepa soglasno sprejeli. 
 
Župan je povedal, da gre za prestavitev Komunale Radovljica d.o.o., ki je v 100% lasti Občine 
Radovljica.  
 
V splošni razpravi je sodelovala: 

- Vojka Jesenko je vprašala, kaj vse vključuje cena 203,88 EUR/m2 za ceste in cestišče, ki 
je zapisana v tabeli v 11. členu, saj se ji zdi cena visoka. Prav tako jo zanima, kaj 
vsebujejo predvidene cene za javno razsvetljavo.  

Eva Tomaževič, višja svetovalka za gradbene zadeve, je pojasnila, da je v 11. členu predstavljena 
ocenjena vrednost komunalne opreme, ki jo bo zgradila komunala. Metoda, po kateri je 
komunalna oprema ocenjena, je povzeta po veljavnem in sprejetem programu opremljanja, v 
katerem so tudi navedene cene. V teh so postavkah zajeti vsi stroški (priprava zemljišča, 
dovoljenja,…), razen zemljišč. Gre za ocenjeno vrednost in ob končani izvedbi bo komunala 
izkazala stroške in s tem vrednost komunalne opreme. Če bo ta manjša, se bo razliko odmerilo v 
obliki odločbe za komunalni prispevek. 

- Vojka Jesenko je vprašala, če je predhodno možno dobiti specifikacijo, kaj vse je bilo 
upoštevano, za kasnejšo primerjavo z dejanskimi stroški. 

Matija Žiberna je pojasnil, da gre tu za ocenjeno vrednost, ne ve se, kolikšen bo točen znesek. Če 
bo sklep sprejet, bo podpisana pogodba, nato pa se bodo takoj lotili projektiranja za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za cesto in pripadajočo infrastrukturo. Nato bodo dobili projekt za razpis, 
ki bo objavljen na portalu. Kakšna bo cena, bo znano na razpisu. 
 
Občinski svet je sprejel sklepa: 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejme odločitev o razpolaganju z osnovnimi sredstvi 
Komunale Radovljica, d.o.o., v ocenjeni vrednosti 339.400,65 EUR z DDV, za gradnjo 
komunalne opreme in njen prenos v last in upravljanje Občine Radovljica, kar bo 
predstavljalo plačilo komunalnega prispevka v naravi na podlagi pogodbe o opremljanju, 
skladno s 157. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS št. 61/17, ZUreP-2). 
2. Komunalna oprema se zgradi za potrebe novogradnje upravne in dveh skladiščnih stavb 
Komunale Radovljica na območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu 
za Centralno čistilno napravo (severni del) (DN UO, št 63/06 in 254/19). 
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23) 
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K točki XII. Pobude in vprašanja 
 
Gorazd Fajfar:  

- ustna vprašanja glede odvetniških stroškov: koliko je nastalo poravnav, odškodnin, 
izvensodnih poravnav…, v katerih konkretnih zadevah ter kdaj in koliko je občina za to 
plačala v obdobju 2010-2020, za vsako leto posebej. Glede na to, da se porablja za 
odvetniške zadeve ogromna sredstva, ga zanima, koliko tožb so vložili, v koliko tožbah so 
zastopali v imenu Občine Radovljica, v koliko tožbah so zastopali, ko je bila občina 
tožena, koliko pravnih mnenj so podali za občino in koliko prijav so v imenu občine 
podali na posamezne inštitucije ter na katere. Mišljene so vse prijave, ki so jih vložili v 
imenu občine.  

Nejc Kliček: 
- vprašanje, od kod ideja in denar za novo upravno stavbo Komunale Radovljica glede na 

to, da so bili že dvakrat ali trikrat povečani stroški komunalnih storitev z obrazložitvijo, da 
je dvig cen nujen za normalno delovanje Komunale Radovljica; če je bil dvig cen 
potreben za razvoj delovanja, zakaj to ni bilo tako predstavljeno; 

- pobuda, da občina uredi poškodovan spomenik na križišču Kamna Gorica – Kropa – 
Podnart v Lipnici in površine, ki so del cestišča, oz. k temu pozove pristojne organe; 

- pobuda za sanacijo in utrditev neurejene in nevarne šolske poti za OŠ Lipnica, ki poteka 
med Srednjo Dobravo in Lipnico, ter upoštevanje že prispelih pobud za ureditev osnovnih 
površin za šolarje v čim večji meri. 

Mojca Faganel: 
- vprašanje, ali je možno pridobiti gradbeno dovoljenje za postavitev ročne avtopralnice na 

določenih parcelah v Hrašah in s kakšnimi prostorskimi omejitvami ali bi bilo treba 
spremeniti OPPN; 

- vprašanje, kakšna je bila končna odločitev občine glede hortikulturne ureditve mestnega 
jedra v Radovljici in ali bo občina namenila sredstva tudi za ureditev drugih trgov v 
občini. 

Vili Praprotnik: 
- pobuda za ogled visoke struge potoka Lešnica in ustrezno ukrepanje. 

Vojka Jesenko: 
- pobuda, da občinska uprava čim prej pristopi k rešitvi stanja Šuštaršičeve vile v Lescah in 

organizira vsaj sestanek z zasebnim investitorjem; 
- pobuda, da se terminsko opredeli realizacija aktivnosti za ureditev razmer na vaški cesti 

na Črnivcu; 
- vprašanje, kdo je izdelal študijo za zaporo ceste med Gradnikovo cesto in Ulico Staneta 

Žagarja pod Volčjim hribom v Radovljici. 
Breda Poličar:  

- pobuda za sanacijo precej zanemarjene tematske poti od železniške postaje Otoče na 
Brezje. 

Darko Marolt: 
- pobuda za postavitev pasjega parka v Radovljici; 
- vprašanja, kako lahko stoji velik reklamni pano ob »vzporednici« z avtocesto pred novim 

nakupovalnim centrom v Radovljici. 
Mateja Potočnik: 

- pobuda, da se iz omejitve osne obremenitve na mostu čez Lipnico v vasi Ovsiše izvzame 
intervencijska vozila oz. se most sanira za večje osne obremenitve;  

- vprašanje, kakšno je stanje predloga Krajevne skupnosti Podnart glede postavitve znakov 
za omejitev težkega prometa na cesti Češnjica – Rovte. 

Teodora Beton: 
- vprašanje, ali občina pri prodaji stavbe bivšega Pensiona Jelovica deluje tudi v smislu 

pripeljati v kraj ustrezen program in zanesljivega investitorja in kako bo občina zaščitila 
kraj in spomeniško zaščiteno stavbo v primeru prodaje. 
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Neža Mezeg: 
- ustna pobuda občini oz. športni zvezi, ki je prejela denar za izvedbo programov, naj 

poskuša te programe tudi izpeljati, vsaj jeseni, če ne prej. Škoda se ji zdi, da bi 150 
predšolskih otrok zamudilo priložnost, da bi se naučili plavati.  

- ustna pobuda občini in Komunali Radovljica, d.o.o., naj se čistilna akcija, ki zaradi 
koronavirusa spomladi ni bila izvedena, izvede v poletnem ali jesenskem obdobju. 

Andrej Potočnik: 
- pobude in vprašanja glede izvedbe projekta nadgradnje železnice in s tem povezane 

prilagoditve cest;  
- ustna pobuda za postavitev dveh ležečih policajev na cesti Češnjica–Rovte v naselju 

Češnjica od hišne številke 1 do ovinka. 
 
K točki XIII. Seznanitev s člankom z naslovom »Iz ERAR-ja se vidi, kako služijo v domu 
starejših sredi Radovljice, se pa bojijo maščevanja direktorja.« 
 
Uvodno obrazložitev je podala Vojka Jesenko, kot predlagateljica točke, ki je povedala, da jo 
veseli, da svetniki delajo za skupno dobro. Kot je že omenila v predstavitvi predloga razširitve 
dnevnega reda, želi, da svetniki skupaj podajo poziv vsem pristojnim institucijam, ne samo 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ampak tudi računskemu sodišču, 
komisiji za preprečevanje korupcije, policiji, finančni upravi, inšpektoratu za delo, zdravstveni 
inšpekciji, inšpektoratu za javni sektor, saj ima vsak od njih svoje pristojnosti. Dejala je, da si je o 
situaciji treba ustvariti celovito sliko, kar je možno le tako, da bodo vse pristojne institucije 
izvajale nadzor naenkrat in se med sabo pogovarjale, kar je skladno z zakonom o inšpekcijskem 
nadzoru, kjer se inšpekcijske službe med sabo dogovorijo, kdaj in na kakšen način bodo izvajale 
nadzor nad samim subjektom. Sama se je zavezala, da bo skupaj z upoštevanimi predlogi drugih 
svetnikov pripravila tudi končno verzijo dopisa. Predlagala je, da se dopis usklajuje skupaj s 
kabinetom župana in županom in da bi zadevo speljali do 30.6.. Vesela bo vseh dodatnih 
predlogov, doreči pa je treba tudi obdobje, za katerega bi bilo treba nadzor izvesti, saj si ne želi, 
da pristojne institucije delajo nadzor v nedogled. Dejala je, da revizije računskega sodišča včasih 
trajajo tudi po dve leti.  
 
V razpravi so sodelovali: 

- Monika Ažman je spomnila, da je bila že nekajkrat za govornico s pobudami, da je treba 
zadeve v DBJ urediti. Povedala je, da so se nanjo obračali tudi novinarji, katerim je podala 
korektno izjavo, nato pa je bila s strani DBJ hudo očrnjena, prav tako je dobivala tudi 
pisma. Ima veliko pomislekov, kakšne so pristojnosti občinskega sveta, saj je ustanovitelj 
doma Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pred časom, ko je 
sama že predlagala točko dnevnega reda o razmerah v DBJ, ji je občinski svetnik Branko 
Fajfar, ki je predsednik sveta zavoda, dejal, da nima pravice predlagati točke dnevnega 
reda, čeprav je bila že takrat njena pobuda na mestu. Verjame, da bo občina, ki sicer ni 
ustanoviteljica, ampak deležnik, odreagirala. Župana in predsednika sveta zavoda je 
prosila, da se k zadevi pristopi z vso resnostjo. Sama meni, da občinski svet nima 
pristojnosti izvajati »solo akcije«, treba pa je pozvati ustanovitelja in tudi druge organe, ki 
morajo ukrepati, da bi se zadeve končno rešile.  

Župan je povedal, da je pri razpravi o dnevnem redu svetnikom predlagal, da se točka umakne, 
ker se bo sestal z državnim sekretarjem ministrstva, da bo ustanovitelj izvedel ukrepe izrednega 
nadzora tako na strokovnem kot finančnem področju. Tej točki še vedno nasprotuje, saj se lahko 
najprej izpeljejo drugi ukrepi. Boji se, da se bo računsko sodišče odzvalo šele septembra ali 
oktobra, medtem ko meni, da se bo državni sekretar odzval takoj. 

- Mojca Faganel je dejala, da je dolgo časa kolebala, ali naj se oglasi ali ne, saj se je kot 
zaposlena na ministrstvu, kot članica sveta zavoda in kot občinska svetnica znašla v 
situaciji, ko niti ne ve, ali je prav, da komentira zadevo. Govorila je z državnim 
sekretarjem, ki ji je zagotovil, da bodo nadzori opravljeni, kar se ji zdi pravilno. Meni, da 
je trenutno preveč govoric in informacij in v resnici nihče ne ve, kaj je res in kaj ne. 
Strinja se z županom, da je treba dati najprej možnost ministrstvu, da kot pristojna 
institucija odreagira tako, kot je treba.  
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- Miran Rems je dejal, da so svetniki s tem, ko je bila izglasovana ta točka dnevnega reda, 
dali neformalno nezaupnico svetniku, ki je predsednik sveta zavoda. Meni, da je delo v 
svetu zavoda odgovorno, delo predsednika sveta zavoda pa težko in odgovorno hkrati, 
sploh v pogojih, kot so trenutno v DBJ. Sam meni, da je treba stvari reševati najprej preko 
sveta zavoda, ki je trenutno najpomembnejši organ v DBJ. Verjame, da bo predsednik 
sveta zavoda prenesel vse misli in mnenja svetnikov članom sveta zavoda in bo svetnike 
na naslednji seji ali pa z dopisom Odboru za zdravstvo in socialno varstvo obvestil o 
odločitvah sveta zavoda.  

- Andrej Potočnik, SDS, je povedal, da se jim je predlog, ko so ga prejeli, zdel absolutno 
sprejemljiv, vendar jih zdaj po razpravi skrbi, če ni predlog nesorazmeren, saj se pošilja 
kar na devet različnih institucij in bo ta proces dolgo trajal, preden bi dobili odgovore. 
Dejal je, da pa so po drugi strani stvari zares resne in bi na ta način prišli do podrobnosti, 
zato je treba premisliti, kako se odzvati in ali pobudo podpisati ali ne. Strinjajo pa se, da je 
treba stvari čim prej razčistiti. 

- Simon Resman je povedal, da pozna poslovanje prejšnje direktorice in je prepričan, da je 
prejšnje vodstvo poslovalo bolje, tako ekonomsko kot v zadovoljstvo uporabnikov. Trdi, 
da kadrovanje v domu ni dobro, za kar je odgovorno vodstvo doma in kar najbolj čutijo 
uporabniki. Prepričan je, da se vodstvo preveč ukvarja samo s sabo. Dejal je, da se že 
deset let čaka, kako se bo začela reševati problematika parkiranja, ki je majhna stvar, 
vendar vodstvo doma ne vidi, da je to problem. Prepričan je, da se sedanje vodstvo ni 
sposobno samo izkopati iz rdečih številk. Zagovarja, da je treba opraviti tako inšpekcijski 
nadzor kot tudi nadzor finančnega poslovanja, je pa absolutno proti, da se občina v to 
dodatno vmešava.  

- Mojca Faganel – replika Simonu Resmanu: dejala je, da če se je dom znašel v rdečih 
številkah, se je znašel zato, ker nekaterih stvari prejšnja direktorica ni plačala in jih je 
moral plačati sedanji direktor. Dejala je, da ima dom očitno presežek denarja na svojem 
računu, saj mu ministrstvo ne bo odobrilo kredita, ker je to dom, ki ima veliko več 
denarja, kot vsi ostali domovi po Sloveniji.  

- Branko Fajfar: povedal je, da ni glasoval proti temu, da bi bila točka na dnevnem redu, 
prav tako ni glasoval za, ker nima nič proti, če se razprava opravi. Dejal je, da je prvi za 
to, da pride v dom nadzor, saj ga bo ministrstvo gotovo poslalo. Kot mu je znano, so 
določene institucije že obveščene, prav tako je občina od KPK dobila vprašalnik v zvezi z 
delovanjem DBJ. Misli, da dom še ni v rdečih številkah, je pa zelo na robu. Ve se, da je 
kar nekaj strokovnega kadra na bolniški, prebrati je bilo mogoče tudi, da je bilo kar nekaj 
problemov s prehrano. Klicali so ga tako stanovalci kot zaposleni in mu dali določene 
informacije. Dejstvo je, da sta klice na pomoč potrdili pismi, ki sta prišli od zaposlenih in 
stanovalcev. Sam ne ve, ali je to večinsko mnenje ali ne. Takoj, ko je prejel prvo pismo 
zaposlenih, ga je posredoval ostalim članom sveta in v tajništvo doma ter povedal, da bo 
obravnavano na nadaljevanju seje, ki so jo imeli 20.5., pa je niso zaključili. S polno 
odgovornostjo trdi, da je prvi, ki želi, da dom posluje dobro in da bodo stanovalci 
zadovoljni. Ve, da se nihče ne upa izpostaviti, saj so mu zaposleni povedali, da so 
ustrahovani. Dejstvo pa je, da določen procent zaposlenih direktorja še vedno podpira. 
Prvi signal za to, da nekaj ni v redu, je bil, ko so člani sveta zavoda 26.2. zavrnili 
inventurni elaborat, letno poročilo in akcijski načrt. Povedal je, da jim je direktor vsiljeval, 
da ga sprejmejo in da je akcijski načrt 100% realiziran. Kasnejša revizija je pokazala, da je 
od 42 točk 31 točk nerealiziranih. Povedal je, da je kar naenkrat preveč zunanjih 
svetovalcev in da je pred dvema dnevoma dobil ponudbo za svetovanje pri izvedbi 
ukrepov Zavoda za notranjo revizijo Mavčiče. V njej je zapisano, da na podlagi 
povpraševanja posredujejo ponudbo za svetovanje pri izvedbi programov ukrepov po 
izvedeni notranji reviziji za leto 2019. Povedal je, da cena storitev znaša 50 EUR na uro 
plus prevozni stroški 0,37 EUR/kilometer, okvirno se planira 50 ur na mesec, rok izvedbe 
pa je 28.2.2021. Sprašuje se, koliko takih zadev ima direktor v igri. Povedal je, da je 
direktor odpustil računovodja, nato najprej najel R-konto, kjer so ugotovili, da določene 
zadeve niso dobre. Sedaj pa ima kup drugih svetovalcev, revizorjev, računovodkinj, o 
čemer so se pogovarjali tudi na svetu zavoda. Svet zavoda je spremenil del poslovnika 
zato, da ni ovire glede obravnave določenih točk. Veseli ga, da je članica sveta zavoda 
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svetnica Mojca Faganel, da bo lahko s seje prenesla določene stvari svetu doma in da bo 
imel pomoč. 

- Teodora Beton: dejala je, da ne ve, ali so zamenjali predstavnika občine v svetu zavoda, 
saj so njegove današnje izjave popolnoma drugačne od izjav novembra. Glede finančnih 
izplačil svetovalcem je povedala, da so bili pred pol leta ti zneski še bistveno višji. Meni, 
da bi moral svet zavoda nad tem bdeti in imeti kontrolo.  

- Vojka Jesenko je dejala, da je svetnikom že dvakrat omenila 257.a člen kazenskega 
zakonika v katerem gre tudi za opustitev dolžnega ravnanja. Treba se je zavedati, da se 
pogovarja o dobrobiti občanov, ker se cene zaradi tega dvigujejo, ker je kup manjših 
sistemskih zadev, ki se nalagajo skupaj, in na koncu ima dom negativno konotacijo. 
Dejala je, da je bil ta poziv pripravljen v znak spodbude in poziva k ukrepanju. To ni 
dokument, ki je zavezujoč za katerokoli od teh devetih institucij. Verjame, da je župan 
stopil v kontakt in da bo zadevo tudi speljal. Njena pobuda je izredno dobronamerna, gre 
za poziv za to, da bo župan lahko pokazal, da se tudi občinski svetniki zavedajo problema 
in hočejo imeti zadevo čim prej urejeno.  

- Branko Fajfar – replika: povedal je, da je bil sedanji direktor 19 mesecev v.d. direktorja 
in da so se po petih razpisih zanj soglasno odločili vsi člani sveta. Povedal je, da je treba 
vzeti v zakup, da v statutu DBJ piše, da ima direktor pooblastila brez omejitev, in svet 
zavoda se v samo poslovanje in vodenje ne more vtikati. To lahko stori, ko ugotovi, da gre 
za nepravilnosti, ki so jih člani sveta zavoda najprej ugotovili pri letnem poročilu. Povedal 
je, da se je v njegovem času povečalo število zaposlenih za 15, predvidena sredstva za 
študentsko delo so bila v planu 30.000 EUR, v letu 2019 pa je bilo porabljenih 105.000 
EUR, kar je bil prvi signal. Izvedeli so tudi, da inventura ni bila opravljena. Vprašal je, 
kdo je na A4 format podpisana Anita Vidic, dobili so štiri papirje, pa je bila inventura 
opravljena brez kakršnih drugih dokumentov. Mnenje je spremenil, ker sam nikdar ne bo 
podpiral netransparentnega dela ali stvari, ki kažejo na to, da se dom finančno izčrpava. 
Na napake je opozarjal na zadnji seji sveta zavoda, ko je bil mogoče še čas, da dom res ne 
bo zašel v rdeče številke. Povedal je, da če zastavi kakšno vprašanje direktorju, ga ta 
obtožuje, da nad njim izvaja mobing, pa čeprav ima predsednik sveta zavoda te 
pristojnosti.  

- Miran Rems je predsednika sveta zavoda spomnil, da mu poteče mandat, zato pričakuje 
vabilo KMVI-ju, da razpiše razpis za imenovanje novega člana v svetu zavoda.  

- Jernej Kolman je povedal, da pobudo Vojke Jesenko podpira, vendar so na seji KMVI 
sprejeli sklep, da se pooblasti župana in predsednika sveta zavoda, da pristopita k tej 
zadevi. Župan je že povedal, da je prišel v kontakte z ministrstvom, z državnim 
sekretarjem, zato od župana pričakuje, da je prevzel to breme na svoja ramena in da bo 
zadevo speljal, ker gre za naše občane. Dejal je, da svet zavoda potrdi direktorja, in meni, 
da če direktor ni dober, ima svet zavoda pooblastila, da direktorja odpokliče oz. da poziv 
ministrstvu, da se ga odpokliče in postavi novega. 

- Branko Fajfar – replika: povedal je, da bo svet zavoda predvidoma julija ali avgusta 
pozval vse, ki imajo v svetu zavoda svoje predstavnike, da pripravijo razpis za nove 
kandidate. Meni, da je tudi Mojca Faganel slišala dovolj, da bosta skupaj na svetu doma 
zapeljala v pravo smer. Pojasnil je, da svet zavoda nima pristojnosti, da bi se lahko v vse 
vtikal, ima pa pristojnost, da direktorja zamenja, kar mu je bilo ob imenovanju tudi 
povedano. Če bo svet zavoda to naredil ali ne, pa ni odvisno samo od predsednika, ampak 
vseh devetih članov.  

- Vojka Jesenko je dejala, da svetniki »po kapljicah« dobivajo dodatne informacije in da je 
zgodba vedno bolj kompleksna. Meni, da je poziv padel na plodna tla, saj je bila 
opravljena razprava, ki je pokazala, da je resno in sistemsko treba pristopiti k reševanju. 
Zahvalila se je županu, da je že pred pozivom stopil v kontakt. Zavezala se je, da bo, če bo 
sklep sprejet, skupaj z občino izpeljala nalogo do konca. Zahvalila se je za izkazano 
podporo in interes svetnikov. 

 
Župan je svetnikom glede na razpravo predlagal, da sklepa ne podprejo.  
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Občinski svet ni sprejel sklepa: 
Občinski svet se je seznanil s člankom ter anonimnim pismom, iz katerega izhajajo javno 
preverljive informacije ter podaja prijavo suma nepravilnosti poslovanja Doma dr. Janka 
Benedika – poziv za ukrepanje vsem pristojnim organom k izvedbi temeljitega celostnega 
nadzora v navedenem javnem zavodu. 
(3 ZA, 14 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21) 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
Zapisala:  
Metka Gaber 
 

Ciril Globočnik 
              ŽUPAN 
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II 
 

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: 23.9.2020 
 

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 informacije. 

 
 
 
 
 

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: 21.9.2020 
 
Župan je na 12. seji prejel vprašanje svetnika Nejca Klička, od kod ideja in denar za novo 
upravno stavbo Komunale Radovljica glede na to, da so bili že dvakrat ali trikrat povečani stroški 
komunalnih storitev z obrazložitvijo, da je dvig cen nujen za normalno delovanje Komunale 
Radovljica. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine 
Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Na 12. seji je občinski svet pod točko XI.c obravnaval gradivo z naslovom »Odločitev o 
razpolaganju z osnovnimi sredstvi komunale Radovljica, d.o.o.«. Iz gradiva je razvidno, da bo 
Komunala Radovljica gradila komunalno opremo za potrebe novogradnje upravne stavbe in 
dveh skladiščnih stavb na območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za 
Centralno čistilno napravo (severni del) (DN UO, št 63/06 in 254/19). V prvi fazi bo 
komunala gradila komunalno opremo, nato skladiščni stavbi in šele v zadnji fazi upravno 
stavbo.  
 
Za gradnjo komunalne opreme in dveh skladiščnih stavb bo Komunala Radovljica zagotovila 
lastna sredstva, ki jih je pridobila s prodajo stavb in zemljišč v Bohinju, ter iz dobičkov, ki jih 
je ustvarila na tržnih dejavnostih v preteklih letih. Teh sredstev Komunala ne sme uporabljati 
za financiranje izvajanja gospodarsko javnih služb, zato so bile občinskemu svetu tudi 
predlagane uskladitve cen komunalnih storitev.  
 

 
 
 
 

Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 

  

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: 25.9.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 12. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička, da 
občina na križišču Kamna Gorica-Kropa-Podnart v Lipnici uredi spomenik in površine, ki so 
del cestišča oz. pozove pristojne organe, ki so odgovorni za ureditev. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Za obnovo spomenika na križišču Kamna Gorica-Kropa-Podnart v Lipnici, pri katerem je 
treba obnoviti kamniti zid in tlak, je občina pridobila kulturno-varstvene pogoje s strani 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Le-te smo posredovali upravljavcu državne ceste 
Direkciji RS za infrastrukturo ter pridobili njihovo predhodno mnenje. Glede na prejete 
pogoje s strani obeh pristojnih institucij je potrebna njihova medsebojna uskladitev. Tehnična 
rešitev obnove spomenika in površin, ki so del cestišča, mora biti potrjena s strani obeh 
pristojnih institucij, zato si bomo prizadevali za njihovo čim prejšnjo uskladitev. 
 
 
Pripravila: 
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,  
prometno infrastrukturo in komunikacije  
Tanja Pogačnik, vodja 
Oddelka za družbene dejavnosti 
 
 

      Alenka Langus l.r. 
     Direktorica občinske uprave 

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: 17.9.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 12. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička 
pobuda za sanacijo in utrditev neurejene in nevarne šolske poti za OŠ Lipnica, ki poteka med 
Srednjo Dobravo in Lipnico, ter upoštevanje že prispelih pobud za ureditev osnovnih površin 
za šolarje v čim večji meri. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena 
Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA 
 
Na odseku šolske poti od Srednje Dobrave do OŠ Staneta Žagarja Lipnica, na mestu 
priključevanja na regionalno cesto, so bila izvedena ureditvena dela.  
 
Učenci z Zgornje in Srednje Dobrave prihajajo in odhajajo iz šole z organiziranim šolskim 
prevozom (minibusom). 
 
V nameri izboljšanja prometne varnosti na območju makadamskega parkirišča ob regionalni 
cesti, v neposredni bližini šole, je občina nedavno izvedla začasno prometno ureditev, ki 
razmejuje tamkajšnje peš ter vozne površine oz. tokove. 
 
 
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 

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: 18.9.2020 
 
Župan je na 12. seji prejel vprašanje svetnice Mojce Faganel, ali je možno pridobiti gradbeno 
dovoljenje za postavitev ročne avtopralnice na določenih parcelah v Hrašah in s kakšnimi 
prostorskimi omejitvami ali bi bilo treba spremeniti OPPN. Župan je za odgovor na podlagi 
drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE MOJCE FAGANEL 
 
Lastnik nepremičnine je za zemljišča s parc. št. 1383/3, 1383/4, 101/4, 105/11, 103/2, vse k.o. 
Hraše, maja 2019 pridobil lokacijsko informacijo, ki je prepis iz uradnih evidenc, torej takrat 
veljavnega prostorskega akta ZN za Turistično nakupovalni center Lesce - 1. faza (DN UO, št. 
47/04, 74/07, 128/10, 144/11, 237/18). Na 8. seji občinskega sveta 13.11.2019 je bil sprejet 
Občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce 
(DN UO, št. 263/19), ki pa ni bistveno spremenil določil za navedeno nepremičnino. Lastnik 
oziroma investitor lahko pridobi gradbeno dovoljenje za gradnje, ki so skladne s prostorskim 
aktom. Veljavni akt na omenjenih zemljiščih dopušča predvsem gradnjo parkirišč za potrebe 
objekta C I. faza, ki je zgrajen, in II. faza, ki v celoti še ni zgrajen. 
 
Lastnik navedene nepremičnine je aprila letos podal pobudo za spremembo Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE06 – TNC 1 in 2 
Lesce. Pobudniku je bil poslan dopis z navedbo podatkov in dokumentov, ki jih občina 
potrebuje za pripravo osnutka pogodbe o medsebojnih obveznostih o izdelavi in financiranju 
sprememb OPPN ter sklepa o začetku postopka. 
 
 
Pripravila: 
Staša Čelik Janša, vodja  
Referata za okolje in prostor 
 

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 

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: 8.7.2020 
 
Župan je na 12. seji prejel vprašanje svetnice Mojce Faganel, kakšna je bila končna odločitev 
občine glede hortikulturne ureditve mestnega jedra v Radovljici in ali bo občina namenila 
sredstva tudi za ureditev drugih trgov v občini. Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE MOJCE FAGANEL 
 
V sklopu hortikulturnega urejanja občine Radovljica je dr. Sabina Šegula, strokovnjakinja za 
floristiko in hortikulturo, izdelala idejni načrt hortikulturne revitalizacije Radovljice, ki 
vključuje tudi Linhartov trg. V elaboratu je bilo predvideno, da bi staro mestno jedro 
Radovljice dobilo celovito enotno podobo z zasaditvijo tradicionalnih pelargonij rdeče barve. 
Na podlagi izdelanega elaborata je Občina Radovljica preverila pripravljenost stanovalcev 
Linhartovega trga za sodelovanje pri izvedbi projekta ter pridobila tudi mnenje Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije glede namestitve cvetličnih korit na okenske police. 
Glede na mnenje zavoda in skromen odziv lastnikov nepremičnin na Linhartovem trgu se k 
projektu ne bo pristopilo. 
 
 
Pripravila: 
Urša Zakrajšek, višja svetovalka za lokalne  
skupnosti in urejanje javnih površin  
 

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 

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:  22.9.2020 
 
Župan je na 12. seji prejel pobudo svetnika Vilija Praprotnika za ogled visoke struge potoka 
Lešnica in ustrezno ukrepanje. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena 
Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA VILIJA PRAPROTNIKA 
 
Pobudo smo posredovali Gorenjski gradbeni družbi d.d. Kranj, ki je lastnica asfaltne baze v 
Gači. O morebitni izvedbi potrebnih ukrepov v zvezi s stanjem na potoku Lešnica vas bomo 
obvestili, ko prejmemo odgovor.  
 
 
 
 

 
Rado Pintar l.r. 

Vodja Referata za infrastrukturo 
 

http://www.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: 18.9.2020 
 
Direktorica občinske uprave je na 12. seji prejela dopolnitev pobude svetnice Vojke Jesenko, 
da občinska uprava čim prej pristopi k rešitvi stanja Šušteršičeve vile v Lescah in organizira 
vsaj sestanek z zasebnim investitorjem.  
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
S pobudo za pogovor z lastnikom nepremičnine se strinjamo. Občinska uprava ga bo na 
sestanek povabila v mesecu septembru. 
 
 
Pripravila: 
Staša Čelik Janša, vodja 
Referata za okolje in prostor 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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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: 17.9.2020 
 
Direktorica občinske uprave je na 12. seji prejela pobudo svetnice Vojke Jesenko, da se 
terminsko opredeli realizacija aktivnosti za ureditev razmer na vaški cesti na Črnivcu. Župan 
je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil 
občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Za izboljšanje prometne varnosti na lokalni cesti v naselju Črnivec bo občina predvidoma v 
mesecu novembru 2020 pridobila elaborat kratkoročnih ukrepov za umirjanje prometa, 
katerih realizacija bo, v odvisnosti od njihove narave, izvedena najkasneje do izteka meseca 
maja 2021. 
 
 
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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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: 18.9.2020 
 
Direktorica občinske uprave je na 12. seji prejela vprašanje svetnice Vojke Jesenko, kdo je 
izdelal študijo za zaporo ceste med Gradnikovo cesto in Ulico Staneta Žagarja pod Volčjim 
hribom v Radovljici. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta 
Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE VOJKE JESENKO 
 
Za odpravo tranzitnega prometa motornih vozil na območju naselij Gradnikove ceste ter Ulice 
Staneta Žagarja v Radovljici je bila v juniju na delu Gradnikove ceste urejena slepa ulice. 
Med obema naseljema je fizično onemogočeno prehajanje motornih vozil. Za prometno 
preureditev je občinska uprava vodila upravni postopek urejanja prometa ter po uradni 
dolžnosti izdala odločbo za postavitev ustrezne talne in vertikalne prometne signalizacije, v 
skladu z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. 
Spremenjena prometna ureditev sledi viziji prometnega režima na Gradnikovi cesti, izhajajoči 
iz sprejete celostne prometne strategije Občine Radovljica. 
 
Glede na prejete pobude z nasprotovanjem uvedbi slepe ulice je občinska uprava 1.9.2020 
izdala odločbo, s katero je odpravila ureditev slepe ulice. Po odpravi slepe ulice bo izvedeno 
štetje prometa in izdelana primerjalna analiza prometnih tokov na območnih prometnicah, ki 
bo podlaga za nadaljnje odločitve glede prometne ureditve na tem območju. Prometna 
signalizacija in povozni stebrički bodo odstranjeni po pravnomočnosti izdane odločbe.  
 
Informacija o načrtovanju prometne ureditve na tem delu Gradnikove ceste je priložena točki 
Pobude in vprašanja. 
 
 
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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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: 22.9.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 12. seji prejela pobudo svetnice Brede Poličar za 
sanacijo precej zanemarjene tematske poti od železniške postaje Otoče na Brezje. Župan je za 
odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko 
upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE BREDE POLIČAR 
 
Občina Radovljica trenutno skrbi za 12 tematskih poti, za katere je treba vsako leto opraviti 
nujna vzdrževalna dela. Vsako leto pride na vrsto druga tematska pot, ki se jo temeljiteje 
obnovi. Vzdrževalna dela občina ureja z zunanjimi izvajalci, izbranimi na podlagi zbiranja 
ponudb. Izbrani izvajalec na podlagi ogleda na terenu in izkazanih potreb opravi redna 
vzdrževalna dela, košnjo trave, po potrebi obnovo usmerjevalnih tabel...  
 
Prizadevanja bomo usmerili tudi v obnovo predlagane tematske poti. Jeseni bo opravljen 
ogled, pripravljen bo načrt ureditve. V okviru finančnih zmožnosti bodo določena dela 
opravljena še letos, glavnina predvidoma v naslednjem letu. 
 
 
Pripravila: 
Andreja Schmitt, višja svetovalka 
za gospodarske zadeve 

 
Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 
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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: 22.9.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 12. seji prejela pobudo svetnika Darka Marolta za 
postavitev pasjega parka v Radovljici. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. 
člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA DARKA MAROLTA  
 
Predlog za postavitev pasjega parka je bil vložen tudi kot vloga na javni poziv občanom in 
občankam občine Radovljica za oddajo projektnih predlogov – Projekt za moj kraj, kot vloga 
za vključitev projekta v participativni proračun za leti 2021 in 2022. 
 
Vloga je bila ustrezna z vidika skladnosti predloga s pogoji in z vidika izvedljivosti projekta 
in bo kot taka sodelovala na glasovanju v mesecu novembru za vključitev v proračun za leto 
2021 ali 2022. 
 
 
Pripravila: 
Andreja Schmitt, višja svetovalka 
za gospodarske zadeve 

 
Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 
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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: 13.8.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 12. seji prejela vprašanje svetnika Darka Marolta, 
kako lahko stoji velik reklamni pano ob »vzporednici« z avtocesto pred novim nakupovalnim 
centrom v Radovljici. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta 
Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA DARKA MAROLTA  
 
Občinski inšpektor Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Radovljica in Naklo je 
postavitelju reklamnega panoja izdal odločbo o odstranitvi le-tega, saj je bilo ugotovljeno, da 
je pano postavljen brez ustreznih dovoljenj in v nasprotju z veljavnimi občinskimi predpisi. 
Kršitelj je zoper izdano odločbo vložil pritožbo, ki je bila z odločbo župana zavrnjena kot 
neutemeljena. Pritožnik je pri Upravnem sodišču sprožil upravni spor, v katerem zahteva 
odpravo obeh izdanih odločb. Postopek pred Upravnim sodiščem je še v teku.  
 
 
 
 
 

 Manca Tomažin, univ.dipl.prav. l.r. 
 Vodja Oddelka za splošne zadeve 
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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: 15.9.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 12. seji prejela pobudo svetnice Mateje Potočnik, 
da se iz omejitve osne obremenitve na mostu čez Lipnico v vasi Ovsiše izvzame 
intervencijska vozila oz. se most sanira za večje osne obremenitve. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE MATEJE POTOČNIK 
 
V primerih intervencij ob prometnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih zakon o cestah 
(ZCes-1) dovoljuje izredni prevoz po javni cesti vozilom, ki presegajo s predpisi dovoljeno 
skupno maso, osne obremenitve ali dimenzije.  
 
Intervencijsko vozilo PGD Podnart, v primeru intervencijske vožnje, sme prečiti most preko 
potoka Lipnica, na lokalni cesti oznake LC 348081 "Ovsiše -Dobravica", v Ovsišah, navkljub 
veljavni prepovedi prometa vozilom ali skupini vozil, katerih skupna masa presega 5 ton.    
 
 
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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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: 17.9.2020 
 
Župan in direktorica občinske uprave sta na 12. seji prejela vprašanje svetnice Mateje 
Potočnik, kakšno je stanje predloga Krajevne skupnosti Podnart glede postavitve znakov za 
omejitev težkega prometa na cesti Češnjica–Rovte Župan je za odgovor na podlagi drugega 
odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE MATEJE POTOČNIK 
 
Omejitev osne obremenitve vozilom na "Češnjiškem mostu" oziroma lokalni cesti oznake LC 
348091 "Češnjiški most-Njivice", ki tvori medobčinsko cestno povezavo, narekuje poenoteno 
prometno ureditev v obeh občinah. Ureditev odseka ceste v upravljanju sosednje občine 
dopušča promet vozil s povečano osno obremenitvijo ter skupno dolžino. V sosednji občini se 
na mejnem območju občin nahaja deponija hlodovine, katere spravilo se vrši po obravnavani 
lokalni cesti.    
 
Za potrebe nedavne gradnje vodovoda "Ovsiše-Dobravica" se je gradbiščni promet vozil s 
povečano osno obremenitvijo vršil preko lokalne ceste oznake LC 348091 "Češnjiški most-
Njivice" ter navezujočega "Češnjiškega mostu", pri čemer na premostitvenem objektu ni bilo 
zaznati neposrednih škodnih vplivov. Od tod smatramo, da vzpostavitev osne omejitve 
vozilom na samem cestnem objektu ni potrebna.  
 
Za prepoved prometa motornim vozilom s priklopnim vozilom na lokalni cesti oznake LC 
348091 "Češnjiški most-Njivice", v smeri Njivice, je bila izdana odločba upravljavca za  
spremembo prometne ureditve.  
 
 
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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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: 14.9.2020 
 
Direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja sta 
na 12. seji prejela vprašanje svetnice Tee Beton, ali občina pri prodaji stavbe bivšega 
Pensiona Jelovica deluje tudi v smislu pripeljati v kraj ustrezen program in zanesljivega 
investitorja in kako bo občina zaščitila kraj in spomeniško zaščiteno stavbo v primeru prodaje 
 
ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE TEE BETON 
 
Občina Radovljica je v celoti lastnica kompleksa zemljišč v Kamni Gorici, kjer se nahajajo 
dotrajani objekti bivšega Doma Matevža Langusa (še pred tem je bil tam Pension Jelovica). 
Dopustni posegi / gradnje v območju so določeni v veljavnem Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za staro jedro Kamne Gorice (DN UO, št. 119/09, 165/12). Območje je v 
OPPN opredeljeno kot prostorska enota Kg1-f2 in je namenjeno centralnim dejavnostim. V 
tej prostorski enoti so dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti: terciarne dejavnosti, 
ki spadajo v center mesta (kot na primer hotel, trgovina ipd.), kvartarne dejavnosti (zdravstvo, 
šolstvo, znanost, kultura, uprava, javne storitve) lokalnega in širšega pomena. Če bi investitor 
želel drugačno namembnost, bi bilo predhodno treba spremeniti OPPN. 
 
Nepremičnine so uvrščene v Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, Občina 
Radovljica jih je poskušala prodati, a ni bila uspešna.  
 
Ker je v enoti urejanja prostora, kjer se nahajajo nepremičnine, med drugim možna tudi 
gradnja doma za starostnike, kar je trenutno zelo aktualno, smo o tem obvestili Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
 
Pobudo smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja. 
 
 
Pripravili: 
Tanja Geltar, višja svetovalka 
za gospodarjenje z nepremičninami 
Staša Čelik Janša, vodja 
Referata za okolje in prostor 
 
 Alenka Langus l.r. 
 Direktorica občinske uprave 
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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: 17.9.2020 
 
Župan, direktorica občinske uprave in predsednik Odbora za varstvo okolja in urejanje 
prostora so na 12. seji prejeli pobude in vprašanja svetnika Andreja Potočnika glede izvedbe 
projekta nadgradnje železnice in s tem povezane prilagoditve cest. Župan je za odgovor na 
podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo. 
 
ODGOVOR NA POBUDO IN VPRAŠANJA SVETNIKA ANDREJA POTOČNIKA 
 
Za določitev lokacij predvidenih podvozov in nadvozov na trasi železniške proge na območju 
občine Radovljica je bila zadolžena projektna skupina, ki jo je vodila Družba za razvoj 
infrastrukture (DRI upravljanje investicij, d.o.o.), v kateri pa so poleg predstavnikov DRI 
sodelovali tudi predstavniki SŽ-Infrastrukture (kot upravljavec železniške infrastrukture, 
predstavniki Družbe Republike Slovenije za infrastrukturo (kot investitor nadgradnje 
železniške proge in predstavnik lastnika železniške infrastrukture, Ministrstva za 
infrastrukturo) ter predstavniki Občine Radovljica. Na podlagi predlogov, ki jih je pripravila 
omenjena skupina, je Ministrstvo za infrastrukturo imenovalo komisijo, ki je pregledala 
predloge in opravila terenski ogled ter ministru za infrastrukturo podala svoje ugotovitve 
glede ukinitve nivojskih prehodov čez železniško progo in umestitve predvidenih izven 
nivojskih prehodov čez železniško progo. Ministrstvo za infrastrukturo je s sklepom potrdilo 
lokaciji obeh predvidenih podvozov pod železniško progo tako na območju naselja Zaloše kot 
naselja Ovsiše.  
 
Dimenzije obeh načrtovanih podvozov pod železniško progo na območju naselja Zaloše in 
naselja Ovsiše omogočata promet tako tovornim vozilom kot tudi kmetijski mehanizaciji. 
Podvoza sta načrtovana skladno s pravilnikom o projektiranju cest, ki določa tehnične 
zahteve, pogoje in normative, ki se morajo zaradi zagotavljanja prometne varnosti in 
ekonomičnosti gradnje ter vzdrževanja javnih cest in njihovih elementov upoštevati pri 
izdelovanju projektne in tehnične dokumentacije, namenjene za gradnjo, uporabo in 
vzdrževanje cest.  
 
Dimenzije podvoza v območju naselja Zaloše so sledeče:  

- svetla širina podvoza znaša 7,50 m, 
- minimalna svetla višina znaša 4,75 m (predpisana maksimalna višina vozil ne sme 

presegati višine 4,50 m). 
Dimenzije podvoza v območju naselja Ovsiše so sledeče:  

- svetla širina podvoza znaša 7,70 m, 
- minimalna svetla višina znaša 4,65 m (predpisana maksimalna višina vozil ne sme 

presegati višine 4,50 m). 
 
Nove nadomestne javne poti do ukinjenega nivojskega prehoda čez železniško progo v 
približnem kilometru 606+150 (območje Zaloš), kjer se nahaja dostop do prodišča reke Save, 
ni mogoče urediti z južne strani (smeri Podnarta), saj bi z ureditvijo javne poti posegli tako v 
15 m širok priobalni pas reke Save kot tudi v 8 m širok progovni pas železniške proge. Na 
delu, kjer se železniška proga in struga reke Save najbolj približata, sta os najbližjega tira in 
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morfološkega roba struge medsebojno oddaljena manj kot 20 m. Posegi v navedena varovalna 
pasova, predvsem s strani SŽ-Infrastrukture, so dovoljeni le v izjemnih primerih. S strani SŽ-
Infrastruktura, posegi v progovni pas železniške proge na dani lokaciji niso dovoljeni, kar 
pomeni, da bi bilo treba načrtovano ureditev javne poti odmakniti iz progovnega pasu, kar pa 
ocenjujemo, da je tehnično težje izvedljivo, saj bi bila ureditev že na robu struge reke Save. 
Takšna ureditev bi predstavljala drago rešitev z izvedbo nasipov, podpornih zidov,… za 
katere na dani lokaciji, ki se nahaja na poplavnem območju, praktično ni možno pridobiti 
soglasja (pozitivnega mnenja) Direkcije RS za vode.  
 
Občina Radovljica je za potrebe izdelave projektne dokumentacije, tako za izgradnjo 
navezovalne ceste na načrtovani podvoz pod železniško progo v območju naselja Zaloše kot 
tudi v območju naselja Ovsiše, naročila geološko geomehanske, geotehnične in hidrološko 
hidravlične raziskave terena, katerih izsledki so narekovali načrtovanje izvedbe obeh cestnih 
navezav na nova podvoza. 
 
Na podlagi pridobljenih podatkov je bila na območju podvoza v Zalošah sprejeta tehnična 
rešitev, kjer je odvodnjavanje meteornih voda s površine načrtovane navezovalne ceste 
predvideno s pomočjo ponikanja meteornih voda oziroma preko ponikovalnice. Ponikanje 
meteornih voda na tem območju ni problematično, saj je iz raziskav razvidno, da se nivo 
podtalnice nahaja pod nivojem najnižje kote načrtovane navezovalne ceste. Raziskave 
izključujejo možnost poplavljanja podvoza zaradi poplavnih voda reke Save.  
 
Na območju načrtovanega podvoza pod železniško progo na Ovsišah so izsledki raziskav 
narekovali »kesonsko« načrtovanje navezovalne ceste do novega podvoza in dvig najvišjega 
dela ceste nad nivo gladine poplavne vode Q100 (računska vrednost stoletnih voda), na obeh 
straneh podvoza. S »kesonskim« načinom izvedbe (gradnja t.i. banje iz vodonepropustnega 
betona) bo preprečeno vdiranje podtalnice in poplavnih voda reke Lipnice in Save v 
načrtovani podvoz. Odvodnjavanje meteornih voda iz podvoza je predvideno s pomočjo 
prečrpavanja vode v reko Lipnica, za kar bo v sklopu navezovalne ceste zgrajeno črpališče z 
dvema črpalkama.  
 
Pobudo in vprašanja smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo 
okolja. 
 
 
 
 
 

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

prostor in investicije 
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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: 21.9.2020 
 

ODGOVORI NA USTNA VPRAŠANJA IN POBUDE 
 
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica je župan za odgovor na 
vprašanja in pobude, zastavljene ustno na 12. seji, zadolžil občinsko upravo. 
 

- Vprašanja svetnika Gorazda Fajfarja glede odvetniških stroškov: koliko je nastalo 
poravnav, odškodnin, izvensodnih poravnav…, v katerih konkretnih zadevah, ter kdaj 
in koliko je občina za to plačala v obdobju 2010-2020, za vsako leto posebej. Glede na 
to, da se porablja za odvetniške zadeve ogromna sredstva, ga zanima, koliko tožb so 
vložili, v koliko tožbah so zastopali v imenu Občine Radovljica, v koliko tožbah so 
zastopali, ko je bila občina tožena, koliko pravnih mnenj so podali za občino in koliko 
prijav so v imenu občine podali na posamezne inštitucije ter na katere. Mišljene so vse 
prijave, ki so jih vložili v imenu občine.  

Odgovor občinske uprave: Odvetniška pisarna Šlibar Mulej d.o.o. Občino Radovljica 
zastopa v vseh pravdnih, upravnih, izvršilnih in stečajnih zadevah ter v večini nepravdnih 
zadev. Trenutno v pisarni vodijo 260 odprtih zadev, velika večina od teh je postopkov izvršb 
zoper dolžnike in prijava terjatev v stečajnih postopkih zoper pravne ali fizične osebe. Odprtih 
pravdnih zadev je trenutno 33, nepravdnih 13, predpravdnih zadev 15 in upravnih postopkov 
(upravno sodišče, upravne zadeve na UE) 9. Odvetniška pisarna je v imenu občine vložila tudi 
1 prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije in 1 prijavo na Okrožno državno tožilstvo v 
Kranju. Zaradi zagotavljanja varstva osebnih podatkov občinski svetniki po predhodnem 
dogovoru z občinsko upravo lahko vpogledajo v seznam vseh odprtih zadev. 
Občina Radovljica je v več pravdnih zadevah sklenila sodno ali izvensodno poravnavo, in 
sicer: 
Znesek € Datum 

plačila 
Opis 

12.035,00 31.03.2014 odškodnina po poravnavi 1.del / nemožnost uporabe zemljišča v Lescah zaradi 
denacionalizacije 

12.035,00 30.01.2015 odškodnina po poravnavi 2.del / nemožnost uporabe zemljišča v Lescah zaradi 
denacionalizacije 

25.000,00 22.05.2014 sodna poravnava SGP Slovenija ceste / letališka steza ALC Lesce 

28.000,00 11.11.2015 izvensodna poravnava/ letališka steza ALC Lesce 

/ 9.9.2016 sodna poravnava / izročitev manjkajoče dokumentacije po obnovi Vrtca Brezje 

111.735,00 31.3.2017 sodna poravnava / 1. del kupnine za zemljišče v območju kopališča in avtokampa 

 111.735,00 31.1.2018 sodna poravnava / 2. del kupnine za zemljišče v območju kopališča in avtokampa 

4.000,00 24.11.2017 izredna odpoved Pogodbe o zaposlitvi - kršitev pogodbenih obveznosti / pravdni stroški 

23.998,30 08.01.2018 izredna odpoved Pogodbe o zaposlitvi - kršitev pogodbenih obveznosti / plača 

/ Januar 
2018 

Prenos zgrajene komunalne opreme na območju Plana v Lescah 

27.309,06 25.04.2018 sodna poravnava - stroški iz naslova vzdrževanja občinskih stanovanj 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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27.309,06 25.04.2018 sodna poravnava - prihodki iz naslova najemnin za občinska  stanovanja 

157.274,99   prijavljeno v stečajno maso iz naslova najemnin in vzdrževanja občinskih stanovanj 
26.148,68 10.05.2018 sporazum o prenehanju služnostne pravice, izvršilni stroški, stroški postopka / Cesta za Verigo 
22.335,83 13.06.2018 končni obračun del / nova Vovkova hiša v Lescah 
16.616,00 01.04.2019 plačilo po cesijski pogodbi, pravdni stroški / Vurnikov trg 

Poleg pravnega zastopanja pred sodišči in upravnimi organi odvetniška pisarna skladno z 
določili pogodbe v okviru pavšalnega mesečnega zneska mora nuditi tudi storitve ustnega in 
pisnega pravnega svetovanja v vseh zadevah, zato pravna mnenja in stališča, ki so večkrat 
podana zgolj telefonsko, niso posebej evidentirana.   
 

- Pobuda svetnice Neže Mezeg občini oz. športni zvezi, ki je prejela denar za izvedbo 
programov, naj poskuša te programe tudi izpeljati, vsaj jeseni, če ne prej. Škoda se ji 
zdi, da bi 150 predšolskih otrok zamudilo priložnost, da bi se naučili plavati.  

Odgovor občinske uprave: Programi učenja plavanja se za 2. in 3. razrede osnovnih šol 
izvajajo jeseni, za predšolske otroke in 1. razrede pa spomladi. Zaradi razmer, ki so posledica 
epidemije covid-19, letos spomladi programa za mlajše otroke ni bilo mogoče izvesti, bo pa 
program za spomladanske prvošolce (zdaj drugošolce) izveden jeseni 2020, za spomladanske 
predšolske otroke (zdaj prvošolce) pa predvidoma spomladi 2021. Navedeni predšolski otroci 
tako kljub delno okrnjenemu programu ne bodo zamudili priložnosti, da bi se naučili plavati. 
Ne glede na to izvajalci skupaj z vzgojno-izobraževalnimi zavodi iščejo možnosti 
nadomestitve izpadlega programa, ki pa so zelo odvisne od različnih dejavnikov (prevozi, 
šolski urniki, trajanje programa, ki ima pri majhnih otrocih svoje omejitve, zdravstvene 
omejitve zaradi covid-19…). 
 

- Pobuda svetnice Neže Mezeg, občini in Komunali Radovljica, d.o.o., naj se čistilna 
akcija, ki zaradi koronavirusa spomladi ni bila izvedena, izvede v poletnem ali 
jesenskem obdobju  

Odgovor občinske uprave: Glede na epidemiološko situacijo občinska uprava krajevnih 
skupnosti in drugih organizacij ni pozvala k izvedbi organizirane akcije Očistimo našo 
občino. So pa nekateri organizatorji čistilne akcije izvedli že spomladi v lastni režiji. 
 

- Pobuda svetnika Andreja Potočnika za postavitev dveh ležečih policajev na cesti 
Češnjica – Rovte v naselju Češnjica od hišne številke 1 do ovinka  

Odgovor občinske uprave: Za izboljšanje prometne varnosti na lokalni cesti oznake LC 
348091 "Češnjiški most-Njivice", med stanovanjskimi objekti h.š. Češnjica pri Kropi 1 in 17, 
bosta s strani upravljavca ceste, v primeru dopustnih pogojev, umeščeni dve začasne začasni 
napravi za umirjanje prometa (montažni hitrostni grbini). 
 
 
 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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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: 15.9.2020 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: INFORMACIJA O POLLETNEM POROČILU O IZVRŠEVANJU 

PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2020 IN POROČILO 
O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OBDOBJE 
OD 01.01.2020 DO 30.06.2020 

 
 
V skladu z določbami 63. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 in 
spremembe), 31. in 103. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 7. člena 
Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 (DN UO, št. 254/19 in 268/20), kjer je 
določeno, da župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna in o prerazporeditvi 
proračunskih sredstev v prvem polletju leta 2020, so gradivo prejeli svetniki Občinskega sveta 
Občine Radovljica po elektronski pošti dne 31.07.2020 na svoj e-naslov. 
 
Gradivo vsebuje poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, 
zadolževanju, podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev 
iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju 
proračunskih sredstev, uporabi sredstev proračunske rezerve, razlago glavnih odstopanj v 
primerjavi s sprejetim proračunom in predlog potrebnih ukrepov. 
 
Priloženo je bilo tudi Poročilo o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana za obdobje od 1.1. 
do 30.6.2020 med proračunskimi postavkami in Poročilo o prerazporeditvi sredstev po sklepu 
župana za obdobje od 1.1. do 30.6.2020 znotraj proračunskih postavk. 
 
Po vsebini je gradivo enako kot pretekla leta. 
 
 
Pripravila: 
Maja Stanojević, vodja 
Referata za finance in proračun 
 

Ciril Globočnik l.r. 
Župan 

 

http://www.radovljica.si/
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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: 21.9.2020 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  OBVESTILO O SKLEPIH SVETA USTANOVITELJIC  

KNJIŽNICE A. T. LINHARTA RADOVLJICA 
 
 
11. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 
(DN UO, št. 128/2010 in spremembe) določa, da je skupni organ za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic občin in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem 
javne službe knjižnične dejavnosti Svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani občin 
ustanoviteljic zavoda (Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica). Skladno s 13. členom navedenega 
odloka Svet ustanoviteljic o odločitvah obvešča občinske svete ustanoviteljic. 
 
Občinski svet Občine Radovljica obveščamo, da so bili na 11. seji Sveta ustanoviteljic 
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, ki je bila 1.9.2020, sprejeti naslednji sklepi: 

1. Svet ustanoviteljic Knjižnice A. T. Linharta sprejme poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. 
Linharta Radovljica za obdobje od 1.1. do 31.12.2019. 

2. Svet ustanoviteljic Knjižnice A. T. Linharta daje soglasje k določitvi delovne uspešnosti 
direktorice Knjižnice A. T. Linharta za leto 2019 v višini 94 odstotnih točk. 

3. Svet ustanoviteljic Knjižnice A. T. Linharta daje soglasje k Poslovnemu in finančnemu 
načrtu Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2020. 

4. Svet ustanoviteljic Knjižnice A. T. Linharta daje soglasje k Strateškemu načrtu Knjižnice 
A. T. Linharta Radovljica za obdobje 2020-2024. 

 
Gradivo in zapisnik 11. seje Sveta ustanoviteljic se hranita in sta na vpogled na Oddelku za 
družbene dejavnosti Občine Radovljica. 
 
 
Pripravila: 
Tanja Pogačnik, vodja 
Oddelka za družbene dejavnosti 
 

Ciril Globočnik l.r. 
Župan 

 

http://www.radovljica.si/
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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: 18.9.2020 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
ZADEVA:  INFORMACIJA O OPRAVLJENIH AKTIVNOSTIH 
 
 
Občinski svet Občine Radovljica je na 12. seji pod točko XIII obravnaval problematiko Doma 
dr. Janka Benedika Radovljica. V zvezi z navedeno točko dnevnega reda posredujemo 
informacijo o opravljenih aktivnostih. 
 
Župan Ciril Globočnik se je 26.8.2020 sestal z državnim sekretarjem na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti Cvetom Uršičem. Državni sekretar je v pogovoru 
zagotovil, da bo v Domu dr. Janka Benedika Radovljica opravljen notranji finančni nadzor. 
Kot smo bili seznanjeni, nadzor poteka, poročilo bo izdelano po opravljenem nadzoru.  
 
 
Pripravila: 
Mojca Ahčin 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 

Ciril Globočnik l.r. 
Župan 

 
  

http://www.radovljica.si/
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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: 21.9.2020 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
ZADEVA:  INFORMACIJA O UREDITVI SLEPE ULICE NA GRADNIKOVI CESTI V 

RADOVLJICI   
 
 
Občinska uprava je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Statuta občine Radovljica in 
Zakona o cestah ter Odloka o občinskih cestah, v upravni zadevi urejanja prometa, talne in 
vertikalne signalizacije, po uradni dolžnosti, dne 19.5.2020 izdala odločbo št. 3711-
0101/2020 za spremembo prometne ureditve, t.j. za ureditev slepe ulice na delu Gradnikove 
ceste v Radovljici, s katero je bilo v območju stanovanjskega objekta h.š. Gradnikova cesta 9 
c fizično onemogočeno prehajanje motornih vozil. 
 
Dne 29.7.2020 smo prejeli poziv Civilne iniciative Gradnikova cesta za odpravo navedene 
slepe ulice in povrnitev tamkajšnje prometne ureditve v prvotno stanje. 
 
Dne 11.8.2020 je bil izveden skupni sestanek s predsednikom KS Radovljica in predstavniki 
Civilne iniciative Gradnikova cesta, ki so predstavili odklonilna stališča do spremenjene 
prometne ureditve. 
 
V časovnih obdobjih med 14.8.2020 in 28.8.2020 so se na Gradnikovi cesti (v vplivnem 
območju urejene slepe ceste) ter na Ulici Staneta Žagarja izvajale enotedenske meritve hitrosti 
vozil in prometnih obremenitev.  
 
Dne 26.8.2020 smo po elektronski pošti prejeli zahtevo članov občinskega sveta Jerneja 
Kolmana, Andreja Potočnika, Aljoše Škufca, Brede Poličar, Maksimiljana Kalana, Vojke 
Jesenko, Simona Resmana, Tine Mrak in Sandre Zadnikar za sklic izredne seje občinskega 
sveta za obravnavo predloga sklepa o odstranitvi zapore na Gradnikovi cesti v Radovljici.  
 
Pobudnikom smo 2.9.2020 sporočili, da je občinska uprava 1.9.2020 izdala odločbo, s katero 
se odpravi ureditev slepe ulice na obravnavanem odseku Gradnikove ceste. Glede na prejete 
pobude z nasprotovanjem uvedbi slepe ulice na Gradnikovi cesti smo se z občinsko upravo 
odločili, da po odpravi te prometne ureditve izvedemo štetje prometa (primerjalne meritve 
hitrosti vozil in prometnih obremenitev) in izdelamo primerjalno analizo prometnih tokov na 
območnih prometnicah, ki bo podlaga za nadaljnje odločitve glede prometne ureditve na tem 
območju. V obrazložitvi odločbe je navedeno, da bodo trenutna prometna signalizacija in 
povozni stebrički odstranjeni po pravnomočnosti te odločbe in najkasneje do 1.10.2020. V 
odgovoru na zahtevo za sklic izredne seje smo glede na izdano odločbo navedli, da ni 
razlogov za obravnavo predloga sklepa o odstranitvi zapore na Gradnikovi cesti v Radovljici 
na seji občinskega sveta oziroma za sklic izredne seje občinskega sveta. 
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Dne 9.9.2020 je bila zoper izdano odločbo vložena pritožba, v kateri pritožniki navajajo 
razloge za ohranitev ureditve slepe ulice ter odpravo odločbe za povrnitev prvotne prometne 
ureditve. Sočasno so pritožniki vložili zahtevo za vročitev odločbe z dne 1.9.2020 in 
priglasitev udeležbe v postopku. Odločba bo dokončna in lahko izvršljiva po odločitvi o 
pritožbi, ki še ni izdana. 
 
Zatem smo na skupni pogovor povabili predsednika KS Radovljica, predstavnike Civilne 
iniciative Gradnikova ter predstavnike zagovornikov izvedene prometne ureditve, t.j. 
pritožnikov na izdano odločbo št. 3711-0146/2020 z dne 1.9.2020. Sestali smo se 16.9.2020, 
predstavljena so bila stališča ter izkustva, vezana na spremenjeno prometno ureditev. Civilna 
iniciativa Gradnikova, predsednik KS Radovljica pa tudi predstavniki zagovornikov so 
občinski upravi naknadno podali alternativne variantne predloge rešitev območne prometne 
ureditve. 
 
Občinskemu svetu bomo na naslednjih sejah poročali o odločitvi glede prejete pritožbe, štetju 
vozil in meritvah hitrosti in bodočih odločitvah glede prometne ureditve na tem območju. 
 
 
Pripravil: 
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,  
prometno infrastrukturo in komunikacije 
 
 

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: 18.9.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA  
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 114. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE  
RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE 

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

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve,  
- Eva Štravs Podlogar, kandidatka za direktorico Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.   

 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k imenovanju Eve Štravs Podlogar za 
direktorico Razvojne agencije Zgornje Gorenjske od dneva imenovanja za mandatno 
obdobje 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: 18.9.2020 
 

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

SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE  
RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE 

 
1. Zakonska podlaga 
 

- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Uradni list RS, št. 53/2000 in 
spremembe, v nadaljevanju Odlok),  

- Statut Razvojne agencije Zgornje Gorenjske z dne 25.3.2002 (v nadaljevanju Statut) 
 

2. Obrazložitev 
 
Svet zavoda Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je Občini Radovljica dne 28.7.2020 posredoval 
predlog za izdajo soglasja k imenovanju direktorice Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Občina 
Radovljica je poleg občin Jesenice, Bohinj in Kranjska Gora soustanoviteljica zavoda Razvojna 
agencija Zgornje Gorenjske. Na podlagi 10. člena Odloka direktorja imenuje in razrešuje svet 
zavoda, na podlagi javnega razpisa. Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, 
določene s statutom zavoda. K imenovanje in razrešitvi direktorja dajejo soglasje ustanovitelji. 
Statut zavoda v drugem odstavku 17. člena določa, da mandat direktorja zavoda traja 4 leta in 
začne teči z dnem, ko ga s sklepom imenuje svet zavoda, po pridobljenem soglasju ustanoviteljev. 
Ob izteku mandatne dobe je direktor lahko ponovno imenovan.   
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI) je vlogo za izdajo soglasja k 
imenovanju direktorice in prilogo - zapisnik 59. seje Sveta zavoda Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske - obravnavala na 15. redni seji dne 14.9.2020. Po pregledu posredovane dokumentacije 
in opravljeni razpravi so člani KMVI sprejeli sklep, da občinskemu svetu predlagajo, da poda 
soglasje k imenovanju Eve Štravs Podlogar za novo direktorico Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske. Članom občinskega sveta smo posredovali tudi kopijo programa predlagane 
kandidatke. 
 
Predvideno je, da direktor nastopi mandat z dnem 1.10.2020 za mandatno obdobje 4 let.   
 
3. Finančne posledice 
 
Podano soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske nima neposrednih 
finančnih posledic za proračun Občine Radovljica.  
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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III.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: 18.9.2020 
 
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 ČLANA RAZVOJNEGA SVETA GORENJSKE REGIJE 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica za člana Razvojnega sveta gorenjske regije imenuje 
Cirila Globočnika za programsko obdobje od 1.1.2021 do 31.1.2027. 
 
 
                                                                                                                 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: 18.9.2020 
 

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

IMENOVANJE ČLANA RAZVOJNEGA SVETA GORENJSKE REGIJE 
 

1. Zakonska podlaga 
 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Ur. l. RS, št. 20/11 in 
spremembe),  

- Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije (DN UO, št. 154/12 – v 
nadaljevanju Odlok).  

 
2. Obrazložitev 
 
Občina Radovljica je dne 20.7.2020 prejela poziv BSC, Regionalne Razvojne agencije 
Gorenjske k predložitvi kandidatov za člane Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje 
2021 – 2027. Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih 
interesov v regiji, ki ga sestavlja 18 predstavnikov občin, 18 predstavnikov gospodarstva in 9 
predstavnikov nevladnih organizacij (NVO) v regiji. V skladu z Odlokom svet sestavljajo 
voljeni funkcionarji v občini (člani občinskega/mestnega sveta in župan/županja), 
predstavniki gospodarstva v regiji in predstavniki nevladnih organizacij v regiji. Mandat sveta 
je enak programskemu obdobju (1.1.2021–31.12.2027). Postopek je dvostopenjski; najprej se 
pripravi predlog kandidatov za skupno regijsko listo – kandidacijski postopek na nivoju 
občin, zbornic in NVO stičišč, sledi potrjevanje liste kandidatov na občinskih svetih.  
 
Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 26.8.2020 objavljen kandidacijski postopek za 
imenovanje člana Razvojnega sveta gorenjske regije, namenjen političnim strankam in listam 
v občinskem svetu ter voljenim funkcionarjem v občini Radovljica, z rokom do 10.9.2020 do 
14. ure. Do navedenega roka je prispel predlog Liste Cirila Globočnika:  
- Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica.  
 
Po razpravi in opravljenem glasovanju so člani KMVI na 15. seji dne 14.9.2020 sprejeli sklep, 
da občinskemu svetu predlagajo, da za člana Razvojnega sveta gorenjske regije imenuje 
župana Cirila Globočnika za obdobje od 2021-2027.   
 
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 

http://www.radovljica.si/
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3. Finančne posledice 
 
Imenovanje člana v Razvojni svet gorenjske regije za proračun Občine Radovljica nima 
finančnih posledic.  
 
Pripravila: 
Monika Sluga   

 
Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 
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III.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: 18.9.2020 
 
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  
V SVET DOMA DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA 

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

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnico Občine Radovljica v Svet Doma dr. 

Janka Benedika Radovljica imenuje Moniko Ažman.  
2. Imenovani predstavnici začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta javnega 

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: 18.9.2020 
 

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

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA  
V SVET DOMA DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA 

 
1. Zakonska podlaga 
 
Statut Doma dr. Janka Benedika (št. 160/2003-05, z dne 5.4.2005, v nadaljevanju Statut) 
 
2. Obrazložitev 
 
Občina Radovljica je dne 10.8.2020 prejela obvestilo s strani Doma dr. Janka Benedika 
Radovljica, da bo mandat članom Sveta doma potekel z dnem 9.11.2020 ter zaprosilo, da se 
izvede postopek imenovanja novega predstavnika za 4-letni mandat.   
 
Statut določa, da je organ upravljanja svet doma, ki ima 9 članov, in sicer: 5 predstavnikov 
ustanovitelja, 2 predstavnika delavcev, 1 predstavnika stanovalcev in 1 predstavnika lokalne 
skupnosti. Mandat članov traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani 
oziroma izvoljeni. Predstavnika lokalne skupnosti imenuje pristojni organ lokalne skupnosti. 
 
Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 26.8.2020 objavljen kandidacijski postopek za 
imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica, 
namenjen političnim strankam, krajevnim skupnostim, društvom v občini Radovljica ter 
skupinam občanov, z rokom do 10.9.2020 do 14. ure. Do navedenega roka so prispeli 
naslednji predlogi:  
1. Monika Ažman, predlagatelj LCG,   
2. Branko Fajfar, predlagatelj LKS,   
3. Andrej Potočnik, predlagatelj OO SDS Radovljica.     
 
Po razpravi in opravljenem glasovanju je KMVI na 15. seji dne 14.9.2020 sprejela sklep, da 
občinskemu svetu predlaga, da za predstavnico lokalne skupnosti v Svet Doma dr. Janka 
Benedika Radovljica imenuje Moniko Ažman z naslednjo obrazložitvijo:   
Monika Ažman je po srednji zdravstveni šoli na Jesenicah nadaljevala študij na Višji šoli za 
zdravstvene delavce v Ljubljani. Leta 1988 se je kot višja medicinska sestra zaposlila v 
Splošni bolnišnici Jesenice, nato vmesno obdobje poučevala na Srednji zdravstveni šoli na 
Jesenicah, se po 7 letih pedagoškega dela vrnila v bolnišnico ter tam opravljala različna 
odgovorna dela. Med drugim je opravljala tudi naloge glavne medicinske sestre poliklinične 
dejavnosti. Z nadaljnjim študijem si je pridobila naziv diplomirane medicinske sestre. V času 
službovanja na Jesenicah je bila ves čas aktivna v regijskem strokovnem društvu medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, sedem let je bila predsednica omenjenega 
društva. Od leta 2008 je zaposlena v stanovski organizaciji medicinskih sester in babic – 
Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih 

http://www.radovljica.si/
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sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Osem let je opravljala delo izvršne 
direktorice te organizacije, ki združuje več kot 15.000 članic in članov. Leta 2016 so jo na 
skupščini Zbornice – Zveze izvolili za predsednico. To funkcijo je prevzela za mandat 4 let z 
možnostjo ponovitve. Njeno delo zahteva izredno poznavanje, ne le strokovnega področja 
zdravstvene in babiške nege, temveč celotnega zdravstvenega sistema. Tesno sodeluje z 
Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za izobraževanje, kulturo in šport, Ministrstvom za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Skupnostjo socialnih zavodov, Združenjem 
zdravstvenih zavodov, sindikati in drugimi strokovnimi organi. Je aktivna poročevalka v 
državnem svetu in v državnem zboru – Odboru za zdravstvo. Na njeni profesionalni in 
zasebni poti jo vodijo poleg strokovnih predvsem etične in moralne norme. Vedno v dobro 
pacienta, v dobro sočloveka na sploh. Za svoje profesionalno delo je prejela najvišje priznanje 
v stroki Zlati znak. Monika Ažman čuti delo medicinske sestre, ki ga opravlja že skoraj 30 let 
ne le kot poklic, temveč kot poslanstvo in mu je v celoti predana.  
 
Imenovani predstavnici začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta zavoda za 
mandatno dobo 4 let.  
  
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 Doma dr. Janka Benedika Radovljica 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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III.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: 18.9.2020 
 
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 TREH PREDSTAVNIKOV  
V SVET GLASBENE ŠOLE RADOVLJICA 

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

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnike Občine Radovljica v Svet Glasbene 

šole Radovljica imenuje: Matejo Bajt, Stanislava Praprotnika in Andraža Petermana.  
2. Imenovanim predstavnikom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta 

javnega 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: 18.9.2020 
 

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

1. Zakonska podlaga 
 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica (UVG, št. 6/97 in spremembe, 
v nadaljevanju Odlok).   
 
2. Obrazložitev 
 
Občina Radovljica je dne 19.8.2020 prejela obvestilo Glasbene šole Radovljica, da bo 
10.10.2020 potekel mandat predstavnikom sveta ter zaprosilo, da se izvede postopek 
imenovanja novih predstavnikov ustanovitelja za 4-letni mandat.   
 
Odlok v 11. členu določa, da svet šole sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja, 5 
predstavnikov delavcev šole in 3 predstavniki staršev. Mandat članov traja 4 leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 26.8.2020 objavljen kandidacijski postopek za 
imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet Glasbene šole Radovljica, namenjen 
političnim strankam, krajevnim skupnostim, društvom v občini Radovljica ter skupinam 
občanov, z rokom do 10.9.2020 do 14. ure. Do navedenega roka so prispeli naslednji 
predlogi:  
1. Andraž Peterman, predlagatelj KS Lesce,   
2. Ana Resman, predlagatelj NSi,   
3. Mateja Bajt, predlagatelj OO SDS Radovljica,   
4. Stanislav Praprotnik, predlagatelj LCG.   
 
Po razpravi in opravljenem glasovanju so člani KMVI na 15. seji dne 14.9.2020 sprejeli sklep, 
da občinskemu svetu predlagajo, da za predstavnike Občine Radovljica v Svet Glasbene šole 
Radovljica imenuje Matejo Bajt, Stanislava Praprotnika in Andraža Petermana z naslednjo 
obrazložitvijo:   
 
Mateja Bajt je svojo glasbeno pot začela 40 let nazaj pri učiteljici Mariji Kolar in nadaljevala 
pouk pri Klemenu Ramovšu. Študij je nadaljevala na Univerzi za glasbo in upodabljajočo 
umetnost na Dunaju, leta 1994 diplomirala iz glasbene pedagogike ter leta 1997 z odliko 
zaključila magistrski študij na koncertni smeri iz kljunaste flavte. Za izjemen uspeh je prejela 
nagrado avstrijskega Ministrstva za znanost. Leta 1998 je na Dunaju zaključila še izredni 
študij s poudarkom na komorni in sodobni glasbi. Kot solistka, članica in vodja različnih 
ansamblov koncentrira v Sloveniji in drugod po Evropi. Sodeluje z uglednimi in tujimi 
glasbeniki; večkrat je v različnih zasedbah nastopila na Festivalu Radovljica. Po končanem 
študiju se je posvečala vzgoji najmlajših glasbenikov na kljunasti flavti na različnih glasbenih 
šolah: v Radovljici, Zavodu Sv. Stanislava v Ljubljani, Jesenicah in Mariboru. Izdelala je učni 

http://www.radovljica.si/
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načrt za kljunasto flavto za program umetniške gimnazije in akademije. Sedaj poučuje 
kljunasto flavto in komorno igro na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana ter na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani in je tudi edina profesorica tega inštrumenta na srednji šoli 
ter akademiji v Sloveniji. Članica sveta je bila že v prejšnjem mandatu, s svojimi izkušnjami 
na področju glasbenega izobraževanje ter povezanostjo z domačim okoljem lahko še bistveno 
bolje pripomore k uspešnejšemu delovanju Glasbene šole Radovljica.  
 
Stanislav Praprotnik je nižjo glasbeno šolo zaključil v Radovljici (trobenta) in nadaljeval  
šolanje v Ljubljani na srednji glasbeni šoli. Končal je Akademijo za glasbo v Ljubljani, kjer je 
dobil tudi študentsko Prešernovo nagrado za javno (s simfoničnem orkestrom AG) izvajan 
Haydnov koncert v Es duru. Kasneje je na AG napravil tudi magisterij (specializacija II) in 
nekaj mesecev študiral tudi v LA California, ZDA. Štirideset let je igral prvo trobento kot 
solist v simfoničnem orkestru RTV Slovenija. S tem orkestrom je posnel kar nekaj koncertov 
za trobento in orkester. Bil je član veliko klasičnih zasedb in tudi narodno zabavnih. Pri 
mnogih zasedbah je še vedno aktiven. Ima tudi izkušnje iz pedagoškega poklica. 6 let je 
poučeval na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani, v Avstriji - Bilčovs - Ludmansdorf, v Kranju, v 
Škofji Loki, nekaj mesecev pa tudi v Radovljici. S poučevanjem je dosegel z učenci velike 
uspehe. Med drugim je bil tudi dejaven v raznih društvih. Bil je član godbe Trbovlje, 
Kranjske godbe, Leške godbe, Jeseniške godbe in še katere. Je eden izmed najbolj 
uveljavljenih in tudi najuspešnejših glasbenikov radovljiške občine in glasbene šole. V 
obdobju od 2016 do 2020 je že bil predstavnik v Svetu Glasbene šole Radovljica.  
 
Andraž Peterman je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva. Po 
zaključenem šolanju v glasbeni šoli kot učenec Pihalnega orkestra Lesce in privatnih urah je 
leta 2005 postal član Pihalnega orkestra Lesce in se čez nekaj let priključil izvršnemu odboru 
orkestra ter leta 2013 prevzel funkcijo podpredsednika, v začetku leta 2018 pa funkcijo 
predsednika. Od leta 2017 je član Kulturnega društva Bid Bang Radovljica. Pihalni orkester 
Lesce ima 65-letno tradicijo, zato si kot predsednik in kot član želi, da bi se v orkestru 
povečalo število članov, Glasbena šola pa je najboljši vir novih članov za orkestre in želi 
vzpodbujati mlade, da z glasbo nadaljujejo tudi po zaključenem šolanju. S svojim znanjem in 
izkušnjami je kandidat pripravljen sodelovati pri aktivnostih Sveta Glasbene šole Radovljica.   
 
Imenovanim predstavnikom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta zavoda za 
mandatno dobo 4 let.  
  
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 Glasbene šole Radovljica 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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III.e 

 
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: 18.9.2020 
 
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 V KNJIŽNIČNI SVET  
KNJIŽNICE ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA 

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

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnika v Knjižnični svet Knjižnice Antona 

Tomaža Linharta Radovljica imenuje Matjaža Geršiča.  
2. Imenovanemu predstavniku začne teči mandat z dnem imenovanja za mandatno 

dobo 5 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: 18.9.2020 
 

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

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V KNJIŽNIČNI SVET  
KNJIŽNICE ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA 

 
1. Zakonska podlaga 
 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (DN UO, 
št. 128/2010 – v nadaljevanju Odlok). 
 
2. Obrazložitev 
 
Občina Radovljica je dne 22.6.2020 prejela obvestilo Knjižnice Antona Tomaža Linharta 
Radovljica, da bo nadomestni mandat članu potekel z dnem 11.11.2020 ter zaprosilo, da se 
izvede postopek imenovanja novega predstavnika za 5-letni mandat.   
 
Odlok v 28. členu določa sestavo Knjižničnega sveta, in sicer ima 10 članov: 4 predstavnike 
soustanoviteljev, 2 predstavnika zaposlenih v knjižnici, 4 predstavnike zainteresirane javnosti.  
 
Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 26.8.2020 objavljen kandidacijski postopek za 
imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Knjižnični svet Knjižnice A.T. Linharta 
Radovljica, namenjen političnim strankam, krajevnim skupnostim, društvom v občini 
Radovljica ter skupinam občanov, z rokom do 10.9.2020 do 14. ure. Do navedenega roka so 
prispeli naslednji predlogi:  
1. Janez Globočnik, predlagatelj OO SDS Radovljica,   
2. Neža Mezeg, predlagatelj LCG,   
3. Matjaž Geršič, predlagatelja KS Lesce in NSi,   
4. Vesna Perko, predlagatelj LMŠ, LO Radovljica,   
5. Miha Čebron, predlagatelj OO SD Radovljica.   
 
Po razpravi in opravljenem glasovanju je KMVI na 15. seji dne 14.9.2020 sprejela sklep, da 
občinskemu svetu predlaga, da za predstavnika Občine Radovljica v Knjižnični svet Knjižnice 
Antona Tomaža Linharta Radovljica imenuje Matjaža Geršiča z naslednjo obrazložitvijo:   
dr. Matjaž Geršič je po izobrazbi profesor geografije in zgodovine ter raziskovalec z 
doktoratom znanosti. V svoji poklicni karieri ima veliko izkušenj na področju geografskih in 
zgodovinskih raziskav ter zakonodaje in poslovanja. Zaposlen je kot pomočnik predstojnika 
Geografskega inštituta Antona Melika, Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti. Je tudi predsednik Komisije za standardizacijo zemljepisnih 
imen Vlade Republike Slovenije in član delovnih skupin. Prav tako je član in podpredsednik 
Sveta Krajevne skupnosti Lesce.   
  
Imenovanemu predstavniku začne teči mandat z dnem imenovanja za mandatno dobo 5 let.  

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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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 Knjižnični svet Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 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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III.f 

 
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: 18.9.2020 
 
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 TREH PREDSTAVNIKOV  
V SVET OŠ STANETA ŽAGARJA LIPNICA 

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

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnike Občine Radovljica v Svet OŠ 

Staneta Žagarja Lipnica imenuje Teodoro Beton, Daliborja Šolarja in Andreja 
Potočnika.  

2. Imenovanim predstavnikom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta 
javnega 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: 18.9.2020 
 

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

IMENOVANJE TREH PREDSTAVNIKOV  
V SVET OŠ STANETA ŽAGARJA LIPNICA 

 
1. Zakonska podlaga 
 
Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica z 
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (DN UO, št. 28/03 in 
spremembe, v nadaljevanju Odlok).   
 
2. Obrazložitev 
 
Občina Radovljica je dne 27.8.2020 prejela obvestilo OŠ Staneta Žagarja Lipnica, da bo 
14.11.2020 potekel mandat predstavnikom sveta, ter zaprosilo, da se izvede postopek 
imenovanja novih predstavnikov ustanovitelja za 4-letni mandat.   
 
Odlok v 11. členu določa, da svet šole sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja, 5 
predstavnikov delavcev šole in 3 predstavniki staršev. Mandat članov traja 4 leta in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 26.8.2020 objavljen kandidacijski postopek za 
imenovanje predstavnikov Občine Radovljica v Svet OŠ Staneta Žagarja Lipnica, namenjen 
političnim strankam, krajevnim skupnostim, društvom v občini Radovljica ter skupinam 
občanov, z rokom do 10.9.2020 do 14. ure. Do navedenega roka so prispeli naslednji 
predlogi:  
1. Bine Perič, predlagatelj KS Podnart, 
2. Teodora Beton, predlagatelj LCG,   
3. Dalibor Šolar, predlagatelj OO SD Radovljica,   
4. Andrej Potočnik, predlagatelj OO SDS Radovljica,   
 
Po razpravi in opravljenem glasovanju so člani KMVI na 15. seji dne 14.9.2020 sprejeli sklep, 
da občinskemu svetu predlagajo, da za predstavnike Občine Radovljica v Svet OŠ Staneta 
Žagarja Lipnica imenuje Teodoro Beton, Daliborja Šolarja in Andreja Potočnika z naslednjo 
obrazložitvijo:  
  
Teodora Beton: živi v Kamni Gorici in je upokojenka. Štirideset let je opravljala delo 
specialne pedagoginje in vodstvena dela v CUDV Radovljica. Vodi Kulturno turistično 
društvo Kamna Gorica, ki se povezuje tudi z izobraževalnimi in vzgojno varstvenimi 
ustanovami. Naloge in pomen sveta zavodov je spoznala kot direktorica CUDV Radovljica, 
OŠ Lipnica pozna kot učenka te šole, mati šolarjev in aktivna krajanka Kamne Gorice. V 
obdobju 2016 do 2020 je že bila članica Sveta OŠ Lipnica. V tem mandatu se kot članica 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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občinskega sveta zavzema za uravnotežen razvoj mesta in podeželja, predvsem za razvoj 
Lipniške doline. Izpostavlja in opozarja na varnost v cestnem prometu in si prizadeva za 
zdravo, urejeno okolje, spoštovanje človeških vrednot in dostojno življenje vseh občanov. 
Predlagatelj meni, da bo s pedagoško prakso, z občutkom pripadnosti in odgovornim delom v 
Svetu OŠ Staneta Žagarja prispevala k povezovanju in iskanju možnosti za dobre pogoje 
delovanja zavoda. 
 
Dalibor Šolar je dolgoletni profesor matematike in fizike z izkušnjami na osnovnih in srednjih 
šolah. Je tudi predsednik odbora za pravice dijakov na srednji šoli na Jesenicah, pri delu z 
dijaki in učenci je skrben in razumljiv, dijaki oz. učenci pa so tisti, zaradi katerih se izboljšave 
v izobraževalnih sistemih vpeljujejo. Deluje tudi kot član Odbora za šolstvo in otroško 
varstvo. Prihaja iz okolice lipniške šole, zaradi česar pa še bolj pozna prednosti in slabosti 
šole in njene okolice, kar lahko močno pripomore k delovanju sveta. Zaradi njegovih izkušenj 
in vestnega dela na področju šolstva predlagatelj meni, da je primeren kandidat za člana Sveta 
OŠ Staneta Žagarja Lipnica.   
  
Andrej Potočnik živi v šolskem okolišu OŠ Lipnica; to šolo je obiskoval tudi sam, njegova 
otroka in sedaj tudi vnuki. Pozna specifičnost in posebnost te šole kot tudi vsakdanje 
problematike, ki se pojavljajo. Več mandatov je bil član sveta šole kot predstavnik staršev, to 
je bilo v 90-ih letih, ko sta šolo obiskovala njegova otroka. Predlagatelj meni, da bo kandidat 
s svojo aktivnostjo in znanjem v Svetu šole pripomogel k še boljšim rezultatom in uspehom 
šole.  
 
Imenovanim predstavnikom začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta zavoda za 
mandatno dobo 4 let.  
  
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 Staneta Žagarja Lipnica 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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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: 22.9.2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O 

SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 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 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O SOFINANCIRANJU 
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI RADOVLJICA  

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

- Tanja Pogačnik, vodja oddelka za družbene dejavnosti, 
- Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti. 

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembah Odloka o 

sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica. 
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 16. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17 in spremembe), Resolucije o 
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23 (Ur. l. RS, št. 26/14), 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB 2 in spremembe) in 17. 
člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 
____redni seji dne ____________ sprejel  
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA 

ŠPORTA V OBČINI RADOVLJICA 
 

1. člen 
 
V Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN OU, št. 265/19; 
v nadaljevanju: odlok) se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi: 
»Občina Radovljica objavi vsebino JR v uradnem glasilu Občine Radovljica in na svoji 
spletni strani. Razpisna dokumentacija mora biti dostopna na spletni strani in v pisni obliki 
tudi v glavni pisarni občine. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot 15 dni od objave JR.« 
  

2. člen 
 
Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov in področij, ki so Priloga 1 k odloku, se 
nadomestijo s prilogo Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov in področij – 
A/2020.  
 

      3.  člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica 
– Uradne objave. Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov in področij – A/2020, ki 
so priloga 1 k odloku, se objavijo na spletni strani občine. 
 
 
 
Številka:  
Datum: 
                                                                                                         Ciril Globočnik  
                                                                                                                ŽUPAN 
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Priloga 1 k Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica: 
 

POGOJI IN MERILA 
ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ – 

A/2020 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
Zakon o športu (ZŠpo-1) v svojem 16. členu določa, da se pri izbiri programov oziroma 
področij letnega programa športa uporabljajo naslednja merila: 
 
1.1.  za športne programe: 
 
- za športne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok in 
mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športne rekreacije in športa 
starejših: 
a) cena športnega programa; 
b) kompetentnost strokovnih delavcev; 
c) število vadečih; 
 
- za športne programe in strokovno podporo športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov: 
a) kompetentnost strokovnih delavcev; 
b) konkurenčnost športne panoge; 
c) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
d) uspešnost športne panoge; 
 
 1.2.  za investicije v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin 
za šport v naravi: 
 
a) dostopnost vsem prebivalcem; 
b) obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi; 
c) vrednost investicije; 
č) zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog; 
 
 1.3. za razvojne dejavnosti v športu: 
 
- na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu: 
a) deficitarnost; 
 
- na področju statusnih pravic športnikov: 
a) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
b) naziv športnika oziroma športna uspešnost; 
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
č) uspešnost in konkurenčnost športne panoge; 
 
- na področju založništva: 
a) deficitarnost; 
b) reference; 
 
- na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti: 
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a) izvedljivost in gospodarnost projekta; 
b) razvojna kakovost; 
c) relevantnost in potencialni vpliv projekta; 
č) reference; 
 
- na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij: 
a) deficitarnost; 
b) dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike; 
c) uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije; 
 
 1.4. za organiziranost v športu: 
 
- na področju kakovostnega in vrhunskega športa: 
a) konkurenčnost športne panoge; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
č) uspešnost športne panoge; 
 
- na področju športne rekreacije, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine oziroma na 
področju obštudijske športne dejavnosti: 
a) delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
b) organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
c) število vadečih; 
 
 1.5. za športne prireditve in promocijo športa: 
 
- športne prireditve: 
a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost; 
b) množičnost; 
c) raven prireditve; 
č) ustreznost vsebine (pretežno športna); 
 
- javno obveščanje: 
a) nacionalni oziroma lokalni doseg medija; 
b) pogostost pojavljanja; 
c) vsebina; 
 
- športna dediščina: 
a) izvedljivost projekta; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta; 
 
1.6. za družbeno in okoljsko odgovornost v športu: 
 
a) izvedljivost projekta; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta; 
c) odličnost projekta. 
 

2. MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA 
 
2.1. ŠPORTNI PROGRAMI 
 
Namen in predvidena višina zagotavljanja sredstev za  programe športa se določita v LPŠ za 
vsako posamezno proračunsko leto. 
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Posamezni program pod točko 2.1. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če se izvaja v športni 
panogi, ki je kot taka opredeljena in razvrščena v razrede na nacionalni ravni. 
Posamezni program pod točko 2.1. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če ima najmanj 50% 
udeležencev programa, ki jih prijavlja izvajalec, stalno bivališče v občini Radovljica.  
 
Vsak prijavljeni vadeči v posamezne programe pod točko 2.1. se izvajalcu upošteva samo 
enkrat (isto osebo je mogoče prijaviti samo v en program pod točko 2.1.). Izjema sta 
programa 2.1.5. in 2.1.6., kjer izvajalec prijavljene vrhunske športnike v programu 2.1.6. 
lahko prijavi tudi v program 2.1.5. 
 
2.1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine so športne dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne 
dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo,  obšolski športni programi, 
namenjeni vsem otrokom in mladini, ter športni programi otrok in mladine, ki niso del 
tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez in jih ponujajo vzgojno-izobraževalni zavodi, 
društva in drugi izvajalci športnih programov, opredeljeni v področnem zakonu. 
 
Iz LPŠ se sofinancirata ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader za 
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu ter uporaba športnih objektov za te 
programe. 
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva, vrtci, osnovne in srednje šole, občinske 
športne zveze (OŠZ),  lokalne skupnosti oziroma njihovi športni ali drugi zavodi in zasebniki, 
ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov. 
 
Prostočasno  športno vzgojo otrok in mladine, ki se izvaja v okviru vzgojno izobraževalnih 
zavodov, lahko izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi sami (šolska športna društva), ali pa za 
organizacijo in koordinacijo pooblastijo občinsko športno zvezo. Iz zgoraj navedenega 
programa se sofinancirajo tudi materialni stroški šolskih športnih tekmovanj. Namen in 
predvideno višino sredstev za posamezne namene v prostočasni  športni vzgoji otrok in 
mladine, ki se izvaja v okviru vzgojno izobraževalnih zavodov oziroma jo za te zavode izvaja 
pooblaščena občinska športna zveza, se določi v LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki jih izven vzgojno izobraževalnih 
zavodov izvajajo športna društva, OŠZ, športni ali drugi zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo 
pogoje za izvajanje teh programov, se izvajalcu vrednotijo in sofinancirajo, če ima prijavljeno 
najmanj eno polno skupino, ki izvaja redne celoletne programe (najmanj 60 ur letno), pri 
čemer v I. starostni stopnji polno skupino predstavlja najmanj 20 vadečih, v II. starostni 
stopnji najmanj 20 vadečih in v III. starostni stopnji  najmanj 10 vadečih.  
 
Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in 
izvajanje zagotovljen najmanj 1 strokovno izobražen ali najmanj 1 strokovno usposobljen 
kader. 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev prostočasne vzgoje otrok in mladine iz prejšnjega 
odstavka se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
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ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) prostočasna 
športna vzgoja na I. 
stopnji – mlajši 
dečki in deklice  (do 
6 let) 

-  število ur min 
60  
-  min 1 skupina z   
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen  
- strokovno 
usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 

1/vadeči (max 200 
točk) 

0-40/skupina 
 (max 10 skupin) 

b) prostočasna 
športna vzgoja na II. 
stopnji – dečki in 
deklice (6 do 15 let) 

-  število ur min 
60  
- min 1 skupina z 
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen  
- strokovno 
usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 

1/vadeči (max 200 
točk) 

0-40/skupina 
 (max 10 skupin) 

c) prostočasna 
športna vzgoja na 
III. stopnji – 
mladinci in 
mladinke (15 do 18 
let) 

- število ur min 60  
- min 1 skupina z 
min 10 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen  
- strokovno 
usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 

1/vadeči (max 200 
točk) 

0-40/skupina 
(max 10 skupin) 

 
Večdnevni počitniški tabori, taborniške šole, društvene priprave, delavnice z živalmi in 
podobne aktivnosti, ki se izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni celoletni športni 
programi, se v tem programu ne vrednotijo in sofinancirajo. 
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Za zgoraj navedene programe se izvajalcu lahko priznajo točke za en prijavljen strokovno 
izobražen ali en strokovno usposobljen kader na polno skupino, vendar do največ tri 
prijavljene strokovne kadre (tri različne osebe) za vse vadeče. Izvajalcu se najprej priznajo 
točke za kader z višjo izobrazbo. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je prilagojeno izvajanje gibalnih 
programov, ki jih izvajajo občinski vzgojno-izobraževalni in socialno-varstveni zavodi in 
občinska društva ter zveze, ki se ukvarjajo s športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi 
potrebami. Program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno 
(najmanj 60 ur letno) vključenih najmanj 10 vadečih. 
 
Iz LPŠ se sofinancirajo ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader za 
izvajanje celoletnih posebnih gibalnih programov za otroke in mladino s posebnimi 
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potrebami, uporaba športnih objektov za izvedbo programov ter športne prireditve na 
nacionalni ravni.  
 
Sofinanciranje dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami se dodeli na 
podlagi naslednjih meril: 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče do 18  let – 
osebe s posebnimi 
potrebami 

-  število ur min 60  
min 1 skupina z 
min 10 vadečih 
 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40/skupina  

 
Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in 
izvajanje zagotovljen najmanj 1 strokovno izobražen ali najmanj 1 strokovno usposobljen 
kader. Za zgoraj navedene programe se izvajalcu lahko priznajo točke za en prijavljen kader. 
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.3. OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
 
Obštudijska športna dejavnost so različne oblike športnih dejavnosti študentov v kraju študija.  
 
Iz LPŠ se sofinancirajo uporaba športnih objektov za obštudijske športne dejavnosti, 
strokovno izobražen kader za izvajanje celoletnih športnih programov (najmanj 60 ur letno), 
športne prireditve, ki imajo pomemben zdravstveni učinek ter priprave in udeležba na 
tekmovanjih pod okriljem Mednarodne univerzitetne športne zveze (FISU).  
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so: študentska športna društva in njihove zveze, študentske 
organizacije, lokalni študentski klubi, druga športna društva, občinske športne zveze, lokalne 
skupnosti oz. njihovi športni ali drugi zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje 
teh programov. 
 
Programi se izvajalcu vrednotijo in sofinancirajo, če ima prijavljeno najmanj eno polno 
skupino, ki izvaja redne celoletne programe (najmanj 60 ur letno), pri čemer  polno skupino 
predstavlja najmanj 20 vadečih. Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima 
izvajalec za njegovo vodenje in izvajanje zagotovljen najmanj 1 strokovno izobražen ali 
najmanj 1 strokovno usposobljen kader. Za zgoraj navedene programe se izvajalcu lahko 
priznajo točke za en prijavljen kader. 
 
Sofinanciranje obštudijske športne dejavnosti se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
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ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 

 
10 
8 

b) število vadečih 1/vadeči 

c) cena programa 0-40/skupina 

 
Sofinancirajo se vloge izvajalcev, ki dosežejo 48 točk in več.  
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
  
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT 
 
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, so športni 
programi, ki jih izvajajo športna društva ter NPŠZ in so namenjeni sistematični pripravi na 
tekmovanja in tekmovanjem. Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec 
za njegovo vodenje in izvajanje zagotovljen najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen 
kader. 
Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je 
včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo (NPŠZ) ali ZŠIS-POK, ima s strani OKS-ZŠZ 
potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco 
registriranih športnikov. Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 
12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah 
individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji 
nastopajo športniki, mlajši od 18 let. 
 
V ta program se lahko prijavi športnike, ki bodo v letu, za katero je objavljen javni razpis, 
dopolnili najmanj 12 let (razen prej navedene izjeme) in največ 19 let. 
 
Iz LPŠ se sofinancirajo uporaba športnih objektov za športno vzgojo otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za 
izvajanje teh športnih programov ter priprave in udeležba na športnih tekmovanjih za te 
starostne skupine športnikov. Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva in zveze. 
 
Pogoj za vrednotenje programa je vsaj ena polna skupina. Za eno polno skupino se šteje, če je 
v njej v: 

- individualnih panogah vsaj 8 udeležencev v skupini, 
- kolektivnih panogah vsaj 12 udeležencev v skupini. 

 
V primeru, da izvajalec v programu nima polne skupine, ima pa kategorizirane športnike, se 
mu priznajo samo točke iz merila d. uspešnost in konkurenčnost športne panoge. V primeru, 
da ima kategorizirani športnik hkrati priznanih več kategorizacij v različnih razredih, se ga v 
merilu d. upošteva enkrat in sicer njegovo najvišjo kategorizacijo.  
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Pri vrednotenju točk za merilo d. se upošteva uradni seznam kategoriziranih športnikov 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki je zadnji veljaven in javno 
objavljen na dan zaključka javnega razpisa.  
 
Posameznemu izvajalcu se za izvajanje programa priznajo točke za en strokovni kader. 
Izvajalcu, ki ima v individualnih športnih panogah najmanj 24, v kolektivnih športnih 
panogah pa najmanj 36 registriranih športnikov, se dodatno priznajo točke za drugi strokovni 
kader. Izvajalcu, ki v individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih športnih 
panogah pa najmanj 48 registriranih športnikov, se dodatno priznajo točke za tretji strokovni 
kader. Izvajalcu, ki ima v individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih športnih 
panogah pa najmanj 48 registriranih športnikov in ima hkrati od 11 do 15 kategoriziranih 
športnikov, se dodatno priznajo točke za četrti strokovni kader. Izvajalcu, ki ima v 
individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih športnih panogah pa najmanj 48 
registriranih športnikov in ima hkrati nad 15 kategoriziranih športnikov, se dodatno priznajo 
točke za peti strokovni kader.  
 
Točke se priznajo glede na zgoraj navedene pogoje in število prijavljenih strokovnih kadrov. 
Posameznemu izvajalcu se lahko prizna točke za največ pet strokovnih kadrov (pet različnih 
oseb). Izvajalcu se najprej priznajo točke za kader z višjo izobrazbo. 
 
Sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

20 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselna igra 

 
 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (število registriranih 
tekmovalcev glede na zgoraj navedene pogoje) 

 
1/športnik 



IV/10 
 

- število športnikov - min 8 v individualnih športnih panogah in min 12 v 
kolektivnih športnih panogah 

d) uspešnost športne panoge 
- število kategoriziranih športnikov v MLR – mladinski razred 
- število kategoriziranih športnikov v DR – državni razred 
- število kategoriziranih športnikov v PR – perspektivni razred 

 
5/športnik 
7/športnik 
10/športnik 

 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT 
 
Kakovostni šport so programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih 
starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, 
tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljnjem 
besedilu: NPŠZ) do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih. Pogoj za 
vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in izvajanje 
zagotovljen najmanj 1 strokovno izobražen ali najmanj 1 strokovno usposobljen kader. 
 
Izbranim izvajalcem se pri vrednotenju tega programa upoštevajo športniki, ki so ali bodo v 
letu objave javnega razpisa dopolnili največ 50 let starosti. 
 
Pri vrednotenju točk za merilo d. se upošteva seznam kategoriziranih športnikov Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki je zadnji veljaven na dan zaključka javnega 
razpisa.  
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa.  Izvajalci 
LPŠ na tem področju so športna društva in zveze. 
 
Pogoj za vrednotenje programa je vsaj ena polna skupina. Za eno polno skupino se šteje, če je 
v njej v: 

- individualnih panogah vsaj 8 udeležencev v skupini, 
- kolektivnih panogah vsaj 12 udeležencev v skupini. 

 
V primeru, da izvajalec v programu nima polne skupine, ima pa kategorizirane športnike, se 
mu priznajo samo točke iz merila d. uspešnost športne panoge. 
 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Sofinanciranje kakovostnega športa se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
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- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

20 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselna igra 

 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (število registriranih 
tekmovalcev glede na zgoraj navedene pogoje) 
- število športnikov - min 8 v individualnih športnih panogah in min 12 v 
kolektivnih športnih panogah 

 
 

1/športnik 

d) uspešnost športne panoge 
-  število kategoriziranih športnikov v DR – državni razred 

 
3/športnik 

 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.6. VRHUNSKI ŠPORT 
 
Vrhunski šport so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v 
doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni. 
Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je 
dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je 
vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik. 
 
Pri vrednotenju točk za merilo d. se upošteva seznam kategoriziranih športnikov Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki je zadnji veljaven na dan zaključka javnega 
razpisa.  
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov za vrhunski šport, ustrezno izobražen 
oziroma usposobljen kader za izvajanje teh športnih programov ter priprave in udeležbo na 
največjih športnih tekmovanjih.  
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva. 
 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Sofinanciranje vrhunskega športa se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
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ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

20 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselna igra 

 
 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge  
- izvajalec ima do 30 članov 
- izvajalec ima od 31 do 50 članov 
- izvajalec ima od 51 do 100 članov 
- izvajalec ima nad 101 člana 

 
0 
2 
4 
6 

d) uspešnost športne panoge 
-  število kategoriziranih športnikov v MR – mednarodni razred 
- število kategoriziranih športnikov v SR – svetovni razred 
- število kategoriziranih športnikov v OR – olimpijski razred 

 
5/športnik 
7/športnik 
10/športnik 

Pri miselnih igrah (šah) se kot ekvivalent svetovnega razreda uporablja veljavna 
kategorizacija supervelemojster, kot ekvivalent mednarodnega razreda pa velemojster in 
mednarodni mojster. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.7. ŠPORT INVALIDOV 
 
Šport invalidov so vse pojavne oblike športa, s katerim se ukvarjajo invalidi izven šolskega 
sistema. Sofinancirajo se celoletni športni programi za invalide (najmanj 60 ur letno).  
 
Iz LPŠ se sofinancirajo ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje teh 
programov, uporaba športnih objektov za te programe, organizacija državnih prvenstev za 
invalide v posameznih športih hkrati z državnimi prvenstvi teh športov in programi vrhunskih 
športnikov invalidov. 
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Izvajalci LPŠ na področju športa invalidov so športna, invalidska, dobrodelna društva in 
zveze. 
 
Sofinanciranje športa invalidov se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

10 
7 
4 
2 
1 

c) lokalni pomen športne panoge 
- paraolimpijski šport (na sporedu naslednjih paraolimpijskih iger) 
- ne paraolimpijski šport 

 
10 
5 

č) število športnikov invalidov  1/športnik 

d) uspešnost športne panoge: 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v MLR – mladinski razred 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v DR – državni razred 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v PR – perspektivni razred 
-  število kategoriziranih športnikov  invalidov v MR – mednarodni razred 
- število kategoriziranih športnikov invalidov v SR – svetovni razred 
- število kategoriziranih športnikov invalidov v OR – olimpijski razred 

 
2/športnik 
4/športnik 
6/športnik 
8/športnik 
10/športnik 
12/športnik 

 
V okviru tega programa se sofinancira tudi šport odraslih oseb s posebnimi potrebami. 
Navedeni program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno 
(najmanj 60 ur letno) vključenih najmanj 20 vadečih. 
 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
2.1.8. ŠPORTNA REKREACIJA 
 
Športna rekreacija so različne pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja 
zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.  
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov in površin za ciljne športne programe ter 
ustrezen strokovno izobražen oz. usposobljen kader za izvedbo celoletnih programov športne 
rekreacije (najmanj 60 ur letno), ki imajo visok zdravstveni učinek. 
 
Izvajalci LPŠ na področju športne rekreacije so: športna društva in zveze, lokalne skupnosti 
oz. njihovi športni in drugi zavodi, zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za 
izvajanje teh programov. 
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Program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno (najmanj 60 ur 
letno) vključenih najmanj 20 vadečih.  
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče nad 18 let  

-  število ur min 60  
-  min 1 skupina z 
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40/skupina  

 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.9. ŠPORT STAREJŠIH 
 
Šport starejših je športno-rekreativna gibalna dejavnost oseb, starejših od 65 let. Sofinancirajo 
se programi, ki tedensko zagotavljajo vsaj 2 uri brezplačnih, kakovostno vodenih športnih 
dejavnosti za starejše. 
 
Iz LPŠ se sofinancirata ustrezno strokovno  izobražen oziroma usposobljen kader za izvedbo 
gibalnih programov za starejše ter uporaba športnih površin za izvedbo teh športnih 
programov.  
 
Izvajalci LPŠ na področju športa starejših so: športna društva, društva upokojencev, občinske 
športne zveze (OŠZ),  lokalne skupnosti oziroma njihovi športni ali drugi zavodi, zdravstveni 
zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.  
 
Program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno (najmanj 60 ur 
letno) vključenih najmanj 10 vadečih.  
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče nad 65 let 

-  število ur min 60  
-  min 1 skupina z 
min 10 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40/skupina 

 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
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Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50%. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.2. INVESTICIJE V GRADNJO, OBNOVO OZIROMA VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH 
OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI 
 
2.2.1. JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI 
 
Javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti in površine za šport v 
naravi, ki so v lasti Republike Slovenije ali v lasti lokalnih skupnosti. 
 
2.2.2. INVESTICIJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 
ZA ŠPORT V NARAVI 
 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za investicije in tekoče vzdrževanje športnih objektov 
in površin za šport v naravi se določita v LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
 
2.2.3. PREDNOST PRI UPORABI 
 
Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno 
izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo 
prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki. 
 
Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa 
pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi 
pred drugimi izvajalci in uporabniki. V primeru, da isti športni objekt uporablja več športnih 
društev, ki izvajajo letni program športa, ima prednost pri uporabi javnih športnih objektov in 
površin za šport v naravi prej ustanovljeno društvo. 
 
Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem 
interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, pred drugimi 
uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa športa. 
 
Sofinanciranje stroškov uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v 
lasti lokalnih skupnosti, se lahko izvede tudi v obliki brezplačne uporabe javnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi. Sofinanciranje se izvede z javnim razpisom na podlagi 
prednostnih kriterijev iz prejšnjih odstavkov. 
 
2.3.  RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za razvojne dejavnosti v športu se določita v LPŠ za 
vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
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Za programe ali projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga 
izvajalca, ki je dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Izbranemu 
izvajalcu se program ali projekt sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.  
 
Za programe ali projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, 
se izberejo vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje 
število točk. Izbranim izvajalcem se programi ali projekti sofinancirajo skladno z doseženimi 
točkami in v skupni višini, kot je določeno v razpisu. 
 
2.3.1. NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA 
STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU 
 
Sofinanciranje programov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih 
delavcev v športu se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjega merila: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 
- veliko pomanjkanje ali ni zagotovljenega ustreznega strokovnega kadra 
- delno pomanjkanje ustreznega strokovnega kadra 

 
61-100 
0-60 

 
2.3.2. NA PODROČJU STATUSNIH PRAVIC ŠPORTNIKOV 

  
Sofinanciranje statusnih pravic športnikov se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselna igra 

 
20 
10 
0 

b) naziv športnika oziroma športna uspešnost; kategorizirani športniki: 
- mladinskega 
- državnega  
- perspektivnega  
- mednarodnega  
- svetovnega  
- olimpijskega razreda 

 
3 
6 
10 
15 
20 
30 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge 
- število registriranih športnikov do 1000 
- število registriranih športnikov nad 1000 

 
0-10 
11-30 

č) uspešnost in konkurenčnost športne panoge 
- število kategoriziranih športnikov do 10 
- število kategoriziranih športnikov nad 10 

 
0-10 

11-20 

 
2.3.3. NA PODROČJU ZALOŽNIŠTVA 
 
 Sofinanciranje projektov s področja založništva se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih 
meril: 
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ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 
- veliko pomanjkanje ali ni zagotovljenega ustreznega gradiva 
- delno pomanjkanje ustreznega gradiva 

 
26-50 
0-25 

b) reference 
- do dve referenci 
- nad dve referenci najmanj nacionalnega pomena 

 
0-15 
16-50 

 
2.3.4. NA PODROČJU ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 
 
Sofinanciranje projektov s področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti se izvajalcem dodeli 
na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) izvedljivost in gospodarnost projekta 
- projekt je lahko izvedljiv in gospodaren 
- projekt je težje izvedljiv in manj gospodaren  

 
11-20 
0-10 

b) razvojna kakovost 
- projekt ima veliko razvojno vrednost 
- projekt ima manjšo razvojno vrednost 

 
16-30 
0-15 

c) relevantnost in potencialni vpliv projekta 
- lokalni vpliv 
- nacionalni vpliv 
- mednarodni vpliv 

 
0-5 
6-15 
16-30 

 č) reference 
- do dve referenci 
- nad dve referenci najmanj nacionalnega pomena 

 
0-5 
6-20 

 
2.3.5. NA PODROČJU INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ 
 
Sofinanciranje projektov s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij se izvajalcem 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 
- veliko pomanjkanje ali ni zagotovljene ustrezne tehnologije 
- delno pomanjkanje ustrezne tehnologije 

 
11-40 
0-10 

b) dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike 
- tehnologija je slabo ali ni dostopna uporabnikom 
- tehnologija je delno dostopna uporabnikom 

 
16-30 
0-15 

c) uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije 
- tehnologija je za uporabnike zelo uporabna 
- tehnologija je za uporabnike manj uporabna 

 
11-30 
0-10 
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2.4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
 
Namen programa je nepridobitnim športnim organizacijam zagotoviti možnost osnovnega 
delovanja, s tem da se jim iz LPŠ zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov 
in stroškov strokovnega kadra. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira delovanje športnih 
društev, občinske športnih zvez in športnega zavoda na lokalni ravni. 
 
Posamezni program pod točko 2.4. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če izvaja najmanj en 
program pod točko 2.1. in ima najmanj 30 registriranih članov s plačano članarino. 
Izvajalcem, ki so prejeli točke v programu 2.4.1., se v programu 2.4.2. dodatno vrednoti samo 
še organiziranost na lokalni ravni. 
 
2.4.1. NA PODROČJU KAKOVOSTNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTA 
 
Sofinanciranje delovanja športnih društev na področju kakovostnega in vrhunskega športa se 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

15 
8 
6 
4 
2 

b)  lokalni pomen športne panoge 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselna igra 

 
5 
10 
 
2 
4 
6 
8 
 

10 
5 
0 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (registrirani člani s 
plačano članarino) 
- do 30 članov 
- od 31 do 60 članov 
- od 61 do 120 članov 
- od 121 do 150 članov 
- nad 150 članov 

 
 
0 
2 
4 
6 
10 

č) uspešnost športne panoge 
- število kategoriziranih športnikov: do 5 
- število kategoriziranih športnikov: 6 do 10 
- število kategoriziranih športnikov: 11-15 
- število kategoriziranih športnikov: nad 15 

 
4 
6 
8 
10 
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Navedeni program se izvajalcu vrednoti, če ima vsaj eno polno skupino v programih  2.1.4. 
ali 2.1.5. ali ima prijavljene športnike v programu 2.1.6. 
 
2.4.2. NA PODROČJU ŠPORTNE REKREACIJE, PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE 
OTROK IN MLADINE OZIROMA NA PODROČJU OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE 
DEJAVNOSTI 
 
a) delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
b) organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
c) število vadečih; 
 
Sofinanciranje delovanja športnih društev na področju športne rekreacije, prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine in obštudijske športne dejavnosti se dodeli na podlagi naslednjih 
meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a)  delovanje na lokalni ravni 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 

 
2 
4 
6 
8 

b)  organiziranost na lokalni ravni 
- društvo je član občinske športne zveze 
- društvo ni član občinske športne zveze 

 
2 
0 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (registrirani člani s 
plačano članarino) 
- do 30 članov 
- od 31 do 60 članov 
- od 61 do 120 članov 
- od 121 do 150 članov 
- nad 150 članov 

 
 
0 
2 
4 
6 
10 

 
SOFINANCIRANJE DELOVANJA ŠPORTNE ZVEZE 
 
Sofinanciranje delovanja športne zveze se sofinancira, če je vanjo vključenih najmanj 30 
članov in sicer se točke dodeli na podlagi naslednjega merila: delež točk od skupnega števila 
točk, ki so jih v programih 2.4.1. in 2.4.2. dosegla vsa društva skupaj (100%) 
 

 a) število športnih društev,  ki so člani občinske zveze in so plačali članarino  
(minimalno 30) 
- od 30 do 40 članov 
- od 41 do 50 članov 
- nad 50 članov 

 
 

50% točk 
60% točk 
70% točk 

 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za organiziranost v športu se določita v LPŠ za vsako 
posamezno proračunsko leto. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
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2.5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za športne prireditve in promocijo športa se določita v 
LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Program pod točko 2.5.1. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če izvaja najmanj en program 
pod točko 2.1. in ima najmanj 30 registriranih članov s plačano članarino. 
 
2.5.1.  ŠPORTNE PRIREDITVE 
 
Namen programa je zagotavljanje pogojev za organizacijo in izvedbo športnih prireditev, ki 
imajo koristi za družbo in čim manj negativnih vplivov na okolje. Iz LPŠ se sofinancirajo 
materialni stroški izvedbe športnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so 
usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva ter lokalnih športno 
promocijskih prireditev. 
 
Sofinancirajo se stroški športnih prireditev z najmanj 40 udeleženci, ki jih organizirajo 
izvajalci letnega programa športa, vendar vsakemu izvajalcu največ tri prireditve letno. 
Prireditve morajo biti izvedene na območju občine Radovljica (razen v primeru, da ne obstaja 
infrastruktura), na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice izvajalca, ki prijavlja 
prireditev. Sofinancirajo se samo prireditve s pretežno športno vsebino in sicer v športnih 
panogah, ki so kot take opredeljene in razvrščene v razrede na nacionalni ravni. Prireditve 
morajo biti glede na svojo raven prijavljene na ustreznih naslovih. Interni nastopi otrok, 
medgeneracijska druženja, praznovanja in podobni dogodki se ne sofinancirajo. 
 
Sofinanciranje športnih prireditev se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost 
- lokalna odmevnost 
- občinska ali regijska odmevnost 
- nacionalna ali mednarodna odmevnost 

 
0-3 
4-10 
11-30 

b) množičnost  
do 50 udeležencev 
nad 50 do 100 udeležencev 
nad 100 udeležencev 

 
2 
4 
6 

c) raven prireditve  
- manjša športno rekreativna prireditev 
- občinska, medobčinska ali regijska športna prireditev 
- državna prireditev 
- velika mednarodna prireditev 

 
1-3 
4-10 
11-20 
21-30 

 

č) ustreznost vsebine (pretežno športna) 1- 20 

 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za športne prireditve se določita v LPŠ za vsako 
posamezno proračunsko leto. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
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2.5.2. JAVNO OBVEŠČANJE 
 
Sofinanciranje dejavnosti javnega obveščanja se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih 
meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

 a) nacionalni oziroma lokalni doseg medija 
- nacionalni doseg 
- lokalni doseg (občina, regija) 

 
21–40 
0-20 

 b) pogostost pojavljanja 
- pogosto (najmanj 24 x letno) 
- občasno 

 
16–30 
0-15 

 c) vsebina 
- vsebina je zelo kakovostna in obširna 
- vsebina je manj kakovostna in obširna 

 
16–30 
0-15 

 
Za programe, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki je 
dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Izbranemu izvajalcu se program 
sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.  
 
Za programe, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo 
vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje število 
točk. Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in v 
skupni višini, kot je določeno v razpisu. 
 
2.5.3. ŠPORTNA DEDIŠČINA 
 
Sofinanciranje projektov s področja ohranjanja športne dediščine se izvajalcem dodeli na 
podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

 a) izvedljivost projekta 
– projekt je lahko izvedljiv 
- projekt je težje izvedljiv  

 
26–50 
0-25 

 b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta 
- nacionalni pomen projekta 
- lokalni, regijski pomen projekta 

 
26–50 
0-25 

 
Za projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki je dosegel 
najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Izbranemu izvajalcu se projekt sofinancira 
v višini, kot je določeno v razpisu.  
 
Za projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo 
vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje število 
točk. Izbranim izvajalcem se projekti sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in v skupni 
višini, kot je določeno v razpisu. 
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2.6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 
 
Sofinanciranje projektov s področja družbene in okoljske odgovornosti v športu se dodeli na 
podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

 a) izvedljivost projekta 
- projekt je lahko izvedljiv 
- projekt je težje izvedljiv 

 
21–40 
0-20 

 b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta 
- nacionalni pomen 
- lokalni, regijski pomen projekta 

 
16–30 
0-15 

 c) odličnost projekta 
- projekt ima veliko uporabno in razvojno vrednost 
- projekt ima manjšo uporabno in razvojno vrednost 

 
16–30 
0-15 

 
Za projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki je dosegel 
najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Izbranemu izvajalcu se projekt sofinancira 
v višini, kot je določeno v razpisu.  
 
Za projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo 
vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje število 
točk. Izbranim izvajalcem se projekti sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in v skupni 
višini, kot je določeno v razpisu. 
 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za družbeno in okoljsko odgovornost v športu se 
določita v LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 

 
3. KONČNE DOLOČBE 

 
3.1. DOLOČITEV PROGRAMOV OZIROMA PODROČIJ SOFINANCIRANJA 
 
Programi in področja športa, ki se bodo sofinancirali v posameznem koledarskem letu, ter 
predvidena višina sofinanciranja se določijo v letnem programu športa za posamezno 
proračunsko leto. 
 
Obseg razporejenih sredstev v skladu s temi merili ne sme presegati razpoložljivih sredstev v 
letnem programu športa in proračunu za leto, za katerega se izvaja javni razpis. 
 
3.1. TOČKOVNI SISTEM IN DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE  
 
Pri vrednotenju programov in področij športa, ki se bodo sofinancirali v posameznem 
koledarskem letu, se uporablja točkovni sistem.  
 
Vrednost točke za programe oziroma projekte, ki se sofinancirajo na vsakoletnem javnem 
razpisu, se določi vsako leto posebej v skladu z razpoložljivimi sredstvi za šport na 
posameznih proračunskih postavkah in razdelitvijo sredstev po posameznih programih 
oziroma področjih športa ter doseženim številom točk po posameznih programih oziroma 
področjih športa.  
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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: 22.9.2020 

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

 
 OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O SOFINANCIRANJU 

LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI RADOVLJICA 
 
1. Zakonska podlaga: 
 
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 29/17 in spremembe),  
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23 (Ur. l.  
RS, št. 26/14),  
- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14).  
 
2. Obrazložitev: 
 
Občinski svet Občine Radovljica je na 9. redni seji dne 18. 12. 2019 sprejel Odlok o 
sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, 265/2019) – v 
nadaljevanju: odlok. Navedeni odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS št. 
29/17) – v nadaljevanju: Zšpo-1; in je nadomestil do tedaj veljavni Pravilnik o sofinanciranju 
letnega programa športa iz leta 2009.  
 
Dne 10. 1. 2020 je bila Občini Radovljica posredovana napoved rednega inšpekcijskega 
nadzora Inšpektorata RS za šport št. 0617-21/2020-1 in v tem okviru sta bila pregledana Javni 
razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2019 in novi odlok glede skladnosti z 
Zšpo-1. 
 
Navedeni javni razpis za leto 2019 je bil objavljen dne 7. 12. 2018 še na podlagi starega 
pravilnika  (ob določbi, da se v primeru neskladnosti določb pravilnika z Zšpo-1 upošteva 
zakon neposredno) in zaključen pred sprejemom novega odloka, medtem ko je bil Javni razpis 
za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica za leto 2020, objavljen 30. 12. 
2019, že izveden na podlagi novega odloka.  
 
Inšpektorat RS za šport je v Zapisniku o rednem inšpekcijskem nadzoru št. 0617-21/2020-4 z 
dne 11.3.2020, občini naložil, naj Letni program športa in Sklep o začetku postopka javnega 
razpisa za leto 2021 sprejme ter Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 
2021 objavi v skladu z Zšpo-1.  
 
Posledično se v predlaganem odloku o spremembah Odloka o sofinanciranju letnega 
programa športa v občini Radovljica predlaga sprememba 9. člena odloka, s katero se v 
določbo doda  obveznost objave celotne vsebine javnega razpisa v uradnem glasilu občine (in 
ne samo najave javnega razpisa, kot doslej, pri čemer se je vsebina javnega razpisa objavila na 
spletni strani občine). 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Glede Pogojev in meril za sofinanciranje letnega programa športa (ki so priloga odloka), pa je 
bila s strani Inšpektorata RS za šport podana splošna zahteva, da se merila pri posameznih 
športnih programih podrobneje ovrednoti, skladno s 16. členom ZŠpo-1, za izpolnitev te 
zahteve je bil podan  rok do 1. 10 2020.  
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami pogojev in meril se merila pri posameznih 
športnih programih podrobneje ovrednoti. Obenem se v prilogi v posameznih primerih 
prevelikih odstopanj vnese manjše vsebinske spremembe, z namenom večje jasnosti določil se 
popravi nekatere dikcije in doda podrobnejša pojasnila ter odpravi pravopisne napake.  
 
POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ – 
A/2020 s sprejetjem sprememb tako postanejo nova priloga Odloka o sofinanciranju letnega 
programa športa v občini Radovljica. 
 
Spremembe priloge v primerjavi z do zdaj veljavno prilogo so prikazane v nadaljevanju te 
obrazložitve. S svetlo sivo barvo se označi, kar je v novi verziji dodano, s temno sivo pa tisto, 
kar je izbrisano. 
 
3. Finančne posledice: 
 
Sprejem predlaganega odloka neposredno nima finančnih posledic za proračun Občine 
Radovljica. 
 
Pripravila: 
Romana Šlibar Pačnik, 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 

   Tanja Pogačnik l.r. 
    Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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Priloga 1 k Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica: 
 

POGOJI IN MERILA 
ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ – 

A/2020 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
Zakon o športu (ZŠpo-1) v svojem 16. členu določa, da se pri izbiri programov oziroma 
področij letnega programa športa uporabljajo naslednja merila: 
 
1.1.  za športne programe: 
 
- za športne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok in 
mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športne rekreacije in športa 
starejših: 
a) cena športnega programa; 
b) kompetentnost strokovnih delavcev; 
c) število vadečih; 
 
- za športne programe in strokovno podporo športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov: 
a) kompetentnost strokovnih delavcev; 
b) konkurenčnost športne panoge; 
c) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
d) uspešnost športne panoge; 
 
 1.2.  za investicije v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin 
za šport v naravi: 
 
a) dostopnost vsem prebivalcem; 
b) obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi; 
c) vrednost investicije; 
č) zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog; 
 
 1.3. za razvojne dejavnosti v športu: 
 
- na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu: 
a) deficitarnost; 
 
- na področju statusnih pravic športnikov: 
a) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
b) naziv športnika oziroma športna uspešnost; 
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
č) uspešnost in konkurenčnost športne panoge; 
 
- na področju založništva: 
a) deficitarnost; 
b) reference; 
 
- na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti: 
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a) izvedljivost in gospodarnost projekta; 
b) razvojna kakovost; 
c) relevantnost in potencialni vpliv projekta; 
č) reference; 
 
- na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij: 
a) deficitarnost; 
b) dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike; 
c) uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije; 
 
 1.4. za organiziranost v športu: 
 
- na področju kakovostnega in vrhunskega športa: 
a) konkurenčnost športne panoge; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
č) uspešnost športne panoge; 
 
- na področju športne rekreacije, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine oziroma na 
področju obštudijske športne dejavnosti: 
a) delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
b) organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
c) število vadečih; 
 
 1.5. za športne prireditve in promocijo športa: 
 
- športne prireditve: 
a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost; 
b) množičnost; 
c) raven prireditve; 
č) ustreznost vsebine (pretežno športna); 
 
- javno obveščanje: 
a) nacionalni oziroma lokalni doseg medija; 
b) pogostost pojavljanja; 
c) vsebina; 
 
- športna dediščina: 
a) izvedljivost projekta; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta; 
 
1.6. za družbeno in okoljsko odgovornost v športu: 
 
a) izvedljivost projekta; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta; 
c) odličnost projekta. 
 

2. MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA 
 
2.1. ŠPORTNI PROGRAMI 
 
Namen in predvidena višina zagotavljanja sredstev za  programe športa se določita v LPŠ za 
vsako posamezno proračunsko leto. 
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Posamezni program pod točko 2.1. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če se izvaja v športni 
panogi, ki je kot taka opredeljena in razvrščena v razrede na nacionalni ravni. 
 
Posamezni program pod točko 2.1. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če ima najmanj 50% 
udeležencev programa, ki jih prijavlja izvajalec, stalno bivališče v občini Radovljica.  
 
Vsak prijavljeni vadeči v posamezne programe pod točko 2.1. se izvajalcu upošteva samo 
enkrat (isto osebo je mogoče prijaviti samo v en program pod točko 2.1.). Izjema sta 
programa 2.1.5. in 2.1.6., kjer izvajalec prijavljene vrhunske športnike v programu 2.1.6. 
lahko prijavi tudi v program 2.1.5. 
 
2.1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine so športne dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne 
dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo,  obšolski športni programi, 
namenjeni vsem otrokom in mladini, ter športni programi otrok in mladine, ki niso del 
tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez in jih ponujajo vzgojno-izobraževalni zavodi, 
društva in drugi izvajalci športnih programov, opredeljeni v področnem zakonu. 
 
Iz LPŠ se sofinancirata ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader za 
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu ter uporaba športnih objektov za te 
programe. 
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva, vrtci, osnovne in srednje šole, občinske 
športne zveze (OŠZ),  lokalne skupnosti oziroma njihovi športni ali drugi zavodi in zasebniki, 
ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov. 
 
Prostočasno  športno vzgojo otrok in mladine, ki se izvaja v okviru vzgojno izobraževalnih 
zavodov, lahko izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi sami (šolska športna društva), ali pa za 
organizacijo in koordinacijo pooblastijo občinsko športno zvezo. Iz zgoraj navedenega 
programa se sofinancirajo tudi materialni stroški šolskih športnih tekmovanj. Namen in 
predvideno višino sredstev za posamezne namene v prostočasni  športni vzgoji otrok in 
mladine, ki se izvaja v okviru vzgojno izobraževalnih zavodov oziroma jo za te zavode izvaja 
pooblaščena občinska športna zveza, se določi v LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev prostočasne vzgoje otrok in mladine iz prejšnjega 
odstavka se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) strokovni kader 8-10 

b) število vadečih 1/vadeči 

c) cena programa 0–40 

 
Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki jih izven vzgojno izobraževalnih 
zavodov izvajajo športna društva, OŠZ, športni ali drugi zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo 
pogoje za izvajanje teh programov, se izvajalcu vrednotijo in sofinancirajo, če je v najmanj 
eni polni skupini v celoletne programe redno (najmanj 60 ur letno) v I. starostni stopnji 
vključenih najmanj 20 vadečih, v drugi najmanj 20 vadečih in v tretji najmanj 10 vadečih, kar 
v vsaki starostni kategoriji predstavlja polno skupino. če ima prijavljeno najmanj eno polno 
skupino, ki izvaja redne celoletne programe (najmanj 60 ur letno), pri čemer v I. starostni 
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stopnji polno skupino predstavlja najmanj 20 vadečih, v II. starostni stopnji najmanj 20 
vadečih in v III. starostni stopnji  najmanj 10 vadečih.  
 
Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in 
izvajanje zagotovljen najmanj en 1 strokovno izobražen ali najmanj 1 strokovno usposobljen 
kader. 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev prostočasne vzgoje otrok in mladine iz prejšnjega 
odstavka se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) prostočasna 
športna vzgoja na I. 
stopnji – mlajši 
dečki in deklice  (do 
6 let) 

-  število ur min 
60  
-  min 1 skupina z   
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen 
ali 
- strokovno 
usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 

1/vadeči (max 200 
točk) 

0-40/skupina 
 (max 10 skupin) 

b) prostočasna 
športna vzgoja na II. 
stopnji – dečki in 
deklice (6 do 15 let) 

-  število ur min 
60  
- min 1 skupina z 
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen 
ali 
- strokovno 
usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 

1/vadeči (max 200 
točk) 

0-40/skupina 
 (max 10 skupin) 

c) prostočasna 
športna vzgoja na 
III. stopnji – 
mladinci in 
mladinke (15 – do 
18 let) 

- število ur min 60  
- min 1 skupina z 
min 10 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen 
ali 
- strokovno 
usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 

1/vadeči (max 200 
točk) 

0-40/skupina 
(max 10 skupin) 

 
Večdnevni počitniški tabori, taborniške šole, društvene priprave, delavnice z živalmi in 
podobne aktivnosti, ki se izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni celoletni športni 
programi, se v tem programu ne vrednotijo in sofinancirajo. 
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Za zgoraj navedene programe se izvajalcu lahko priznajo točke za en prijavljen strokovno 
izobražen ali en strokovno usposobljen kader na polno skupino, vendar do največ tri 
prijavljene strokovne kadre (tri različne osebe) za vse vadeče. Izvajalcu se najprej priznajo 
točke za kader z višjo izobrazbo. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 



IV/29 
 

 
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je prilagojeno izvajanje gibalnih 
programov, ki jih izvajajo občinski vzgojno-izobraževalni in socialno-varstveni zavodi in 
občinska društva ter zveze, ki se ukvarjajo s športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi 
potrebami. Program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno 
(najmanj 60 ur letno) vključenih najmanj 10 vadečih. 
 
Iz LPŠ se sofinancirajo ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader za 
izvajanje celoletnih posebnih gibalnih programov za otroke in mladino s posebnimi 
potrebami, uporaba športnih objektov za izvedbo programov ter športne prireditve na 
nacionalni ravni.  
 
Sofinanciranje dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami se dodeli na 
podlagi naslednjih meril: 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče do 18  let – 
osebe s posebnimi 
potrebami 

-  število ur min 60  
min 1 skupina z 
min 10 vadečih 
 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40/skupina  

 
Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in 
izvajanje zagotovljen najmanj 1 strokovno izobražen ali najmanj 1 strokovno usposobljen 
kader. Za zgoraj navedene programe se izvajalcu lahko priznajo točke za en prijavljen kader. 
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.3. OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
 
Obštudijska športna dejavnost so različne oblike športnih dejavnosti študentov v kraju študija.  
 
Iz LPŠ se sofinancirajo uporaba športnih objektov za obštudijske športne dejavnosti, 
strokovno izobražen kader za izvajanje celoletnih športnih programov (najmanj 60 ur letno), 
športne prireditve, ki imajo pomemben zdravstveni učinek ter priprave in udeležba na 
tekmovanjih pod okriljem Mednarodne univerzitetne športne zveze (FISU).  
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so: študentska športna društva in njihove zveze, študentske 
organizacije, lokalni študentski klubi, druga športna društva, občinske športne zveze, lokalne 
skupnosti oz. njihovi športni ali drugi zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje 
teh programov. 
 
Programi se izvajalcu vrednotijo in sofinancirajo, če ima prijavljeno najmanj eno polno 
skupino, ki izvaja redne celoletne programe (najmanj 60 ur letno), pri čemer  polno skupino 
predstavlja najmanj 20 vadečih. Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima 
izvajalec za njegovo vodenje in izvajanje zagotovljen najmanj 1 strokovno izobražen ali 
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najmanj 1 strokovno usposobljen kader. Za zgoraj navedene programe se izvajalcu lahko 
priznajo točke za en prijavljen kader. 
 
Sofinanciranje obštudijske športne dejavnosti se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 

8-10 
10 
8 

b) število vadečih 1/vadeči 

c) cena programa 0–40/skupina 

 
Sofinancirajo se vloge izvajalcev, ki dosežejo 48 točk in več.  
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
  
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT 
 
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, so športni 
programi, ki jih izvajajo športna društva ter NPŠZ in so namenjeni sistematični pripravi na 
tekmovanja in tekmovanjem. Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec 
za njegovo vodenje in izvajanje zagotovljen najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen 
kader. 
 
Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je 
včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo (NPŠZ) ali ZŠIS-POK, ima s strani OKS-ZŠZ 
potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco 
registriranih športnikov. Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 
12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah 
individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji 
nastopajo športniki, mlajši od 18 let. 
 
V ta program se lahko prijavi športnike, ki bodo v letu, za katero je objavljen javni razpis, 
dopolnili najmanj 12 let (razen prej navedene izjeme) in največ 19 let. 
 
Iz LPŠ se sofinancirajo uporaba športnih objektov za športno vzgojo otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za 
izvajanje teh športnih programov ter priprave in udeležba na športnih tekmovanjih za te 
starostne skupine športnikov. Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva in zveze. 
 
Pogoj za vrednotenje programa je vsaj ena polna skupina. Za eno polno skupino se šteje, če je 
v njej v: 

- individualnih panogah vsaj 8 udeležencev v skupini, 
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- kolektivnih panogah vsaj 12 udeležencev v skupini. 
 
V primeru, da izvajalec v programu nima polne skupine, ima pa kategorizirane športnike, se 
mu priznajo samo točke iz merila d. uspešnost in konkurenčnost športne panoge. V primeru, 
da ima kategorizirani športnik hkrati priznanih več kategorizacij v različnih razredih, se ga v 
merilu d. upošteva enkrat in sicer njegovo najvišjo kategorizacijo.  
 
Pri vrednotenju točk za merilo d. se upošteva uradni seznam kategoriziranih športnikov 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki je zadnji veljaven in javno 
objavljen na dan zaključka javnega razpisa.  
 
Posameznemu izvajalcu se za izvajanje programa priznajo točke za en strokovni kader. 
Izvajalcu, ki ima v individualnih športnih panogah najmanj 24, v kolektivnih športnih 
panogah pa najmanj 36 registriranih športnikov, se dodatno priznajo točke za drugi strokovni 
kader. Izvajalcu, ki v individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih športnih 
panogah pa najmanj 48 registriranih športnikov, se dodatno priznajo točke za tretji strokovni 
kader. Izvajalcu, ki ima v individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih športnih 
panogah pa najmanj 48 registriranih športnikov in ima hkrati od 11 do 15 kategoriziranih 
športnikov, se dodatno priznajo točke za četrti strokovni kader. Izvajalcu, ki ima v 
individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih športnih panogah pa najmanj 48 
registriranih športnikov in ima hkrati nad 15 kategoriziranih športnikov, se dodatno priznajo 
točke za peti strokovni kader.  
 
Točke se priznajo glede na zgoraj navedene pogoje in število prijavljenih strokovnih kadrov. 
Posameznemu izvajalcu se lahko prizna točke za največ pet strokovnih kadrov (pet različnih 
oseb). Izvajalcu se najprej priznajo točke za kader z višjo izobrazbo. 
 
Sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

15 20 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 

 
 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
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- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselnia šport igra 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (število registriranih 
tekmovalcev glede na zgoraj navedene pogoje) 
- število športnikov - min 8 v individualnih športnih panogah in min 12 v 
kolektivnih športnih panogah 

 
1/športnik 

d) uspešnost športne panoge 
- število kategoriziranih športnikov v MLR – mladinski razred 
- število kategoriziranih športnikov v DR – državni razred 
- število kategoriziranih športnikov v PR – perspektivni razred 

 
5/športnik 
7/športnik 
10/športnik 

 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50%. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT 
 
Kakovostni šport so programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih 
starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, 
tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljnjem 
besedilu: NPŠZ) do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih. Pogoj za 
vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in izvajanje 
zagotovljen najmanj en 1 strokovno izobražen ali najmanj 1 strokovno usposobljen kader. 
 
Izbranim izvajalcem se pri vrednotenju tega programa upoštevajo športniki, ki so ali bodo v 
letu objave javnega razpisa dopolnili največ 50 let starosti. 
 
Pri vrednotenju točk za merilo d. se upošteva seznam kategoriziranih športnikov Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki je zadnji veljaven na dan zaključka javnega 
razpisa.  
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa.  Izvajalci 
LPŠ na tem področju so športna društva in zveze. 
 
Pogoj za vrednotenje programa je vsaj ena polna skupina. Za eno polno skupino se šteje, če je 
v njej v: 

- individualnih panogah vsaj 8 udeležencev v skupini, 
- kolektivnih panogah vsaj 12 udeležencev v skupini. 

 
V primeru, da izvajalec v programu nima polne skupine, ima pa kategorizirane športnike, se 
mu priznajo samo točke iz merila d. uspešnost in konkurenčnost športne panoge. 
 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Sofinanciranje kakovostnega športa se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
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ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

15 20 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselnia šport igra 

 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (število registriranih 
tekmovalcev glede na zgoraj navedene pogoje) 
- število športnikov - min 8 v individualnih športnih panogah in min 12 v 
kolektivnih športnih panogah 

 
 

1/športnik 

d) uspešnost športne panoge 
-  število kategoriziranih športnikov v DR – državni razred 

 
3/športnik 

 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.6. VRHUNSKI ŠPORT 
 
Vrhunski šport so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v 
doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni. 
 
Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je 
dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je 
vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik. 
 
Pri vrednotenju točk za merilo d. se upošteva seznam kategoriziranih športnikov Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki je zadnji veljaven na dan zaključka javnega 
razpisa.  
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Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov za vrhunski šport, ustrezno izobražen 
oziroma usposobljen kader za izvajanje teh športnih programov ter priprave in udeležbo na 
največjih športnih tekmovanjih.  
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva. 
 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Sofinanciranje vrhunskega športa se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

15 20 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselnia športigra 

 
 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge  
- izvajalec ima do 30 članov 
- izvajalec ima od 31 do 50 članov 
- izvajalec ima od 51 do 100 članov 
- izvajalec ima nad 101 člana 

 
0 
2 
4 
6 

d) uspešnost športne panoge 
-  število kategoriziranih športnikov v MR – mednarodni razred 
- število kategoriziranih športnikov v SR – svetovni razred 
- število kategoriziranih športnikov v OR – olimpijski razred 

 
5/športnik 
7/športnik 
10/športnik 

 
Pri miselnih igrah (šah) se kot ekvivalent svetovnega razreda uporablja veljavna 
kategorizacija supervelemojster, kot ekvivalent mednarodnega razreda pa velemojster in 
mednarodni mojster. 
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Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.7. ŠPORT INVALIDOV 
 
Šport invalidov so vse pojavne oblike športa, s katerim se ukvarjajo invalidi izven šolskega 
sistema. Sofinancirajo se celoletni športni programi za invalide (najmanj 60 ur letno).  
 
Iz LPŠ se sofinancirajo ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje teh 
programov, uporaba športnih objektov za te programe, organizacija državnih prvenstev za 
invalide v posameznih športih hkrati z državnimi prvenstvi teh športov in programi vrhunskih 
športnikov invalidov. 
 
Izvajalci LPŠ na področju športa invalidov so športna, invalidska, dobrodelna društva in 
zveze. 
 
Sofinanciranje športa invalidov se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

0- 10 
 

10 
7 
4 
2 
1 

c) lokalni pomen športne panoge 
- paraolimpijski šport (na sporedu naslednjih paraolimpijskih iger) 
- ne paraolimpijski šport 

0-10 
10 
5 

č) število športnikov invalidov  1/športnik 

d) uspešnost športne panoge: 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v MLR – mladinski razred 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v DR – državni razred 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v PR – perspektivni razred 
-  število kategoriziranih športnikov  invalidov v MR – mednarodni razred 
- število kategoriziranih športnikov invalidov v SR – svetovni razred 
- število kategoriziranih športnikov invalidov v OR – olimpijski razred 

 
2/športnik 
4/športnik 
6/športnik 
8/športnik 
10/športnik 
12/športnik 

 
V okviru tega programa se sofinancira tudi šport odraslih oseb s posebnimi potrebami. 
Navedeni program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno 
(najmanj 60 ur letno) vključenih najmanj 20 vadečih. 
 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
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Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.8. ŠPORTNA REKREACIJA 
 
Športna rekreacija so različne pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja 
zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.  
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov in površin za ciljne športne programe ter 
ustrezen strokovno izobražen oz. usposobljen kader za izvedbo celoletnih programov športne 
rekreacije (najmanj 60 ur letno), ki imajo visok zdravstveni učinek. 
 
Izvajalci LPŠ na področju športne rekreacije so: športna društva in zveze, lokalne skupnosti 
oz. njihovi športni in drugi zavodi, zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za 
izvajanje teh programov. 
 
Program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno (najmanj 60 ur 
letno) vključenih najmanj 20 vadečih.  
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče nad 18 let  

-  število ur min 60  
-  min 1 skupina z 
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40/skupina  

 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
V okviru tega programa se sofinancira tudi športna rekreacija oseb s posebnimi potrebami. 
Spodaj navedeni program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe 
redno (najmanj 60 ur letno) vključenih najmanj 20 vadečih. 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče nad 18  let – 
osebe s posebnimi 
potrebami 

-  število ur min 60  
min 1 skupina z 
min 20 vadečih 
 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40 

 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
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2.1.9. ŠPORT STAREJŠIH 
 
Šport starejših je športno-rekreativna gibalna dejavnost oseb, starejših od 65 let. Sofinancirajo 
se programi, ki tedensko zagotavljajo vsaj 2 uri brezplačnih, kakovostno vodenih športnih 
dejavnosti za starejše. 
 
Iz LPŠ se sofinancirata ustrezno strokovno  izobražen oziroma usposobljen kader za izvedbo 
gibalnih programov za starejše ter uporaba športnih površin za izvedbo teh športnih 
programov.  
 
Izvajalci LPŠ na področju športa starejših so: športna društva, društva upokojencev, občinske 
športne zveze (OŠZ),  lokalne skupnosti oziroma njihovi športni ali drugi zavodi, zdravstveni 
zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.  
 
Program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno (najmanj 60 ur 
letno) vključenih najmanj 10 vadečih.  
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče nad 65 let 

-  število ur min 60  
-  min 1 skupina z 
min 10 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40/skupina 

 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.2. INVESTICIJE V GRADNJO, OBNOVO OZIROMA VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH 
OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI 
 
2.2.1. JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI 
 
Javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti in površine za šport v 
naravi, ki so v lasti Republike Slovenije ali v lasti lokalnih skupnosti. 
 
2.2.2. INVESTICIJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 
ZA ŠPORT V NARAVI 
 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za investicije in tekoče vzdrževanje športnih objektov 
in površin za šport v naravi se določita v LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
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2.2.3. PREDNOST PRI UPORABI 
 
Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno 
izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo 
prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki. 
 
Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa 
pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi 
pred drugimi izvajalci in uporabniki. V primeru več športnih društev, da isti športni objekt 
uporablja več športnih društev, ki izvajajo letni program športa, ima prednost pri uporabi 
javnih športnih objektov in površin za šport v naravi prej ustanovljeno društvo. 
 
Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem 
interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, pred drugimi 
uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa športa. 
 
Sofinanciranje stroškov uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v 
lasti lokalnih skupnosti, se lahko izvede tudi v obliki brezplačne uporabe javnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi. Sofinanciranje se izvede z javnim razpisom na podlagi 
prednostnih kriterijev iz prejšnjih odstavkov. 
 
2.3.  RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za razvojne dejavnosti v športu se določita v LPŠ za 
vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
Za programe ali projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga 
izvajalca, ki je dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Izbranemu 
izvajalcu se program ali projekt sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.  
 
Za programe ali projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, 
se izberejo vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje 
število točk. Izbranim izvajalcem se programi ali projekti sofinancirajo skladno z doseženimi 
točkami in v skupni višini, kot je določeno v razpisu. 
 
2.3.1. NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA 
STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjega 
merila: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 
- veliko pomanjkanje ali ni zagotovljenega ustreznega strokovnega kadra 
- delno pomanjkanje ustreznega strokovnega kadra 

0-100 
61–100 

0-60 

 
2.3.2. NA PODROČJU STATUSNIH PRAVIC ŠPORTNIKOV 
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Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov statusnih pravic športnikov se izvajalcem 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselna igra 

0-20 
20 
10 
0 

b) naziv športnika oziroma športna uspešnost; kategorizirani športniki: 
- mladinskega 
- državnega  
- perspektivnega  
- mednarodnega  
- svetovnega  
- olimpijskega razreda 

0-30 
3 
6 
10 
15 
20 
30 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge 
- število registriranih športnikov do 1000 
- število registriranih športnikov nad 1000 

0-30 
0–10 
11-30 

č) uspešnost in konkurenčnost športne panoge 
- število kategoriziranih športnikov do 10 
- število kategoriziranih športnikov nad 10 

0-20 
0–10 
11-20 

 
2.3.3. NA PODROČJU ZALOŽNIŠTVA 
 
 Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov projektov s področja založništva se 
izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 
- veliko pomanjkanje ali ni zagotovljenega ustreznega gradiva 
- delno pomanjkanje ustreznega gradiva 

0-50 
26–50 
0-25 

b) reference 
- do dve referenci 
- nad dve referenci najmanj nacionalnega pomena 

0-50 
0–15 
16-50 

 
2.3.4. NA PODROČJU ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov projektov s področja znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) izvedljivost in gospodarnost projekta 
- projekt je lahko izvedljiv in gospodaren 
- projekt je težje izvedljiv in manj gospodaren  

0-20 
11–20 
0-10 

b) razvojna kakovost 
- projekt ima veliko razvojno vrednost 

0-30 
16–30 
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- projekt ima manjšo razvojno vrednost 0-15 

c) relevantnost in potencialni vpliv projekta 
- lokalni vpliv 
- nacionalni vpliv 
- mednarodni vpliv 

0-30 
0–5 
6-15 

16-30 

 č) reference 
- do dve referenci 
- nad dve referenci najmanj nacionalnega pomena 

0-20 
0–5 
6-20 

 
2.3.5. NA PODROČJU INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov projektov s področja informacijsko-
komunikacijskih tehnologij se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 
- veliko pomanjkanje ali ni zagotovljene ustrezne tehnologije 
- delno pomanjkanje ustrezne tehnologije 

0-40 
11-40 
0-10 

dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike 
- tehnologija je slabo ali ni dostopna uporabnikom 
- tehnologija je delno dostopna uporabnikom 

0-30 
16-30 
0-15 

uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije 
- tehnologija je za uporabnike zelo uporabna 
- tehnologija je za uporabnike manj uporabna 

0-30 
11-30 
0-10 

 
2.4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
 
Namen programa je nepridobitnim športnim organizacijam zagotoviti možnost osnovnega 
delovanja, s tem da se jim iz LPŠ zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov 
in stroškov strokovnega kadra. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira delovanje športnih 
društev, občinske športnih zvez in športnega zavoda na lokalni ravni. 
 
Posamezni program pod točko 2.4. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če izvaja najmanj en 
program pod točko 2.1. in ima najmanj 30 registriranih članov s plačano članarino. 
Izvajalcem, ki so prejeli točke v programu 2.4.1., se v programu 2.4.2. dodatno vrednoti samo 
še organiziranost na lokalni ravni. 
 
2.4.1. NA PODROČJU KAKOVOSTNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTA 
 
Sofinanciranje delovanja športnih društev na področju kakovostnega in vrhunskega športa se 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 

 
 

10 15 
8 
6 
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- razred 4 
- razred 5 

4 
2 

b)  lokalni pomen športne panoge 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselnia šport igra 

 
5 
10 
 
2 
4 
6 
8 
 

10 
5 
0 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (registrirani člani s 
plačano članarino) 
- do 30 članov 
- od 31 do 60 članov 
- od 61 do 120 članov 
- od 121 do 150 članov 
- nad 150 članov 

 
 
0 
2 
4 
6 
10 

d) uspešnost športne panoge 
- število kategoriziranih športnikov: do 5 
- število kategoriziranih športnikov: 6 do 10 
- število kategoriziranih športnikov: 11-15 
- število kategoriziranih športnikov: nad 15 

 
4 
6 
8 
10 

 
Navedeni program se izvajalcu vrednoti, če ima vsaj eno polno skupino v programih  2.1.4. 
ali 2.1.5. ali ima prijavljene športnike v programu 2.1.6. 
 
2.4.2. NA PODROČJU ŠPORTNE REKREACIJE, PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE 
OTROK IN MLADINE OZIROMA NA PODROČJU OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE 
DEJAVNOSTI 
 
a) delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
b) organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
c) število vadečih; 
 
Sofinanciranje delovanja športnih društev na področju športne rekreacije, prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine in obštudijske športne dejavnosti se dodeli na podlagi naslednjih 
meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a)  delovanje na lokalni ravni 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 

 
2 
4 
6 
8 

b)  organiziranost na lokalni ravni  
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- društvo je član občinske športne zveze 
- društvo ni član občinske športne zveze 

2 
0 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (registrirani člani s 
plačano članarino) 
- do 30 članov 
- od 31 do 60 članov 
- od 61 do 120 članov 
- od 121 do 150 članov 
- nad 150 članov 

 
 
0 
2 
4 
6 
10 

 
SOFINANCIRANJE DELOVANJA ŠPORTNE ZVEZE 
 
Sofinanciranje delovanja športne zveze se sofinancira, če je vanjo vključenih najmanj 30 
članov in sicer se točke dodeli na podlagi naslednjega merila: delež točk od skupnega števila 
točk, ki so jih v programih 2.4.1. in 2.4.2. dosegla vsa društva skupaj (100%) 
 
c) a) število športnih društev,  ki so člani občinske zveze in so plačali članarino  
   (minimalno 30) 
- od 30 do 40 članov 
- od 41 do 50 članov 
- nad 50 članov 

 
50% točk 
60% točk 
70% točk 

 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za organiziranost v športu se določita v LPŠ za vsako 
posamezno proračunsko leto. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za športne prireditve in promocijo športa se določita v 
LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Program pod točko 2.5.1. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če izvaja najmanj en program 
pod točko 2.1. in ima najmanj 30 registriranih članov s plačano članarino. 
 
2.5.1.  ŠPORTNE PRIREDITVE 
 
Namen programa je zagotavljanje pogojev za organizacijo in izvedbo športnih prireditev, ki 
imajo koristi za družbo in čim manj negativnih vplivov na okolje. Iz LPŠ se sofinancirajo 
materialni stroški izvedbe športnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so 
usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva ter lokalnih športno 
promocijskih prireditev. 
 
Sofinancirajo se stroški športnih prireditev z najmanj 40 udeleženci, ki jih organizirajo 
izvajalci letnega programa športa, vendar vsakemu izvajalcu največ tri prireditve letno. 
Prireditve morajo biti izvedene na območju občine Radovljica (razen v primeru, da ne obstaja 
infrastruktura), na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice izvajalca, ki prijavlja 
prireditev. Sofinancirajo se samo prireditve s pretežno športno vsebino in sicer v športnih 
panogah, ki so kot take opredeljene in razvrščene v razrede na nacionalni ravni. Prireditve 
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morajo biti glede na svojo raven prijavljene na ustreznih naslovih. Interni nastopi otrok, 
medgeneracijska druženja, praznovanja in podobni dogodki se ne sofinancirajo. 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov športnih prireditev se izvajalcem dodeli na 
podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost 
- lokalna odmevnost 
- občinska ali regijska odmevnost 
- nacionalna ali mednarodna odmevnost 

1-30 
0-3 
4-10 

11-30 

b) množičnost  
do 50 udeležencev 
nad 50 do 100 udeležencev 
nad 100 udeležencev 

 
8-10      2 
12 – 20 4 
20-30   6 

c) raven prireditve  
- manjša športno rekreativna prireditev 
- občinska, medobčinska ali regijska športna prireditev 
- državna prireditev 
- velika mednarodna prireditev 

 
1-5    1-3 

5-10   4-10 
20      11-20 
20-30 21-30 

 

č) ustreznost vsebine (pretežno športna) 1–10  20 

 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za športne prireditve se določita v LPŠ za vsako 
posamezno proračunsko leto. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.5.2. JAVNO OBVEŠČANJE 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev dejavnosti javnega obveščanja se izvajalcem dodeli na 
podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

 a) nacionalni oziroma lokalni doseg medija 
- nacionalni doseg 
- lokalni doseg (občina, regija) 

0-40 
21–40 
0-20 

 b) pogostost pojavljanja 
- pogosto (najmanj 24 x letno) 
- občasno 

0-30 
16–30 
0-15 

 c) vsebina 
- vsebina je zelo kakovostna in obširna 
- vsebina je manj kakovostna in obširna 

0-30 
16–30 
0-15 

 
Za programe, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki je 
dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Izbranemu izvajalcu se program 
sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.  
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Za programe, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo 
vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje število 
točk. Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in v 
skupni višini, kot je določeno v razpisu. 
 
2.5.3. ŠPORTNA DEDIŠČINA 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov projektov s področja ohranjanja športne 
dediščine se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) izvedljivost projekta 
– projekt je lahko izvedljiv 
- projekt je težje izvedljiv  

0-50 
26–50 
0-25 

b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta 
- nacionalni pomen projekta 
- lokalni, regijski pomen projekta 

0-50 
26–50 
0-25 

 
Za programe projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki 
je dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Izbranemu izvajalcu se program 
projekt sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.  
 
Za programe projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se 
izberejo vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje 
število točk. Izbranim izvajalcem se programi projekti sofinancirajo skladno z doseženimi 
točkami in v skupni višini, kot je določeno v razpisu. 
 
2.6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov projektov s področja družbene in okoljske 
odgovornosti v športu se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) izvedljivost projekta 
- projekt je lahko izvedljiv 
- projekt je težje izvedljiv 

0-40 
21–40 
0-20 

b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta 
- nacionalni pomen 
- lokalni, regijski pomen projekta 

0-30 
16–30 
0-15 

c) odličnost projekta 
- projekt ima veliko uporabno in razvojno vrednost 
- projekt ima manjšo uporabno in razvojno vrednost 

0-30 
16–30 
0-15 

 
Za programe projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki 
je dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Izbranemu izvajalcu se program 
projekt sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.  
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Za programe projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se 
izberejo vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje 
število točk. Izbranim izvajalcem se programi projekti sofinancirajo skladno z doseženimi 
točkami in v skupni višini, kot je določeno v razpisu. 
 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za družbeno in okoljsko odgovornost v športu se 
določita v LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 

 
3. KONČNE DOLOČBE 

 
3.1. DOLOČITEV PROGRAMOV OZIROMA PODROČIJ SOFINANCIRANJA 
 
Programi in področja športa, ki se bodo sofinancirali v posameznem koledarskem letu, ter 
predvidena višina sofinanciranja se določijo v letnem programu športa za posamezno 
proračunsko leto. 
 
Obseg razporejenih sredstev v skladu s temi merili ne sme presegati razpoložljivih sredstev v 
letnem programu športa in proračunu za leto, za katerega se izvaja javni razpis. 
 
3.1. TOČKOVNI SISTEM IN DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE  
 
Pri vrednotenju programov in področij športa, ki se bodo sofinancirali v posameznem 
koledarskem letu, se uporablja točkovni sistem.  
 
Vrednost točke za programe oziroma projekte, ki se sofinancirajo na vsakoletnem javnem 
razpisu, se določi vsako leto posebej v skladu z razpoložljivimi sredstvi za šport na 
posameznih proračunskih postavkah in razdelitvijo sredstev po posameznih programih 
oziroma področjih športa ter doseženim številom točk po posameznih programih oziroma 
področjih športa.  
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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: 22.9.2020  
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO NA 
OBMOČJU OBČINE RADOVLJICA 

 
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 PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO NA OBMOČJU OBČINE RADOVLJICA 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo,  
- Ivo Kejžar, univ. dipl. inž. kem., Ipsum, okoljske investicije, d. o. o. 

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine 
Radovljica. 

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 218., 227. in 228. 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 podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju občine Radovljica 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
 
(1) S tem odlokom se sprejme Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Radovljica, 
ki ga je izdelalo podjetje Ipsum, d.o.o., št. 106-60/20, september 2020 (v nadaljevanju: 
Elaborat).   

(2) Elaborat o za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na območju občine Radovljica vsebuje tekstualni in grafični del. 

(3) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo: 
- stroške obstoječe komunalne opreme, 
- preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in  
- merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. 

(4) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom, so: 
- razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta 

(Dto), 
- faktor namembnosti objekta (Fn), 
- računski faktor površine (Fp) in 
- prispevna stopnja zavezanca (psz).  
 

 
2. člen 

(obstoječa komunalna oprema) 
 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja za naslednjo komunalno 
opremo:  

− cestno omrežje vodovodno omrežje, 
− kanalizacijsko omrežje, 
− objekte za ravnanje z odpadki in 
− javne površine.  

 
3. člen 

(pomen izrazov) 
 

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in 
v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka. 
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II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO 
KOMUNALNO OPREMO 

 
4. člen 

(stroški obstoječe komunalne opreme) 
 
Stroški obstoječe komunalne opreme na območju občine Radovljica so 141.089.985,11 EUR. 
Stroški po vrstah obstoječe komunalne opreme so prikazani v elaboratu. 
 

5. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 

 
Stroški obstoječe komunalne po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani 
na enoto mere, znašajo:    
 

Z.št. 

 
Vrsta obstoječe komunalne 

opreme 
 

Cena opremljanja 
m2 gradbene parcele 

objekta 
[Cpo(i)] 

Cena opremljanja 
m2 bruto tlorisne 
površine objekta  

[Cto (i)] 
[EUR/m2] [EUR/m2] 

1. Cestno omrežje  10,39 34,79 
2. Vodovodno omrežje 4,23 14,17 
3. Kanalizacijsko omrežje 4,17 11,66 
4. Objekti za ravnanje z odpadki  0,06 0,19 
5. Javne površine 0,73 2,45 
 SKUPAJ 19,58 63,26 
 

6. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta) 

 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki 
se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 
0,50:0,50 (Dpo : Dto). 
 

7. člen 
(faktor namembnosti objekta) 

 
Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s 
predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, se 
določa, kot je navedeno v spodnji tabeli.  
 

CC-SI 
oznaka Klasifikacija objektov Fn 

Odmera 
komunalnega 

prispevka 
1 STAVBE   
11 Stanovanjske stavbe   
1110 Enostanovanjske stavbe 1,0 DA 
1121 Dvostanovanjske stavbe 1,0 DA 
1122 Tri in večstanovanjske stavbe 1,3 DA 
1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 1,0 DA 
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CC-SI 
oznaka Klasifikacija objektov Fn 

Odmera 
komunalnega 

prispevka 
12 Nestanovanjske stavbe   
121 Gostinske stavbe 1,0 DA 
122 Poslovne in upravne stavbe 1,0 DA 
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene 

dejavnosti 
1,3 DA 

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje 
komunikacij 

  

1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje 
komunikacij ter z njimi povezane stavbe 

1,0 DA 

1242 Garažne stavbe 0,7 DA 
125 Industrijske in skladiščne stavbe  0,7 DA 
126 Stavbe splošnega družbenega pomena 0,7  
1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo 1,3 DA 
1262 Muzeji in knjižnice 0,7 DA 
1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno 

delo 
0,7 DA 

1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo 0,7 DA 
1265 Stavbe za šport 0,7 DA 
127 Druge nestanovanjske stavbe   
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 0,7 DA 
1272 Obredne stavbe 0,7 DA 
1273 Kulturni spomeniki / NE 
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 0,7 DA 
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI   
21 Objekti prometne infrastrukture   
211 Ceste / NE 
21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste / NE 
21112 Regionalne ceste / NE 
21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste 

in gozdne ceste 
  

21122 Samostojna parkirišča 0,5 DA  
razen za objekte 

grajenega javnega 
dobra lokalnega 

pomena v javni lasti 
212 Železniške proge / NE 
213 Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski 

objekti 
  

21301 Letališke steze in ploščadi 0,1 DA  
samo za objekte za 

zagotavljanje 
zemeljskega 
transporta in 

notranjih prometnih 
tokov, pomožni 

objekti, potrebni za 
obratovanje letališča, 

drugi objekti, 
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CC-SI 
oznaka Klasifikacija objektov Fn 

Odmera 
komunalnega 

prispevka 
namenjeni za varni 

zračni promet in 
obratovanje letališča 

21302 Letalski radio-navigacijski objekti / NE 
214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi / NE 
215 Pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter 

drugi vodni objekti 
  

21510 Pristanišča in plovbne poti 0,1 DA 

Samo za skladiščne 
ploščadi in 

manipulativne 
površine, 

ladjedelnice, doki in 
podobne naprave v 

ladjedelnicah  
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti / NE 
21530 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti / NE 
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in 

elektroenergetski vodi 
/ NE 

23 Industrijski gradbeni kompleksi   
23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih 

surovin 
0,5 NE 

Za rudarske objekte 
za pridobivanje in 

izkoriščanje, 
bogatenje in 
skladiščenje 

mineralnih surovin, 
ki se urejajo v skladu 
s predpisi, ki urejajo 

rudarstvo 
DA  

za druge objekte 
23020 Elektrarne in drugi energetski objekti 0,5 DA 
23030 Objekti kemične industrije 0,5 DA 
23040 Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje 0,5 DA 
24 Drugi gradbeni inženirski objekti   
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas   
24110 Športna igrišča 0,5 DA 
24121 Marine 0,5 DA 
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, 

rekreacijo in prosti čas  
0,5 DA 

razen javna igrišča, 
vzletišča, javni 

vrtovi, parki, trgi, 
urejena naravna 

kopališča, smučišča 
na vodi, kajakaške 

proge na divjih 
vodah, vzletišča, 

smučišča in žičniške 
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CC-SI 
oznaka Klasifikacija objektov Fn 

Odmera 
komunalnega 

prispevka 
naprave  

242 Drugi gradbeni inženirski objekti   
24201 Obrambni objekti / NE 
24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti 0,1 DA 
  ribogojnice 0,1 DA 

koritasti silosi; zbiralniki gnojnice in gnojevke; 
gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti;  

/ NE 

visoke preže / NE 
24203 Objekti za ravnanje z odpadki 0,1 DA 

Razen za objekte za 
izvajanje 

gospodarske javne 
službe 

24204 Pokopališča / NE 
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje 
/ NE 

3 Drugi gradbeni posegi   
311 Trajno reliefno preoblikovanje terena   
3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena 0,1 DA 

samo za CC-SI 
31130 Utrjene 

površine 
321 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin / NE 
331 Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje 0,1 DA 

Samo za CC-SI 
33110 Grajeni 

prostori na drevesu 
in CC-SI 33120 

Grajeni prostori na 
vodi 

 
8. člen 

(računski faktor površine) 
 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja 

opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele 
stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in 
računskega faktorja površine (Fp).  

(2) V tem primeru se računski faktor površine (Fp) za vse vrste stavb določi v višini 1,5. 
 

9. člen 
(prispevna stopnja zavezanca) 

 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za vse vrste obstoječe komunalne opreme se določi v višini 
100%. 
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III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

10. člen  
(način odmere komunalnega prispevka)  

 
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške opremljanja s komunalno 

opremo na oskrbnem območju, kjer leži objekt, glede na: 
- površino in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo, 
- bruto tlorisno površino objekta ter njegovo namembnost oziroma 
- glede na izboljšanje opremljenosti gradbene parcele s komunalno opremo.  

(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi graditve, se komunalna oprema določi na 
podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

(3) Za obstoječe objekte se za izračun bruto tlorisne površine stavbe lahko uporabi podatek o 
neto tlorisni površini objekta iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava RS, 
tako da se neto tlorisna površina pomnoži s faktorjem 1,2. 

(4) Vključenost zemljišča, na katerem je objekt, za katerega mora zavezanec plačati 
komunalni prispevek, v oskrbno območje posamezne vrste obstoječe komunalne opreme 
ni pogoj za odmero komunalnega prispevka. 

(5) V izračunu višine komunalnega prispevka se upošteva opremljenost z obstoječo 
komunalno opremo. Če na območju ni mogoče priključiti objekta na katerega od omrežij 
komunalne opreme, se strošek te vrste komunalne opreme v izračunu komunalnega 
prispevka ne upošteva. 

(6) Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, na katero se priključuje objekt, 
posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že 
zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo določi na naslednji način: 
a. če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme 

višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0; 

b. če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme 
manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega 
prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: 
KPobstoječa(i) – KPnova(i). 

 
11. člen  

(izračun komunalnega prispevka)  
 

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za stavbe 
izračuna po naslednji enačbi: 
 

KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn )) x psz(i) 
 

Zgornje oznake pomenijo: 
 
KPobstoječa znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe 

komunalne opreme, 
AGP površina gradbene parcele stavbe (m2),  
Cpo(i) stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 gradbene 

parcele stavbe, 
Dpo delež gradbene parcele stavbe (0,50) pri izračunu komunalnega prispevka za 
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obstoječo komunalno opremo, 
ASTAVBA bruto tlorisna površina stavbe (m2), 
Cto(i) stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne 

površine objekta, 
Dto delež površine objekta (0,50) pri izračunu komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo, 
Fn faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,  
psz(i) prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne 

opreme (%), 
i posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme. 
 

(2) Za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene 
parcele, razen za stavbe, ki se jim gradbene parcele ne določijo zato, ker se gradijo na 
zemljiščih, ki niso stavbna, se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
izračuna le od deleža, ki odpade na bruto tlorisno površino stavbe. 

(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za 
gradbene inženirske objekte izračuna po naslednji enačbi: 
 

KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz (i) 
 

Oznaka AGIO pomeni površino gradbenega inženirskega objekta, druge oznake 
pomenijo enako, kot je določeno v 1. odstavku tega člena. 

(4) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene 
posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju 1. in 3. odstavka 
tega člena. 

(5) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se 
izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme iz 1., 3. ali 4. odstavka tega člena po enačbi: 
 

KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i), 
 

pri čemer je KPobstoječa znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo, ki se odmeri zavezancu. 

(6) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu 
zaradi spremembe zmogljivosti, se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti in pred 
spremembo zmogljivosti. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja 
pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo 
zmogljivosti. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni 
prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan. 

(7) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu 
zaradi spremembe namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi namembnosti 
objekta in pred spremembo namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni 
prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po 
spremembi in pred spremembo namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z 
odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
že poravnan. 

(8) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu v 
primeru odstranitve objekta in gradnje novega objekta na istem zemljišču, se izračuna 
tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
po gradnji novega objekta in pred odstranitvijo objekta. Zavezancu se odmeri 
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komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom 
po gradnji novega objekta in pred odstranitvijo objekta. Če je razlika negativna, se z 
odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
že poravnan. 
 

IV. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

12. člen  
(zakonske oprostitve plačila komunalnega prispevka)  

 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo 

gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne 
opreme oziroma ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo. 

(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo 
enostavnih objektov. 

(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo 
nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se 
gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta. 

(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača v primeru 
nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri 
čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na 
obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, 
nadomestni lokaciji. 

 
13. člen  

(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)  
 

(1) Za gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je 
občina ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in 
zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po 
predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, se komunalni 
prispevek odmeri, vendar se lahko z odločbo na podlagi sklepa občinskega sveta v 
celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka. 

(2) Ob oprostitvi iz tega člena mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti 
iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. 

 
V. PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
14. člen 

(odmera in plačilo komunalnega prispevka) 
 

(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri z odmerno odločbo. 
Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo zavezanca 
ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 

(2) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti se odmeri, če se zemljišče 
opremi z dodatno vrsto komunalne opreme, na katero se obstoječi objekt doslej ni 
mogel priključiti oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba. Odločbo o odmeri 
komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti izda občinska uprava po 
uradni dolžnosti. 

(3) Če se objekt na obstoječo komunalno opremo priključuje posredno preko nove 
komunalne opreme iz programa opremljanja ali preko nove komunalne opreme iz 
pogodbe o opremljanju, za katero program opremljanja ni sprejet, se posamezna vrsta 
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komunalne opreme določi na podlagi programa opremljanja oziroma pogodbe o 
opremljanju. 

(4) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti 
odločbe oziroma pred izdajo gradbenega dovoljenja. 

(5) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti iz 2. odstavka tega člena se 
lahko plača v obliki obročnih odplačil. Obročno odplačevanje je možno v največ 
dvanajstih zaporednih mesečnih obrokih, ki ne smejo biti manjši od 50 evrov in ga 
občinska uprava določi z odločbo na podlagi vloge zavezanca za obročno 
odplačevanje. 

 
VI. VRAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
15. člen 

(vračilo komunalnega prispevka) 
 

(1) Že plačan komunalni prispevek se zavezancu lahko vrne na njegov zahtevek ob 
predložitvi dokazila, da na upravni enoti ni vložil zahteve za izdajo gradbenega 
dovoljenja, da je umaknil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, da mu gradbeno 
dovoljenje ni bilo izdano ali da je prenehalo veljati, objekta, za katerega je plačal 
komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, pa dejansko ni začel graditi. 

(2) Investitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispevka v roku pet let po prenehanju 
veljavnosti gradbenega dovoljenja. 

(3) O vračilu komunalnega prispevka se izda posebna odločba. Vračilo komunalnega 
prispevka je občina dolžna zagotoviti v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe o 
vračilu.  

 
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

  
16. člen 

(vpogled v elaborat) 
 

Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo je na vpogled na sedežu Občine Radovljica in na uradni spletni strani 
Občine Radovljica. 
 

17. člen 
(dokončanje postopkov) 

 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v 
skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.  

 
 

18. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč v občini Radovljica (DN UO, št. 200/15) in Odlok o merilih za odmero komunalnega 
prispevka v občini Radovljica (DN UO, št. 200/15). 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati tudi Odlok o programu opremljanja zemljišč 
v območju OPPN Brezovica 1 in OPPN Brezovica 2 (DN UO, št. 179/13), Odlok o programu 
komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo v območju občinskega lokacijskega načrta za 
Poslovno cono na vhodu v Radovljico (DN UO, št. 64/06, 132/10), Odlok o programu 
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komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo v območju sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice (DN UO, št. 64/06), Odlok o programu 
komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo v območju lokacijskega načrta za 
rekonstrukcijo ceste "za Verigo" v Lescah in podaljšek do križišča z regionalno cesto proti 
Kropi (DN UO, št. 64/06), Odlok o programu komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo v 
območju stanovanjskega naselja na Plani v Lescah (DN UO, št. 63/06), Odlok o programu 
opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta za turistično 
območje »Kalan« na Poljšici (DN UO, št. 61/06) in Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za zazidalno območje U-LA3 Lancovo (DN UO, št. 9/2001).   
 

19. člen  
(začetek veljavnosti)  

 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - 
Uradne objave. 
 
Številka: 007- 0003/2020 
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: 22.9.2020 
 

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

 
OSNUTEK ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO NA OBMOČJU OBČINE RADOVLJICA 

 
1. Zakonska podlaga 
 
Zakonsko podlago predstavljajo določbe Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17 – 
ZUreP-2), ki v 217. členu predpisuje, da se komunalni prispevek za obstoječo komunalno 
opremo določi na podlagi podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo. 
 
Vsebina odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo in elaborata je določena v skladu 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  
 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju občine Radovljica predstavlja podlago za izdajo odločb o plačilu komunalnega 
prispevka. 
 
Razlog za sprejem novega odloka je posodobitev v skladu z novim Zakonom o urejanju 
prostora in novo 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. 
 
Po novem bomo imeli le en odlok, ki bo vsebinsko nadomeščal Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica (DN UO, št. 200/15) in Odlok o merilih za 
odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica (DN UO, št. 200/15), 
 
Bistvena sprememba, ki jo uveljavlja nova zakonodaja, je opustitev razmejitve med 
primarnim in sekundarnim omrežjem. Do sedaj je namreč veljalo načelo, da komunalno 
opremo zagotavlja občina pri čemer primarno omrežje gradi občina sama, sekundarno pa 
lahko občina ali investitor na podlagi ustrezne pogodbe o opremljanju stavbnih zemljišč. Če je 
sekundarno komunalno opremo zgradil investitor, se je štelo, da je plačal del komunalnega 
prispevka za sekundarno omrežje v naravi. 
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Nova zakonodaja temelji na principu že zgrajene komunalne opreme in komunalne opreme, ki 
jo je treba še zgraditi, da bo neko zemljišče komunalno opremljeno. S tem dopušča, da 
investitor gradi tudi del omrežja, ki se je v preteklosti štelo za primarno omrežje. Zakon sicer 
določa načela, kako se upošteva vlaganja investitorja v komunalno opremo, vendar so ta zelo 
ohlapna.  
 
Prav tako je razčlenitev komunalne opreme sedaj bistveno bolj toga oz. omejena. Po novem je 
naslednja:  

- cestno omrežje,  
- vodovodno omrežje, 
- kanalizacijsko omrežje, 
- objekti za ravnanje z odpadki, 
- javne površine. 

 
Samo za primer naj navedemo, da je bil do sedaj faktor za cestno omrežje razdeljen na delež  
za ceste, na delež za pločnike in na delež za javno razsvetljavo, kar je omogočalo realnejšo 
odmero komunalnega prispevka po posameznih naseljih.  
 
Kot kaže, bo odgovore na nekatera odprta vprašanja izoblikovala šele praksa, za kar pa bo 
potrebnih več let. Posledic takšnega pristopa danes ni mogoče oceniti.  
 
Poleg spremenjene zakonodaje je pomembno še dejstvo, da je Občina Radovljica v zadnjih 
letih veliko vlagala v občinsko komunalno opremo, zato so se spremenili podatki o komunalni 
opremljenosti na območju občine in možnosti priključevanja stavb na obstoječo komunalno 
opremo.  
 
Podlaga za sprejem novega odloka je Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Radovljica, ki ga 
je izdelalo podjetje Ipsum, d.o.o., št. 106-60/20, september 2020, ki je objavljen na uradni 
spletni strani Občine Radovljica pri gradivu za sejo občinskega sveta. V elaboratu so 
izračunani vsi potrebni faktorji za izračun komunalnega prispevka, ki temeljijo na podlagi 
novo zgrajenega omrežja in na podlagi novih vrednosti komunalne opreme.  
 
Elaborat zajema opis območja obravnave, opis obstoječe komunalne opreme z oceno 
vrednosti, opredelitev oskrbnega območja, to je gradbenih parcel stavb ter bruto tlorisnih 
površin objektov, ter preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in merila 
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. 
 
Ta odlok določa merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v 
okviru zakonsko določenih omejitev: razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in 
deležem površine objekta (Dto), faktorje namembnosti objekta (Fn) za objekte različnih 
namembnosti, računski faktor površine (Fp) in prispevno stopnjo zavezanca (psz).  
 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta se glede na 
prejšnji odlok spreminja z 0,35:0,65 na 0,50:0,50. To spremembo predlagamo zato, da 
ohranjamo višino komunalnega prispevka na dosedanjem nivoju.  
 
Faktorje namembnosti določamo čim bolj enotno, z znižanjem faktorja se spodbuja gradnja 
stavb splošnega družbenega pomena, kmetijskih stavb in industrijskih stavb. Višji faktorji so 
določeni za visoko donosne gospodarske panoge za večstanovanjske, trgovske stavbe in 
stavbe za razvedrilo, kamor so uvrščene igralnice. 
 
3. Finančne posledice 
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V spodnji tabeli je primerjava med izračunanim komunalnim prispevkom po veljavnem 
odloku iz leta 2015 in po predlaganem osnutku odloka. Razvidno je, da so zneski v večini 
primerov primerljivi. Bistveno se poviša odmera komunalnega prispevka za večstanovanjske 
stavbe kjer za obračun komunalnega prispevka predlagamo faktor namembnosti 1,3.  
 

Namembnost 
AGP 
[m2] 

ASTAVBA 
[m2] 

Dp
o Dto Fn KPobstoječa 

2020/20
15 KP 

ANT

P 
[m2] Dpo Dto 

Kdejavn

ost 

Let
ni 

pov
pr. 
ind
eks 

Odlok 2020  Odlok 2015 
Enostanovanjska stavba 
naselje nad 1000 
prebivalcev 400 240 0,5 0,5 1 11.373,20 € 1,00 11.411,22 € 200 0,65 0,35 1,00 1,15 
Enostanovanjska stavba  
naselje nad 1000 
prebivalcev 650 300 0,5 0,5 1 15.634,75 € 0,97 16.181,36 € 250 0,65 0,35 1,00 1,15 
Enostanovanjska stavba  
naselje nad 1000 
prebivalcev 800 240 0,5 0,5 1 15.155,20 € 0,92 16.524,12 € 200 0,65 0,35 1,00 1,15 
Enostanovanjska stavba  
naselje nad 1000 
prebivalcev 

100
0 360 0,5 0,5 1 20.974,10 € 0,94 22.229,73 € 300 0,65 0,35 1,00 1,15 

Enostanovanjska stavba  
naselje 100-200 prebivalcev 400 240 0,5 0,5 1 11.373,20 € 1,19 9.521,72 € 200 0,65 0,35 0,70 1,15 
Enostanovanjska stavba 
naselje 100-200 prebivalcev 650 300 0,5 0,5 1 15.634,75 € 1,13 13.819,49 € 250 0,65 0,35 0,70 1,15 
Enostanovanjska stavba 
naselje 100-200 prebivalcev 800 240 0,5 0,5 1 15.155,20 € 1,04 14.634,62 € 200 0,65 0,35 0,70 1,15 
Enostanovanjska stavba 
naselje 100-200 prebivalcev 

100
0 360 0,5 0,5 1 20.974,10 € 1,08 19.395,49 € 300 0,65 0,35 0,70 1,15 

Večstanovanjska stavba 
250

0 2000 0,5 0,5 1,3 105.875,50 € 1,25 84.452,12 € 1667 0,65 0,35 1,00 1,15 

Večstanovanjska stavba 
550

0 4400 0,5 0,5 1,3 231.309,10 € 1,25 185.782,07 € 3667 0,65 0,35 1,00 1,15 

Kmetijska stavba 
150

0 1000 0,5 0,5 1 45.812,50 € 1,22 37.536,13 € 833 0,65 0,35 0,70 1,15 

Poslovna stavba 
450

0 2400 0,5 0,5 1 119.341,50 € 0,99 120.503,33 € 2000 0,65 0,35 1,00 1,15 

Trgovska stavba 
750

0 2400 0,5 0,5 1,3 168.716,10 € 1,04 161.999,24 € 2000 0,65 0,35 1,05 1,15 

Industrijska stavba 
300

0 1500 0,5 0,5 1 73.972,50 € 1,00 73.774,80 € 1250 0,65 0,35 0,90 1,15 

 
Do občutnega povišanja pri odmeri komunalnega prispevka prihaja tudi v manjših naseljih, 
kjer je bila v preteklosti omogočena olajšava za naselja z manjšim številom prebivalcev. Ta 
olajšava po novi zakonodaji ni več dovoljena.  
 
Veljavna Tabela 1: Faktor dejavnosti (Kdejavnost) glede na posamezno vrsto stavbe po CC-SI in 
velikost naselja, ki se z razveljavitvijo Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka v 
občini Radovljica (DN UO, št. 200/15) ukinja, je naslednja:  
 

11 STANOVANJSKE STAVBE  
111 
Enostanovanjske 
stavbe 

1121 
Dvostanovanjske 
stavbe 

1122 
Tri in 
večstanovanjske 
stavbe  

NASELJA PO VELIKOSTI    
Naselja z več kot 1000 prebivalci 1,00 1,00 1,00 
Naselja od 450 do 1000 prebivalci 0,85 0,90 0,90 
Naselja od 200 do 450 prebivalci 0,80 0,85 0,85 
Naselja od 100 do 200 prebivalci 0,75 0,80 0,80 
Naselja z manj kot 100 prebivalci in 
razpršena naselja 0,70 0,75 0,75 
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V kombinaciji z različno stopnjo komunalne opremljenosti, velikostjo parcele, velikostjo 
objekta in njegove namembnosti se ta odstotek povišanja komunalnega prispevka lahko še 
dodatno poveča.   
 
 
  

Odlok 2020 Primerjava Izračun po elaboratu 2015 - 1-del 

  

Namembnost KPobstoječa 2020/2015 

KP za naselj. 
Radovljica, 

Lesce in 
Begunje oz. 

nad 1000 
prebival. 

Primerjava 
2020/2015 

KP za naselj. 
Brezje, 
Kropa, 

Lancovo, itd. 
od 450 do 

1000 prebival. 

Primerjava 
2020/2015 

KP za naselj. 
Črnivec, 
Hraše, 

Mošnje, itd. 
od 200 do 450 

prebival. 

1 Stanovanjska 11.373,20 € 1,00 11.411,22 € 1,09 10.466,47 € 1,12 10.151,56 € 

2 Stanovanjska 15.634,75 € 0,97 16.181,36 € 1,04 15.000,43 € 1,07 14.606,78 € 

3 Stanovanjska 15.155,20 € 0,92 16.524,12 € 0,97 15.579,37 € 0,99 15.264,46 € 

4 Dvostanovanjska 20.974,10 € 0,94 22.229,73 € 0,99 21.284,98 € 1,01 20.812,61 € 

5 Večstanovanjska 105.875,50 € 1,25 84.452,12 € 1,34 79.202,47 € 1,38 76.577,65 € 

6 Večstanovanjska 229.692,10 € 1,24 185.782,07 € 1,32 174.234,10 € 1,36 168.460,12 € 

7 Kmetijstvo 36.691,00 € 0,98 37.536,13 € / / / / 

8 Poslovna 119.341,50 € 0,99 120.503,33 € / / / / 

9 Trgovska 167.834,10 € 1,04 161.999,24 € / / / / 

10 Industrija 60.290,25 € 0,82 73.774,80 € / / / / 

 
 
  

Odlok 2020 Primerjava Izračun po elaboratu 2015 - 2-del 

  

Namembnost KPobstoječa 2020/2015 

KP za naselj. 
Radovljica, 

Lesce in 
Begunje oz. 

nad 1000 
prebival. 

Primerjava 
2020/2015 

KP za naselj. 
Brezovica, 
Češnjica, 

Dobro Polje, 
Dvorska vas, 

itd.  od 100 do 
200 prebival. 

Primerjava 
2020/2015 

KP za naselj. 
Brda, 

Dobravica, 
Globoko, itd. 

do 100 
prebival. 

1 Stanovanjska 11.373,20 € 1,00 11411,22 1,16 € 9.836,64 € 1,19 € 9.521,72 € 

2 Stanovanjska 15.634,75 € 0,97 16181,36 1,10 € 14.213,14 € 1,13 € 13.819,49 € 

3 Stanovanjska 15.155,20 € 0,92 16524,12 1,01 € 14.949,54 € 1,04 € 14.634,62 € 

4 Dvostanovanjska 20.974,10 € 0,94 22229,73 1,03 € 20.340,23 € 1,06 € 19.867,86 € 

5 Večstanovanjska 105.875,50 € 1,25 84452,12 1,43 € 73.952,82 € 1,48 € 71.328,00 € 

6 Večstanovanjska 229.692,10 € 1,24 185782,07 1,41 € 162.686,13 € 1,46 € 156.912,15 € 

7 Kmetijstvo 36.691,00 € 0,98 37536,13 / / / / 

8 Poslovna 119.341,50 € 0,99 120503,33 / / / / 

9 Trgovska 167.834,10 € 1,04 161999,24 / / / / 

10 Industrija 60.290,25 € 0,82 73774,80 / / / / 

 
Prav tako ni več možno določiti oprostitev, kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi 
izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo in se komunalni 
prispevek odmeri z odmerno odločbo po uradni dolžnosti. 
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Občina ima glede ureditve odmere komunalnega prispevka še dve možnosti, in sicer: 
- da ne sprejme svojega odloka in po izteku določenega zakonskega roka (marec 2021) 

začne obračunavati komunalni prispevek na podlagi pravilnika, ki ga je izdal minister 
za okolje in prostor, 

- da z odlokom enostavno prevzame pravilnik, ki ga je izdal minister za okolje in 
prostor.  

 
Primerjava z izračunom po predlaganem osnutku odloka in po Pravilniku o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Ur. l. RS, 
št. 66/18) pokaže, da je za občane odmera po našem osnutku odloka ugodnejša, zato 
predlagamo sprejem novega odloka. Primerjalni izračuni so prikazani v tabeli v 
nadaljevanju: 
 

Namembnost AGP 
[m2] 

ASTAVBA 
[m2] Dpo Dto Fn KPobstoječa 

Primerjav
a odlok 
2020/ 

Pravilnik 
 

KPobstoječa 

Pravilnik (Ur. l. 

RS, št. 66/18) 

Odlok 2020  
Enostanovanjska 
stavba 400 240 0,5 0,5 1 11.373,20 € 0,74 15.380,00 € 
Enostanovanjska 
stavba 650 300 0,5 0,5 1 15.634,75 € 0,73 21.482,50 € 
Enostanovanjska 
stavba 800 240 0,5 0,5 1 15.155,20 € 0,71 21.400,00 € 
Enostanovanjska 
stavba 1000 360 0,5 0,5 1 20.974,10 € 0,72 29.090,00 € 
Večstanovanjska 
stavba 2500 2000 0,5 0,5 1,3 105.875,50 € 0,76 139.025,00 € 
Večstanovanjska 
stavba 5500 4400 0,5 0,5 1,3 231.309,10 € 0,76 305.855,00 € 

Kmetijska stavba 1500 1000 0,5 0,5 1 45.812,50 € 0,74 61.575,00 € 

Poslovna stavba 4500 2400 0,5 0,5 1 119.341,50 € 0,74 161.325,00 € 

Trgovska stavba 7500 2400 0,5 0,5 1,3 168.716,10 € 0,72 234.555,00 € 

Industrijska stavba 3000 1500 0,5 0,5 1 73.972,50 € 0,71 103.650,00 € 
 
 
 
 
 

  Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 
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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: 15.9.2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
 
Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O DOPOLITVI ODLOKA O IZVAJANJU 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V 
OBČINI 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  
 
 

OSNUTEK ODLOKA O DOPOLITVI ODLOKA O IZVAJANJU GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI RADOVLJICA 

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

- Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, 
- Matija Žiberna, mag. org., direktor Komunale Radovljica, d.o.o.. 

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o 

izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica. 
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 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – UPB1 in spremembe), 21., 29., 
62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe), 3. in 7. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 in spremembe), 17. člena Zakona o 
prekrških (Ur. l. RS, št. 29/11 – UPB8 in spremembe), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 
88/12 in 49/20), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/06 in spremembe), Odloka o 
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica (DN UO, št. 114/09 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 dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini 

Radovljica 
 

 
1. člen 

 
S tem odlokom se dopolni Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 
Občini Radovljica (UVG, št. 11/00, DN UO št. 30/03; v nadaljevanju: odlok). 
 

2. člen 
 

V odloku se za 17. členom doda nov, 17.a člen, ki se glasi: 
 
»Kmetijski namakalni priključki 
 
1. Na vodooskrbnih območjih občine Radovljica, kjer vodovodni sistem to dopušča, je po 

predhodnem dogovoru o dobavi pitne vode, mogoče izvesti priklop na vodovodno 
omrežje za kmetijske potrebe oz. kmetijski namakalni priključek (v nadaljnjem besedilu: 
priključek). Dogovor skleneta izvajalec javne službe in lastnik zemljišča.  

2. Priključek je namenjen izključno za kmetijske namene pri opravljanju takšne kmetijske 
dejavnosti, za katere opravljanje je potrebna dobava vode, in sicer dejavnost živinoreje na 
prostem ter potrebe namakanja večjih kmetijskih površin (nad 500 m²). Iz priključkov se 
sme uporabljati voda izključno v količinah, določenih v dogovoru o dobavi pitne vode. V 
primeru omejevanj dobave vode je najprej omejena poraba vode na kmetijskih 
namakalnih priključkih. 

3. Vlogi za sklenitev dogovora o dobavi pitne vode je treba priložiti: 

- dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem in o vrsti rabe ter velikosti zemljišča, 
- katastrsko situacijo z vrisano traso predvidenega priključka v merilu 1:500 ali 1:1000, 
- notarsko overjeno pogodbo o ustanovitvi služnosti za gradnjo in vzdrževanje 

priključka, če bo priključek potekal po tujih parcelah, 
- potrdilo o statusu kmeta. 

 
4. Če se raba vode izvaja v nasprotju z dogovorom o dobavi pitne vode, izvajalec javne 

službe priključek ukine na podlagi zapisnika interne komisije javnega podjetja Komunala 
Radovljica d.o.o.. Priključek se ukine na stroške lastnika zemljišča in brez povrnitve 
stroškov, povezanih z izvedbo priključka. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1376
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1443
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5. Priključek se lahko izvede (brez dokazil iz 3. točke tega člena) tudi na zemljiščih, kjer gre 
za namakanje javnih površin, s pisnim soglasjem občine, ki preverja javni interes.« 

 
3. člen 

 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - 
Uradne objave. 
 
 
Številka: 007-0002/2020      
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: 15.9.2020 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
OSNUTEK ODLOKA  DOPOLITVI  ODLOKA O IZVAJANJU GOSPODARSKE 

JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI RADOVLJICA 
 

1. Zakonska podlaga 
 
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – UPB1 in spremembe),  
- Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 in spremembe) 
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 in spremembe)  
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12 in 49/20) 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe) 
 

2. Obrazložitev 
 
Namakanje kmetijskih zemljišč z vodo iz javnega vodovoda se skladno z določili Uredbe o 
oskrbi s pitno vodo ne šteje za gospodarsko javno službo, ampak za posebno storitev izvajalca 
javne službe. 
 
Zaradi potreb lastnikov kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, po 
namakanju površin in napajanju živine na prostem, se z dopolnitvijo odloka uvaja nov termin 
vodovodnega priključka – kmetijski namakalni priključek. Ta priključek se bo lahko izvedel 
pod določenimi pogoji, ki so našteti v predlaganem 17.a členu. 
 
S predlagano dopolnitvijo želimo omogočiti hitrejši in lažji razvoj kmetijske dejavnosti ter 
preprečiti zlorabo kmetijskih namakalnih priključkov za nekmetijske namene.  
 
Za kmetijski namakalni priključek bo moral posameznik zaprositi izvajalca javne gospodarske 
službe. Priključek se bo izvedel, če bodo izpolnjeni vsi pogoji, navedeni v 17.a členu. Lastnik 
zemljišča in izvajalec gospodarske javne službo bosta med sklenila dogovor, iz katerega bo 
izhajalo, da gre za začasni priključek, ki ga ni možno uporabljati za druge namene. Kmetijski 
namakalni priključek bo možno izvesti zgolj za kmetijske površine nad 500 m², lastnik 
zemljišča bo moral predložiti potrdilo o statusu kmeta, če pa bo ugotovljena kršitev določil v 
sklenjenem dogovoru o dobavi pitne vode, se priključek na stroške lastnika zemljišča ukine 
brez povračil stroškov, ki jih je imel z izgradnjo priključka. 
 
Lastnik zemljišča za ta priključek ne plača komunalnega prispevka. Plača pa vse potrebno za 
izvedbo priključka. Med uporabo plačuje vse zakonsko predpisane dajatve (vodarina, 
omrežnina, vodni prispevek in DDV). 
 
Kmetijski namakalni priključek se lahko izvede tudi na javnih površinah, za kar je potrebno 
pridobiti soglasje Občine Radovljica. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
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Ob pripravi dopolnitve odloka je bilo ugotovljeno, da je treba Odlok o izvajanju gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica uskladiti z novo sprejeto zakonodajo 
tudi v nekaterih drugih določbah. Ustrezne spremembe in dopolnitve bomo predlagali 
občinskemu svetu v obravnavo v letu 2021.  
 

3. Finančne posledice 
 

Predlog sprememb nima finančnih posledic za proračun Občine Radovljica. 
 
 
Pripravili: 

- direktor Komunale Radovljica Matija Žiberna, mag.org., 
- vodja razvoja mag. Darko Lukan, u.d.i.g., 
- Eva Krvina, univ. dipl. geog. 

 
 
 

Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 
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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: 14.9.2020   
 
OBČINSKI SVET  
OBČINE RADOVLJICA  
 

 
Zadeva: PRAVILNIK O RAZVELJAVITVI PRAVILNIKA O OBROČNEM 

PLAČILU KUPNINE ZA NAKUP NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE 
RADOVLJICA  

 
 
V skladu z 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  
 

PRAVILNIK O RAZVELJAVITVI PRAVILNIKA O OBROČNEM PLAČILU 
KUPNINE ZA NAKUP NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE RADOVLJICA  

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

- Tanja Geltar, Referat za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o 
obročnem plačilu kupnine za nakup nepremičnin v lasti Občine Radovljica. 
 
                                                                                                    
         Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                        ŽUPAN 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2 in 
spremembe), 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) ter 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 
31/18) je Občinski svet Občine Radovljica na ______ redni seji dne _________ sprejel 
 

PRAVILNIK  
o razveljavitvi Pravilnika o obročnem plačilu kupnine za nakup nepremičnin v lasti 

Občine Radovljica  
 

1. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obročnem plačilu kupnine za 
nakup nepremičnin v lasti Občine Radovljica (DN UO, št. 150/11). 
 

2. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine 
Radovljica – Uradne objave. 
 
Številka:      
Datum:  
            
               Ciril Globočnik 

ŽUPAN 
 



VII/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: 14.9.2020 

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

 
PRAVILNIK O RAZVELJAVITVI PRAVILNIKA O OBROČNEM PLAČILU 

KUPNINE ZA NAKUP NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE RADOVLJICA  
 

1. Zakonska podlaga 
- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe),  
- 17. člen Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) 
 
2. Obrazložitev 
 
Od leta 2011 je v veljavi Pravilnik o obročnem plačilu kupnine za nakup nepremičnin v lasti 
Občine Radovljica (DN UO, št. 150/11; v nadaljevanju: Pravilnik). Pravilnik je v neskladju z  
Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 
11/18, 79/18, v nadaljevanju: Zakon), ki v 48. členu določa, da rok za plačilo kupnine ne sme 
biti daljši kot 30 dni od sklenitve pogodbe, izdaje računa ali od odobritve pravnega posla s 
strani pristojnega organa in ne omogoča več obročnega plačevanja kupnine. Vse od sprejema 
Zakona Pravilnik ni več v uporabi. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagamo, da občinski svet sprejme Pravilnik o razveljavitvi 
Pravilnika o obročnem plačilu kupnine za nakup nepremičnin v lasti Občine Radovljica. 
 
3. Finančne posledice 
 
Razveljavitev Pravilnika za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.  
 

 
Pripravila:            
Tanja Geltar           
Referat 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: 11.9.2020  
 
OBČINSKI SVET  
OBČINE RADOVLJICA  
 

 
Zadeva: NAVODILO O RAZVELJAVITVI NAVODILA ZA UREDITEV 

ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA STANJA ZEMLJIŠČ V JAVNI RABI  
 
 
V skladu z 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  
 

NAVODILO O RAZVELJAVITVI NAVODILA ZA UREDITEV 
ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA STANJA ZEMLJIŠČ V JAVNI RABI  

 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval:  

- Dominik Skumavec, Referat za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Navodilo o razveljavitvi Navodila za ureditev 
zemljiškoknjižnega stanja zemljišč v javni rabi. 
 
 
 
 
 Ciril Globočnik l.r. 
 ŽUPAN 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2 in 
spremembe), 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), Stvarno pravnega 
zakonika (Ur. l. RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20), Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti, (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) je Občinski svet 
Občine Radovljica na ____ redni seji dne ____________ sprejel 
 

NAVODILO  
o razveljavitvi Navodila za ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišč v javni rabi 

 
1. člen 

 
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za ureditev zemljiškoknjižnega 
stanja zemljišč v javni rabi (UVG , 14/02).  
 

2. člen 
 
To navodilo 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: 11.9.2020 
O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  

 
NAVODILO O RAZVELJAVITVI NAVODILA ZA UREDITEV 
ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA STANJA ZEMLJIŠČ V JAVNI RABI  

 
1. Zakonska podlaga 
 
- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe),  
- 17. člen Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) 
 
2. Obrazložitev 
 
Od leta 2002 je v veljavi Navodilo za ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišč v javni rabi 
(v nadaljevanju: Navodilo). Navodilo je v neskladju z določili Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18), določili Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) in 
Stvarnopravnega zakonika (Ur. l. RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20). Občinska uprava vse od 
uveljavitve navedenih predpisov neposredno sledi njihovim določilom glede izpeljave 
postopkov ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišč v javni rabi, saj glede na spremenjeno 
zakonodajo Navodila ne moremo več uporabljati. Ker vsi predpisi natančno določajo pogoje 
in način izvedbe postopkov zemljiškoknjižnega urejanja zemljišč v javni rabi, sprejem novega 
navodila ni potreben.  
 
Glede na podano obrazložitev predlagamo, da občinski svet sprejme Navodilo o razveljavitvi 
Navodila za ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišč v javni rabi (UVG, 14/02). 
 
3. Finančne posledice 
 
Razveljavitev Navodila za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
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: 18.9.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  ODREDBA O RAZVELJAVITVI ODREDBE O DOLOČITVI 

NEPOSREDNIH IN POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA 
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 
 

ODREDBO O RAZVELJAVITVI ODREDBE O DOLOČITVI NEPOSREDNIH IN 
POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA  

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

- Maja Stanojević, vodja Referata za finance in proračun 
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve. 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Odredbo o razveljavitvi Odredbe o določitvi 
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Radovljica. 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 

  



IX/2 
 

OSNUTEK 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2 in 
spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet 
Občine Radovljica na svoji ___ redni seji dne _________ sprejel 
 

ODREDBO 
o razveljavitvi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 

Občine Radovljica 
 

1. člen 
 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna Občine Radovljica (DN UO, št. 8/01). 
 
 

2. člen 
 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine 
Radovljica - Uradne objave. 
 
 
Številka: 009-0004/2020 
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: 18.9.2020 
 

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

ODREDBA O RAZVELJAVITVI ODREDBE O DOLOČITVI NEPOSREDNIH IN 
POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA  

 
1. Zakonska podlaga 
- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe).  

 
2. Obrazložitev  

 
Od leta 2001 je v veljavi Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 
Občine Radovljica (DN UO, št. 08/01; v nadaljevanju: Odredba). Odredba je v neskladju z 
določili  Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 - UPB4 in spremembe), Zakona o 
opravljanju plačilnih storitve za proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 77/16), Pravilnika o 
določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 
46/03) in Pravilnika o načinu vodenja registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov (Ur. l. RS, št. 25/17).   
 
Zakonska podlaga, na kateri je bila Odredba pripravljena v letu 2001, sta  Zakon o izvrševanju 
proračuna RS za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01) in Statut Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 
19/00), ki sta že neveljavna. Uprava Republike Slovenije za javna plačila vodi register 
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v skladu z Zakonom o 
plačilnem prometu (Ur. l. RS, št. 110/06 - UPB3 in spremembe) in s Pravilnikom o načinu 
vodenja registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter 
postopkih odpiranja in zapiranja računov (Ur. l. RS, št. 25/17), ki se sproti ažurira, zato menimo, 
da Odredbe ni treba ohranjati v veljavi. Glede na podano obrazložitev predlagamo, da občinski 
svet sprejme Odredbo o razveljavitvi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna Občine Radovljica. 
 

3. Finančne posledice 
 
Odredba o razveljavitvi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 
Občine Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
Pripravili: 
Maja Stanojević, voda  
Referata za finance in proračun  
Manca Tomažin, vodja  
Oddelka za splošne zadeve 
 
          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: 16.9.2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2020 – 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 2020 – 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 2 Letnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2020. 

 
 
 
 
 

 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: 16.9.2020 
 

 
LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 

RADOVLJICA ZA LETO 2020 – 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 2 letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica so 
zajete nepremičnine, ki v načrt ravnanja za leto 2020, ki je bil sprejet hkrati s proračunom 
Občine Radovljica 2020, in v dopolnitvi 1, 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, in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, 
dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, skladno s 27. členom ZSPDSLS-1. 
 
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2020 – 

DOPOLNITEV 2  
 

Kmetijsko zemljišče 
OPIS KO ID KATASTRSKA OBČINA PARCELA m2 DELEŽ ORIENTACIJSKA VREDNOST 
Prosto zemljišče 2159 BREZJE 212 910 1/1 1.820 € 

 
Stavbna zemljišča 
OPIS KO ID KATASTRSKA OBČINA PARCELA m2 DELEŽ ORIENTACIJSKA VREDNOST 
Prosto zemljišče 2154 NOVA VAS 10/22 913 1/1 73.040 € 
Zemljišče tangira k 
bližnji poslovni 
stavbi 

2155 HRAŠE 346/28 353 1/1 35.300 € 

Zemljišče tangira k 
bližnji stanovanjski 
hiši 

2155 HRAŠE del 395/102 86 1/1 6.880 € 

Zemljišče tangira k 
bližnji stanovanjski 
hiši 

2156 RADOVLJICA 284/15 111 1/1 6.882 € 

Zemljišče tangira k 
bližnji stanovanjski 
hiši 

2156 RADOVLJICA del 190/2 300 1/1 18.600 € 

Zemljišče tangira k 
bližnji stanovanjski 
hiši 

2156 RADOVLJICA del 190/9 200 1/1 12.400 € 

Zemljišče tangira k 
bližnji stanovanjski 
hiši 

2157 PREDTRG del 139/5 170 1/1 10.540 € 

Zemljišče tangira k 
bližnji stanovanjski 
hiši 

2157 PREDTRG 142/1 60 1/1 3.720 € 
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Zemljišče tangira k 
bližnji stanovanjski 
hiši 

2157 PREDTRG 142/5 40 1/1 2.480 € 

Zemljišče tangira k 
bližnji stanovanjski 
hiši 

2157 PREDTRG 177/4 88 1/1 5.456 € 

Zemljišče tangira k 
bližnji stanovanjski 
hiši 

2157 PREDTRG 810/12 21 1/1 5.456 € 

Prosto zemljišče 2164 LANCOVO 246/512 6468 1/1 97.020 € 
Zemljišče tangira k 
bližnji stanovanjski 
hiši 

2165 KROPA 615/2 30 1/1 600 € 

Zemljišče tangira k 
bližnji stanovanjski 
hiši 

2165 KROPA 616/2 112 1/1 2.240 € 

Zemljišče tangira k 
bližnji stanovanjski 
hiši 

2165 KROPA 663/10 48 1/1 960 € 

 
Obrazložitev 

Na novo v načrt razpolaganja uvrščamo zemljišča, za katera je nedvomno ugotovljeno, da jih 
Občina Radovljica ne potrebuje za lastne potrebe. Zemljišča bodo najverjetneje prodana 
lastnikom sosednjih nepremičnin, h katerim tudi tangirajo. Prodaja vsake občinske 
nepremičnine je sicer po zakonu javna: zemljišča z ocenjeno vrednostjo pod 20.000 EUR se 
prodajajo z neposredno pogodbo po predhodni javni objavi, zemljišča nad orientacijsko 
vrednostjo 20.000 EUR pa se prodajajo po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb. 
 
Nepremičnine s seznama, ki ne bodo prodane v letu 2020, bodo prenesene v plan razpolaganja 
za naslednje leto. 

 
3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 2020 – DOPOLNITEV 2 

 
Nakupi zemljišč 

OPIS KO ID KATASTRSKA OBČINA PARCELA DEL/CELA m2 DELEŽ ORIENTACIJSKA VREDNOST 
Urejanje steze za modelarje ob ALC 2154 NOVA VAS 424   3090 1/1 27.810 € 
Urejanje steze za modelarje ob ALC 2154 NOVA VAS 425   3597 1/1 32.373 € 

Ureditev javne ceste Lesce - Šobec 2155 HRAŠE 466/1 del 560 1/1 5.600 € 

 
V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja so ne glede na to, ali so nepremičnine 
navedene v seznamu ali ne, uvrščena tudi vsa zemljišča, ki v naravi predstavljajo cestni svet 
že obstoječih kategoriziranih občinskih cest. Nepremičnine s seznama, ki ne bodo pridobljene 
v letu 2020, 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: 11.9.2020 
 
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 

2157 PREDTRG 145/6 290 Občina Radovljica 
2157 PREDTRG 810/12 21 Občina Radovljica 
2155  HRAŠE del 395/102 86 Občina Radovljica 
2155  HRAŠE 193/9 24 Javno dobro v lasti Občine Radovljica 
2166  ČEŠNJICA PRI KROPI 1759/7 59 Javno dobro 
2166  ČEŠNJICA PRI KROPI 1759/8 57 Javno dobro 
ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica, ne služijo več kot občinsko 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: 11.9.2020 
 

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. 109/2010) 
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/2017,) 
- Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/2002, spremembe Ur.l. RS, št. 18/2007 Skl.US: 

U-I-70/04-18, 91/2013) 
- 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. Zemljišča, za katera je bilo ugotovljeno, da ne služijo več javni rabi ali 
drugim potrebam občine, občina lahko v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) proda ali 
zamenja za druga zemljišča. Pred tem je treba zemljišča izvzeti iz javnega 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 sodelujejo strokovne službe občinske uprave in v posameznih 
primerih tudi Direkcija RS za infrastrukturo in krajevne skupnosti. Z izvzemom iz javnega 
dobra bomo omogočili pravni promet, s katerim bomo ustrezno uredili že obstoječa dejanska 
razmerja ali pravno urejanje prometne infrastrukture ali izvajanje sprejetega načrta 
razpolaganja zemljišč. 
 

Parcela Lokacija Opis in namen ureditve 

145/6 
k.o. Predtrg 

 

Zemljišče leži izven 
cestnega sveta in je v 
načrtu razpolaganja 
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810/12 
k.o. Predtrg 

 

Opuščena javna 
površina - manipulativna 
površina  stanovanjske 
hiše, možnost prodaje 

del 395/102 k.o. 
Hraše 

 

 

Opuščena javna 
površina, možnost 

prodaje 

193/9 k.o. 
Hraše 

 

 

Opuščena javna 
površina, dogovorjena 

menjava na osnovi 
veljavnega OPPN 

Letališka 

1759/7, 1759/8 
k.o. Češnjica pri 

Kropi 
 

 

Opuščena javna 
površina, dogovorjena 
menjava za zemljišča 

občinskih cest 

 
3. Finančne posledice 
 
Predlagani sklep nima neposrednih finančnih posledic. 
 
Pripravil:            
Dominik Skumavec, vodja           
Referata za gospodarjenje z nepremičninami      
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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