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1.
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur. l.
RS, št. 33/07 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN
UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 26. redni seji
dne 28. 3. 2018 sprejel
ODLOK
o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce –
2. faza in Občinskega prostorskega načrta za priključek Turistično
nakupovalnega centra Lesce na regionalno cesto
1. člen
(uvodne določbe)
(1) Predmet Odloka so spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Turistično nakupovalni center – 2. faza (OPPN
TNC 2; DN UO, 116/2009, 144/2011) v povezavi z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za priključek Turistično nakupovalnega centra
Lesce na regionalno cesto (OPPN TNC priključek; DN UO, št. 123/2010,
144/2011).
(2) Obravnavano območje OPPN TNC 2 je v Prostorskem redu občine
Radovljica opredeljeno kot severni del prostorske enote z oznako LE 06,
MO, OPPN (MO – območje osrednjih površin); zemljišče je pozidano na
zahodnem delu. Južno od OPPN TNC 2 je priključek na regionalno cesto
in lokalna – povezovalna cesta.
2. člen
(vsebina)
(1) Druge spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza in Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za priključek Turistično nakupovalnega
centra Lesce na regionalno cesto, vsebujejo tekstualni del, grafični del in
priloge:
Tekstualni del:
1. Odlok
2. Obrazložitev odloka
Grafični del:
list 1: Geodetski načrt, M 1: 500
list 2: Prikaz dejanskega stanja, M 1: 1 000
list 3: Situacija vplivov in povezav, M 1:1000
list 4: Ureditvena situacija - obstoječe, M 1: 1000
list 5: Ureditvena situacija - spremembe in dopolnitve, M 1: 500
list 6: Situacija komunalnih vodov in prometa, M 1: 500

list 7: Parcelacija in situacija zakoličbe in prikaz površin javnega dobra,
M 1: 500
list 8: Ureditev križišča, M 1:250
Priloge:
1. Izrez iz Prostorskega reda Občine Radovljica
2. Prikaz parcel
3. Sklep o začetku postopka
4. Smernice in mnenja
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
6. Ureditvena situacija – prikaz veljavno : sprememba, M 1:1000
7. Povzetek za javnost
8. Spis postopka
9. Prečiščeno besedilo
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev)
(1) Spremembe in dopolnitve OPPN TNC 2 in Spremembe in dopolnitve
OPPN za priključek TNC na regionalno cesto se nanašajo območje naslednjih parcelnih številk ali njihovih delov:
105/12, 107/13, 107/14, 107/15, 109/3, 110/1, 130/11, 130/24,
130/28, 130/29, 130/30, 130/31, 130/42, 130/44, 130/45 ,
1383/1, 547/57, 547/62, 547/65, 547/75, 547/101, 547/102,
547/103, 547/104, 547/105, 547/106, 547/108, 549/4, 549/5,
549/6, 549/7, 549/8, 549/10, 549/11, 552/4, 552/6, 552/7,
552/8, 552/11, 552/12, 556/4, 556/5, 556/6, 556/7, vse k.o. Hraše. (stanje katastra januar 2018)
(2) Črta se 4. člen (obseg ureditvenega območja)
4. člen
(lega in velikost objektov, pogoji za projektiranje)
V 9. členu veljavnega OPPN za Turistično nakupovalni center Lesce – 2.
faza, ki opisuje lego in velikost objektov ter pogoje za projektiranje se s
besedilo točk (5) in (6) nadomesti z novima, ki se glasita:
»(5) Objekt K
- tlorisne dimenzije: 33,00 x 75,00 m
- višinski gabarit: P + 1 + možnost medetaže
- višina objekta do 12,00 m nad koto pritličja 0,00
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu
-	značilni oblikovni elementi: možnost nadstrešnice na JZ in JV strani
objekta
-	vrste dopustnih posegov: odstranitev obstoječih objektov, nove gradnje,
vključno z dozidavami in rekonstrukcijo obstoječih objektov.
(6) Objekt L
- tlorisne dimenzije: 16,00 x 26,00 m
- višinski gabarit: P + 1 + možnost medetaže
- višina objekta do 12,00 m nad koto pritličja 0,00
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu
-	značilni oblikovni elementi: možnost nadstrešnice na JZ strani objekta
in poudarjenih elementov glede na tipologijo objekta na fasadi«
obstoječa točka (8) se nadomesti z novo, ki se glasi:
»(8) Objekta K in L sta samostojna objekta z enotnim priključkom na cesto
F, objekta imata lahko deloma ali v celoti skupno parkirišče. Zagotoviti je
potrebno vodenje pešcev od ceste F mimo objekta L do prometnih površin
znotraj skupnega parkirišča.
Pri objektih K in L je potrebno zagotoviti parkirna mesta za kolesa.«
doda se nova (9) točka, ki se glasi:
»(9) S pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt K s pripadajočimi parkirnimi mesti preneha veljati gradbeno dovoljenje za 2. fazo izgradnje
objekta L.«
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5. člen
(pogoji za zunanjo ureditev objektov in gradnjo pomožnih objektov)

»22. člen
(varovanje kulturne dediščine)

Dopolni se 10. člen veljavnega OPPN, z novo predzadnjo alinejo točke
(1), ki se glasi:

Ukrepi za varovanje kulturne krajine:
•	Območje se nahaja v vplivnem območju enote evidentirane kulturne
krajine Hraše – Studenčice zaradi česar je potrebno rob območja ob
objektu H v okviru kot to dovoljujejo predpisi o posegih v varovalnem
pasu ceste intenzivno ozeleniti z vključitvijo visokodebelne vegetacije.

»- V območju OPPN je na funkcionalnem zemljišču posameznega objekta
dovoljena postavitev reklamnih tabel - totemov za potrebe objektov do višine, ki ne presega višine najvišjega objekta na območju TNC Lesce. Za
območje se izdela enoten koncept oblikovanja površin in objektov za oglaševanje, ki naj bodo locirani v smeri dostopov do objektov. Dovoljeno je
reklamiranje za lastne potrebe. Izvajanje oglaševalskih dejavnosti ni dovoljeno.
Postavljanje objektov za reklamiranje ni dopustno ob severnem robu območja (v smeri proti kulturni krajini).
V varovalnem pasu državnih cest je dovoljena postavitev v skladu s točko
(2).«
V 10. členu se v točki (1) na koncu dodata novi alineji, ki se glasita:
»- na funkcionalnem zemljišču je dovoljena gradnja nadstrešnic za nakupovalne vozičke in parkiranje koles
- na parkiriščih je dovoljena postavitev napajalnih postaj za električna
vozila.«
v točki (2) pa se navedba Zakona o javnih cestah iz leta 2006 novelira z
navedbo veljavnega zakona, tako, da se glasi:

Ukrepi za varstvo arheoloških ostalin:
•	Upošteva se arheološki varstveni režim, ki najditelja/ lastnika zemljišča/ investitorja/ odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi
takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V
primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe
določi za arheološko najdišče.
•	Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč,
kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
Za gradnjo in druge posege v prostor dovoljene s tem odlokom ni potrebno pridobiti kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja
pristojnega organa.«
10. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaženjem)

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

Vključi se nov 27. člen, ki se glasi:
»Celotna osvetlitev v območju OPPN mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi.«
Vsi ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

6. člen
(prometna ureditev)

V obstoječi 27. člen se besedilo odstavka (3) nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Dopolni se točka (1), 12. člena z dodatnim stavkom, ki se glasi:
»Objekta K in L se lahko prometno navezujeta na cesto D.«
7. člen
(elementi cest)
Dopolni se 12. člen veljavnega OPPN, z novo točko (4), ki se glasi:
»(4) Na križišču med izvozom iz območja objektov K + L, priključno cesto
v območje TNC, cesto A in cesto F, se preuredi križišče tako, da bo zagotovljeno pregledno vodenje prometa v križišču. Ustrezno se prilagodi uvoz
k objektu v sklopu TNC – 1. faza.«
in novo (5) točko, ki se glasi:
»(5) Po izvedbi novega cestnega priključka za območje enote urejanja
prostora z oznako LE 79 se obstoječi priključek objektov K + L opusti in
preuredi v peš dostop, območje pa naveže na nov skupni priključek na
priključno cesto v območje TNC. Pogoj za izvedbo novega cestnega priključka je uskladitev rešitev in pridobitev soglasij s strani lastnikov parc.
štev. 547/62, 547/102, 547/103, 547/104, 547/105, 547/106,
547/108 in 547/57, vse k.o. Hraše.«
Obstoječa točka (4) postane točka (6).
8. člen
(mirujoči promet)
Dopolni se 14. člen veljavnega OPPN z novo alinejo (3), ki se glasi :
»(3) Na vseh parkirnih površinah večjih od 10 PM se na vsake 4 PM zasadi eno drevo.«
Ostale alineje se ustrezno preštevilčijo.
9. člen
v poglavju »IV. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE« se doda »TER KULTURNE DEDIŠČINE»
nato se v besedilo vključi nov 22. člen, ki se glasi:

11. člen
(varstvo pred požarom)

»Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj
zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu: zasnova požarne varnosti, za
požarno zahtevne objekte pa v elaboratu: študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in
študiji požarne varnosti.«
12. člen
(tolerance)
V 29. členu veljavnega Odloka o OPPN se v 2. alineji črta besedilo:
»Dopustna odstopanja ne veljajo za objekta K in L, pri čemer so navedene
dimenzije maksimalne.«
Vključi se nova 3. alineja, ki se glasi:
»Na funkcionalnih zemljiščih posameznih objektov je potrebno zagotoviti
varno vodenje pešcev od javnih površin do objektov.«
Besedilo obstoječe 4. alineje se črta in nadomesti z besedilom:
»Dopustne so prilagoditve tras posameznih komunalnih naprav in prometnih ureditev znotraj območja, če je zagotovljena ohranitev oz. izboljšanje
funkcije ter pridobljeno soglasje upravljavcev in lastnikov zemljišč za izvedbo po spremenjeni trasi.«
Ostale alineje se ustrezno preštevilčijo.
13. člen
(združitev besedila, redakcijski popravki)
(1) Za obstoječim 29. členom se v besedilo Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza
(OPPN TNC 2; DN UO, 116/2009, 144/2011) vključi besedilo Odloka o
OPPN za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regionalno
cesto (OPPN TNC priključek; DN UO, št. 123/2010, 144/2011). Oblikuje se enotno prečiščeno besedilo. Pri oblikovanju enotnega prečiščenega
besedila se vsi pojmi »predviden, načrtovan in podobno« v delih, ko se le
ti nanašajo na avtocesto in zunanje prometno omrežje ali navezavo nanj,
opustijo ali nadomestijo z opredelitvijo »obstoječ, obstoječa«.
(2) Splošne in uvodne določbe, določbe iz poglavij za varovanje okolja,
naravnih virov, ohranjanja narave, kulturne dediščine, ukrepi za obrambo,
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
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požarom, ter etapnost prostorskih ureditev, tolerance, obveznosti investitorja in izvajalcev ter končne določbe, se iz obeh odlokov smiselno združijo po vsebini v enotne člene.
(3) V Odloku o OPPN za priključek Turistično nakupovalni centra Lesce na
regionalno cesto se 8. člen dopolni z novo točko (2), ki se glasi:
»(2) Na vozišču ceste F je dopustna ureditev avtobusnega postajališča na
vozišču. Dopustna je potrebna prilagoditev pločnika in zelenice. Dopustna
je postavitev nadstrešnice.
Ostale alineje se ustrezno preštevilčijo.«
(4) Z uveljavitvijo tega Odloka se razveljavi Odlok o OPPN TNC priključek;
DN UO, št. 123/2010, 144/2011.
Besedilo ostalih členov se ustrezno preštevilči.
14. člen
(vpogled)
(1) Spremembe in dopolnitve OPPN so na vpogled vsem zainteresiranim
na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica.
15. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske
službe.
16. člen
(pričetek veljavnosti)
(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave.
Številka: 3505-0004/2016
Datum: 29.3.2018
		
		

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

2.
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 11/11UPB4 in spremembe) ter 17. in 109. člena Statuta Občine Radovljica (DN
UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 26. redni seji dne
28.3.2018 sprejel
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2017
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III.

704 Domači davki na blago in storitve
442.379,05
706 Drugi davki
0,00
NEDAVČNI PRIHODKI
3.120.388,75
710 Udeležba na dobičku in dohodku
od premoženja
2.083.827,89
711 Takse in pristojbine
20.467,21
712 Denarne kazni
48.796,45
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
78.726,78
714 Drugi nedavčni prihodki
888.570,42
KAPITALSKI PRIHODKI
530.796,82
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
35.620,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
495.176,82
PREJETE DONACIJE
3.510,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.510,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
TRANSFERNI PRIHODKI
343.164,50
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
326.655,04
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev poračuna EU
16.509,46
PREJETE SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Zaključni račun 2017
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
11.957,65
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
11.957,65
750 Prejeta vračila danih posojil
8.937,91
751 Prodaja kapitalskih deležev
3.019,74
752 Kupnine iz naslova privatizacij
0,00
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
11.957,65

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2017 sestavljata
splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb
ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Radovljica za leto
2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov.
3. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Radovljica za leto 2017
se deli na: bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina Podskupina kontov
Zaključni račun 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 16.450.768,26
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.573.296,94
70
DAVČNI PRIHODKI
12.452.908,19
		
700 Davki na dohodek in dobiček
9.497.725,00
		
703 Davki na premoženje
2.512.804,14

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.445.494,94
TEKOČI ODHODKI
2.868.114,05
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.028.291,21
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
158.769,40
402 Izdatki za blago in storitve
1.544.877,87
403 Plačila domačih obresti
39.688,59
409 Rezerve
96.486,98
TEKOČI TRANSFERI
7.514.397,14
410 Subvencije
197.511,60
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.603.036,59
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
951.168,73
413 Drugi tekoči domači transferi
2.762.680,22
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.586.151,57
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.586.151,57
INVESTICIJSKI TRANSFERI
476.832,18
430 Investicijski transferi
0,00
431 Investicijski transferi
249.500,00
432 Investicijski transferi
227.332,18
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.- II)
-994.726,68

Skupina Podskupina kontov

IV.

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2017,
katerega sestavni deli so tudi zaključni računi krajevnih skupnosti.
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V.
44
		
		
VI.
C.

RAČUN FINANCIRANJA

Skupina Podskupina kontov

VII.
50
		
VIII.
		
IX.
X.
XI.

Zaključni račun 2017
ZADOLŽEVANJE (500)
1.632.279,05
ZADOLŽEVANJE
1.632.279,05
500 Domače zadolževanje
1.632.279,05
ODPLAČILA DOLGA
571.428,60
550 Odplačila domačega dolga
571.428,60
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
78.081,42
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.060.850,45
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.=-III)
994.726,68

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
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XII.
XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12.2016
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12.2017

1.127.651,91
1.205.733,33

4. člen
Presežek prihodkov iz 3. člena tega odloka znaša skupaj 1.205.733,33
EUR in se po zaključnem računu prenese v naslednje leto, in sicer za
naslednje namene:
v proračun naslednjega leta v višini

1.029.376,66

na režijski obrat v višini

80.696,43

na krajevne skupnosti v višini

95.660,24
5. člen

Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:

št. 239, 6. aprila 2018

PREDTRG

116/29

OBČINA RADOVLJICA

1/1

22

Gradnikova cesta

PREDTRG

159/4

OBČINA RADOVLJICA

1/1

11

Gradnikova cesta

PREDTRG

159/5

OBČINA RADOVLJICA

1/1

1

Gradnikova cesta

PREDTRG

159/6

OBČINA RADOVLJICA

1/1

25

Gradnikova cesta

PREDTRG

165/2

OBČINA RADOVLJICA

1/1

20

Gradnikova cesta

PREDTRG

234/3

OBČINA RADOVLJICA

1/1

33

Gradnikova cesta
Gradnikova cesta

PREDTRG

235/2

OBČINA RADOVLJICA

1/1

20

PREDTRG

239/4

OBČINA RADOVLJICA

1/1

34

Gradnikova cesta

PREDTRG

239/6

OBČINA RADOVLJICA

1/1

432

Gradnikova cesta

PREDTRG

239/8

OBČINA RADOVLJICA

1/1

48

Gradnikova cesta

PREDTRG

240/3

OBČINA RADOVLJICA

1/1

34

Gradnikova cesta

PREDTRG

240/5

OBČINA RADOVLJICA

1/1

284

Gradnikova cesta

PREDTRG

240/7

OBČINA RADOVLJICA

1/1

147

Gradnikova cesta

PREDTRG

241/12

OBČINA RADOVLJICA

1/1

85

Gradnikova cesta

1. Prenos iz preteklega leta 31.12.2016

50.454,33

PREDTRG

241/4

OBČINA RADOVLJICA

1/1

19

Gradnikova cesta

2. Prihodki iz proračuna

50.000,00

PREDTRG

241/5

OBČINA RADOVLJICA

1/1

1

Gradnikova cesta

3. Odhodki iz rezervnega sklada

91.272,64

PREDTRG

241/6

OBČINA RADOVLJICA

1/1

23

Gradnikova cesta

9.181,69

PREDTRG

241/7

OBČINA RADOVLJICA

1/1

290

Gradnikova cesta
Gradnikova cesta

4. Stanje rezervnega sklada na dan 31.12. 2017
6. člen

Rezervni sklad za stanovanjske namene izkazuje naslednje vrednosti:
1. Prenos iz preteklega leta 31.12.2016

76.678,13

2. Prihodki iz proračuna

46.486,98

3. Odhodki iz rezervnega sklada za stanovanjske
namene

37.093,09

4. Stanje rezervnega sklada za stanovanjske
    namene na dan 31.12. 2017

86.072,02

7. člen
V posebni del zaključnega računa proračuna Občine Radovljica za leto
2017 z obrazložitvami in letnim poročilom Občine Radovljica so vključene
tudi krajevne skupnosti.
8. člen
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2017 začne veljati
naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica Uradne objave.
Številka: 4101-0010/2018
Datum: 28.3.2018
		
		

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

3.

PREDTRG

241/9

OBČINA RADOVLJICA

1/1

79

PREDTRG

242/9

OBČINA RADOVLJICA

1/1

14

Gradnikova cesta

PREDTRG

243/2

OBČINA RADOVLJICA

1/1

39

Gradnikova cesta
Gradnikova cesta

PREDTRG

243/3

OBČINA RADOVLJICA

1/1

67

PREDTRG

243/4

OBČINA RADOVLJICA

1/1

8

Gradnikova cesta

PREDTRG

243/5

OBČINA RADOVLJICA

1/1

577

Gradnikova cesta

PREDTRG

283/4

OBČINA RADOVLJICA

1/1

13

Gradnikova cesta

PREDTRG

284/12

OBČINA RADOVLJICA

1/1

145

Gradnikova cesta
Gradnikova cesta

PREDTRG

284/9

OBČINA RADOVLJICA

1/1

3

PREDTRG

285/11

OBČINA RADOVLJICA

1/1

129

Gradnikova cesta

PREDTRG

285/9

OBČINA RADOVLJICA

1/1

26

Gradnikova cesta

PREDTRG

287/15

OBČINA RADOVLJICA

1/1

57

Gradnikova cesta

PREDTRG

42/5

OBČINA RADOVLJICA

1/1

41

Šercerjeva ulica

PREDTRG

437/1

OBČINA RADOVLJICA

1/1

45

Ljubljanska cesta

PREDTRG

437/2

OBČINA RADOVLJICA

1/1

8

Ljubljanska cesta

PREDTRG

438/3

OBČINA RADOVLJICA

1/1

3

Ljubljanska cesta

PREDTRG

500/4

OBČINA RADOVLJICA

1/1

683

Savska cesta

PREDTRG

500/5

OBČINA RADOVLJICA

1/1

4

Savska cesta
Savska cesta

PREDTRG

500/6

OBČINA RADOVLJICA

1/1

118

PREDTRG

517/6

OBČINA RADOVLJICA

1/1

67

Savska cesta

PREDTRG

518/8

OBČINA RADOVLJICA

1/1

87

Savska cesta

PREDTRG

519/7

OBČINA RADOVLJICA

1/1

130

Savska cesta

PREDTRG

520/6

OBČINA RADOVLJICA

1/1

274

Savska cesta

PREDTRG

764/4

OBČINA RADOVLJICA

1/1

106

Savska cesta

se vpiše zaznamba grajenega javnega dobra - občinska cesta.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB, ZLS-UPB2, Ur.
l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 122. člena Statuta
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 23. člena Zakona o graditvi
objektov (UPB, ZGO-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09),
39. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur.l. RS, št. 109/10) in sklepa
Občinskega sveta Občine Radovljica s 26. redne seje, z dne 28.3.2018,
št. 032-2/2018-12, Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja
ODLOČBO
o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro
1. Na zemljiščih s sledečega seznama:

KO

Parcela

Lastnik

Delež
lastništva

Katastrska
površina
Opis
(GURS)
2
vm

PREDTRG

112/2

OBČINA RADOVLJICA

1/1

199

Gradnikova cesta

PREDTRG

112/9

OBČINA RADOVLJICA

1/1

205

Gradnikova cesta

O brazl oži tev :
V postopku je bilo ugotovljeno, da Zemljišča javnih cest in drugih javnih
površin, ki jih upravlja Občina Radovljica, predstavljajo grajeno Javno dobro v lasti občine. 2. člen Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02
in spremembe, ZGO–1) med drugim določa, da je grajeno javno dobro
lokalnega pomena grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske
javne infrastrukture lokalnega pomena, in javna površina na njih kakor tudi
objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena
vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina
lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno. 1. odst. 21. člena
istega zakona pa določa, da objekt oziroma del objekta, ki je po določbah
tega zakona lahko grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa
pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojna občinska
uprava. Zemljišča iz tabele, za katera predlagamo zaznamovanje grajenega javnega dobra, izpolnjujejo vse predpisane kriterije za izdajo takšne
ugotovitvene odločbe, saj predstavljajo cestni svet kategoriziranih občinskih cest Gradnikove ceste, Šercerjeve ulice, Ljubljanske ceste in Savske
ceste, vse v katastrski občini Predtrg.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
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Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba
županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritožbo
se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po
pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,12 EUR po tar. št. 2 ZUT.
Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec
Številka: 7113-17/2018-1
Datum: 29.3.2018					
		
Alenka Langus l.r.
		
Direktorica občinske uprave

4.
Na podlagi 46. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS,
št. 33/2007 in spremembe), 273. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.
l. RS, št. 61/2017) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št.
188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel
SKLEP
o začetku priprave prvih sprememb in dopolnitev Strategije
prostorskega razvoja občine Radovljica
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se podrobneje določi:
-	oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopolnitev Strategije
prostorskega razvoja občine Radovljica (v nadaljevanju SPRO),
-	območje sprememb in dopolnitev SPRO, predmet načrtovanja, vrsto
postopka, po katerem se spremembe izvedejo,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in posameznih faz,
-	državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za
načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove
pristojnosti,
- objavo sklepa.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet izdelave so prve spremembe in dopolnitve Strategije prostorskega razvoja občine Radovljica (v nadaljevanju spremembe SPRO).
Občinski svet Občine Radovljica je na 10. redni seji, dne 22. junija 2011,
sprejel SPRO, ki se po ZPNačrt šteje za občinski strateški prostorski načrt
(objava v DN UO, št. 159/2012, dne 1. junija 2012).
Glavna izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO so sprejeti
strateški dokumenti na lokalni in regionalni ravni po letu 2012. Izpostavljeni so Celostna prometna strategija (2017), Regionalni razvojni program
Gorenjske 2014 -2020 (2015), Turistična strategija Občine Radovljica
2016 -2021 (2015).
Namen in cilji sprememb in dopolnitev SPRO so:
- ohranitev osnovnih izhodišč in ciljev prostorskega razvoja občine,
-	pregled in dopolnitev zastavljenih strateških ciljev in ukrepov prostorskega razvoja občine glede na sprejete strateške dokumente na lokalni in regionalni ravni,
- posodobitev dokumenta glede na strokovne ugotovitve,
- posodobitev dokumenta glede na druga relevantna izhodišča,
-	obravnava pobud Občine Radovljica, pobud strokovne javnosti in fizičnih oseb in pravnih oseb ter njihova vključitev v SPRO, v kolikor so
skladne z novimi potrebami, izhodišči in cilji SPRO,
- preveritev in prenova prikaza grafičnega dela SPRO,
- posodobitev Odloka o SPRO.
Osnova za izdelavo Sprememb in dopolnitev SPRO je veljavni Odlok (DN
UO, št. 159/12). Upoštevajo se novi uradni podatki in evidence ter akti in
predpisi, veljavni v času izvajanja naloge, ki vplivajo na spremembo vsebin
SPRO.
Pripravijo se spremembe SPRO skladno z zakonodajo (Zakon o urejanju
prostora – ZUreP-2 in Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt) ter
vsemi podzakonskimi predpisi.
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3. člen
(območje sprememb in dopolnitev, predmet načrtovanja, vrsta postopka)
Predvidene spremembe SPRO se nanašajo na celotno območje občine
Radovljica.
Postopek sprememb in dopolnitev bo potekal skladno z ZUreP-2 in določili 46. do 52. člena ZPNačrt).
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev SPRO se uporabijo vse do sedaj izdelane strokovne podlage, po potrebi se izdelajo tudi druge. Izdelava variantnih rešitev za spremembe in dopolnitve SPRO ni predvidena.
Prostorski načrtovalec se izbere skladno z zakonodajo o javnem naročanju.
5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev akta)
Spremembe in dopolnitve SPRO se izdelajo po naslednjem okvirnem terminskem planu:
-	sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica
– Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- sklep se pošlje ministrstvu in sosednjim občinam
- pregled splošnih smernic nosilcev urejanja prostora, 15 dni
- priprava osnutka, ki se ga pošlje ministrstvu, 45 dni
-	ministrstvo preveri gradivo, ga objavi na spletu in o tem obvesti občino,
7 dni
-	občina zaprosi nosilce urejanja prostora, da predložijo prvo mnenje k
osnutku, (pristojni nosilci, ki sodelujejo v postopku celovite presoje
vplivov na okolje, v prvem mnenju podajo tudi svoje mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov spremembe SPRO na okolje z vidika njihove
pristojnosti), 30 dni
-	ministrstvo, pristojno za okolje na podlagi vloge občine in priloženih
mnenj, sporoči občini ali je potrebno izvesti strateško presojo vplivov
na okolje, 21 dni
-	javna razgrnitev dopolnjenega osnutka, sodelovanje javnosti, javna
obravnava, 30 dni
- obravnava na občinskem svetu
-	preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek, priprava stališč, priprava predloga, 45 dni
-	predlog se pošlje ministrstvu, ki v 7 dneh preveri ali je gradivo ustrezno
pripravljeno ter ga objavi na svetovnem spletu in o tem obvesti občino,
15 dni
- drugo mnenje nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- izdelava usklajenega predloga, 30 dni
- sprejem usklajenega predloga na občinskem svetu
- objava odloka in izdelava končnega elaborata, 15 dni.
V primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v postopek priprave ustrezno vključi tudi celovita presoja vplivov na okolje.
6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev
SPRO sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih
podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu akta, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za SPVO, Dunajska 48,
1000 Ljubljana (za pridobitev odločbe o SPVO)
2. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (za SPVO)
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in
stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
(za področje razvoja poselitve)
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za
kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva)
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
(za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)
6. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
(za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova
ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje upravljanja z vodami)
8. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
(za področje ohranjanja narave)
9. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10,
1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet,
	Langusova 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega in železniškega
prometa in za področje avtocest)
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11. DARS, Družba za avtoceste v RS d.d., Ulica XIv. divizije 4, 3000 Celje
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in
prometno politiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana
(za področje trajnostne mobilnosti)
13. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet,
	Langusova 4, 1000 Ljubljana (za področje pomorskega in zračnega
prometa)
14. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4,
1000 Ljubljana (za področje rudarstva)
15. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4,
1000 Ljubljana (za področje energetike)
16. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja)
17. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61,
1000 Ljubljana (za področje obrambe)
18. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost,
Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (za področje vojnih in prikritih grobišč)
19. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost,
obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5,
1000 Ljubljana (za področje blagovnih rezerv)
20. Elektro Gorenjska d.d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
21. ELES d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
22. Petrol d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
23. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana
24. Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje
storitev Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
25. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
26. Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4000 Radovljica
27. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica
(Referat za infrastrukturo)
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev akta ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso
našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
7. člen
(objava sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh Občine Radovljica.
Številka: 3505-0008/2018
Datum: 29.3.2018
		
		

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

5.
Na podlagi 46. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS,
št. 33/2007 in spremembe), 273. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.
l. RS, št. 61/2017) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št.
188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel
SKLEP
o začetku priprave petih sprememb in dopolnitev Prostorskega
reda občine Radovljica
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se podrobneje določi:
-	oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopolnitev Prostorskega reda občine Radovljica (v nadaljevanju PRO),
-	območje sprememb in dopolnitev PRO, predmet načrtovanja, vrsto
postopka, po katerem se spremembe izvedejo,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo sprememb in dopolnitev PRO in posameznih faz,
-	državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za
načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove
pristojnosti,
- objavo sklepa.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet izdelave so pete spremembe in dopolnitve Prostorskega reda
občine Radovljica (v nadaljevanju spremembe PRO).

št. 239, 6. aprila 2018

Občinski svet Občine Radovljica je na 14. redni seji, dne 15. februarja
2012, sprejel PRO, ki se po ZPNačrt šteje za občinski prostorski načrt
(objava v DN UO, št. 159/2012, dne 1. junija 2012). Nato so bile sprejete
še štiri spremembe PRO (DN UO, št. 170/2013, 191/2014, 233/2017,
235/2017), prva se je nanašala na določila v dveh prostorskih enotah v
naselju Mošnje, druga predvsem na spremembe odloka, tretja je obravnavala predloge in pobude, pri četrtih je šlo za medsebojno uskladitev določil členov v odloku.
V času od začetka vodenja tretjih sprememb PRO, v katerih so bile obravnavane do takrat vložene pobude, so bile posredovane na Občino Radovljica nove pobude fizičnih in pravnih oseb predvsem za spremembo namenske rabe in tudi za spremembo določil odloka.
Namen in cilji petih sprememb in dopolnitev PRO so:
- posodobitev dokumenta glede na strokovne ugotovitve izdelovalca,
- posodobitev dokumenta glede na strokovne podlage,
-	posodobitev dokumenta glede na že sprejete prostorske izvedbene
akte,
-	vključitev sprejemljivih pobud Občine Radovljica in fizičnih ter pravnih
oseb.
Pripravijo se spremembe PRO skladno z zakonodajo (Zakon o urejanju
prostora – ZUreP-2 in Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt) ter
vsemi podzakonskimi predpisi.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev, predmet načrtovanja, vrsta postopka)
Predvidene spremembe PRO se nanašajo na celotno območje občine
Radovljica. V pobudah so večinoma predlagane spremembo namenske
rabe iz kmetijskih ali gozdnih zemljišč v zemljišča za poselitev, nekaj je tudi
predlogov za spremembo iz območij za poselitev v kmetijska ali gozdna
zemljišča oziroma za uskladitev opredelitve v PRO z dejansko rabo.
Postopek sprememb in dopolnitev bo potekal skladno z ZUreP-2 in določili 46. do 52. člena ZPNačrt).
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PRO se uporabijo vse do sedaj izdelane strokovne podlage, po potrebi se izdelajo tudi druge. Izdelava variantnih rešitev za spremembe in dopolnitve PRO ni predvidena.
Prostorski načrtovalec se izbere skladno z zakonodajo o javnem naročanju.
5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev akta)
Spremembe in dopolnitve PRO se izdelajo po naslednjem okvirnem terminskem planu:
-	sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica
– Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- sklep se pošlje ministrstvu in sosednjim občinam
- pregled splošnih smernic nosilcev urejanja prostora, 15 dni
-	priprava osnutka na podlagi prikaza stanja prostora, splošnih smernic,
usmeritev iz strateških prostorskih načrtov, razvojnih potreb, ki se ga
pošlje ministrstvu skupaj s prikazom stanja prostora, 45 dni
-	ministrstvo preveri gradivo, ga objavi na spletu in o tem obvesti občino,
7 dni
-	občina zaprosi nosilce urejanja prostora, da predložijo prvo mnenje k
osnutku, (pristojni nosilci, ki sodelujejo v postopku celovite presoje
vplivov na okolje, v prvem mnenju podajo tudi svoje mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov spremembe PRO na okolje z vidika njihove
pristojnosti), 30 dni
-	ministrstvo, pristojno za okolje na podlagi vloge občine in priloženih
mnenj, sporoči občini ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na
okolje, 21 dni
-	javna razgrnitev dopolnjenega osnutka, sodelovanje javnosti, javna
obravnava, 30 dni
- obravnava na občinskem svetu
-	preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek, priprava stališč, priprava predloga, 45 dni
-	predlog se pošlje ministrstvu, ki v 7 dneh preveri ali je gradivo ustrezno
pripravljeno ter ga objavi na svetovnem spletu in o tem obvesti občino,
15 dni
- drugo mnenje nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- izdelava usklajenega predloga, 30 dni
- sprejem usklajenega predloga na občinskem svetu
- objava odloka in izdelava končnega elaborata, 15 dni.
V primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v postopek priprave ustrezno vključi tudi celovita presoja vplivov na okolje.
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6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev
PRO sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu akta, so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za SPVO, Dunajska 48,
1000 Ljubljana (za pridobitev odločbe o SPVO)
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (za SPVO)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in
stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
(za področje razvoja poselitve)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za
kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
(za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
(za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova
ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje upravljanja z vodami)
Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
(za področje ohranjanja narave)
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10,
1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet,
Langusova 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega in železniškega
prometa in za področje avtocest)
DARS, Družba za avtoceste v RS d.d., Ulica XIv. divizije 4,
3000 Celje
Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in
prometno politiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana
(za področje trajnostne mobilnosti)
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet,
Langusova 4, 1000 Ljubljana (za področje pomorskega in zračnega
prometa)
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4,
1000 Ljubljana (za področje rudarstva)
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4,
1000 Ljubljana (za področje energetike)
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61,
1000 Ljubljana (za področje obrambe)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost,
Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (za področje vojnih in prikritih grobišč)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost,
obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5,
1000 Ljubljana (za področje blagovnih rezerv)
Elektro Gorenjska d.d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
ELES d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
Petrol d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana
Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje
storitev Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4000 Radovljica
Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica
(Referat za infrastrukturo)

Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev akta ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso
našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
7. člen
(objava sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh Občine Radovljica.
Številka: 3505-0007/2018
Datum: 29.3.2018
		
		

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN
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6.
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/2007 in spremembe), 273. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l.
RS, št. 61/2017) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št.
188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel
SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se podrobneje določi:
-	oceno stanja in razloge za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN),
- območje OPPN,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo OPPN in njihovih posameznih faz,
-	državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za
načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove
pristojnosti,
- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN,
- objavo sklepa.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet sklepa je izdelava OPPN za zemljišče na severovzhodnem robu
Lesc. Območje je v Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju
PRO; DN UO, št. 159/2012 in spremembe) opredeljeno kot osrednje
površine – MO, z oznako LE 06, MO, OPPN. Območje je večinoma pozidano, razen na severovzhodnem delu.
Na območju celotne prostorske enote so trenutno veljavni trije izvedbeni
akti, in sicer:
- Zazidalni načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 1. faza (v nadaljevanju ZN TNC 1)
- Občinski podrobni prostorski načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza (v nadaljevanju OPPN TNC 2)
- Občinski podrobni prostorski načrt za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regionalno cesto (v nadaljevanju OPPN TNC priključek).
Trenutno so v postopku druge spremembe in dopolnitve OPPN TNC 2 in
OPPN TNC priključek, s katerimi se oba OPPN-ja združujeta v en odlok
oziroma en prostorski dokument.
Prejeta je bila pobuda podjetja MM Omikron d.o.o. za izdelavo sprememb
in dopolnitev OPPN TNC 2 na severozahodnem nepozidanem delu. Pobudnik želi možnost izgradnje trgovskega centra s pripadajočimi manipulativnimi površinami.
Območje TNC 1 in TNC 2 je enoten, večinoma tudi že izgrajen kompleks,
zato je smiselno, da se vsa določila združijo v en prostorski dokument.
Predlagana pobuda se tako ne bo vodila kot postopek spremembe OPPN
TNC 2, temveč kot priprava enotnega prostorskega dokumenta OPPN za
celotno območje trenutno treh veljavnih izvedbenih aktov. V novem OPPN
se za že pozidana območja smiselno povzame določila iz veljavnih izvedbenih aktov. Za zemljišče, ki je predmet pobude, pa se pripravijo nova
določila in pogoji.
Pripravi se OPPN skladno z veljavno zakonodajo in vsemi podzakonskimi
predpisi.
3. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN predstavlja celo prostorsko enoto na severovzhodnem
delu Lesc z oznako LE 06, MO, OPPN. Nova določila se pripravi za del
cca 1,25 ha, ki je še nepozidan. Vsa zemljišča so v k.o. Hraše.
Površina celotnega OPPN znaša približno 6,7 ha.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo
izdelanih strokovnih podlag, upoštevanjem veljavnih izvedbenih aktov, pripravo variantnih rešitev in izborom najustreznejše variante za še nepozidani del.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega in
ekonomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem okolju. O
izboru strokovne rešitve – variante odloči pripravljavec.
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Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi
predpisi. Prostorskega načrtovalca Locus d.o.o. je izbral pobudnik.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njihovih posameznih faz)
OPPN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
-	začetek – sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine
Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka OPPN, 30 dni
- pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- priprava dopolnjenega osnutka OPPN, 15 dni
-	javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, sodelovanje javnosti,
javna obravnava, sprejem osnutka na občinskem svetu, 30 dni
-	preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN,
priprava stališč, priprava predloga, 15 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu
-	objava odloka o OPPN, objava prečiščenega besedila in izdelava
končnega elaborata, 15 dni,
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v postopek
priprave OPPN ustrezno vključi tudi celovita presoja vplivov na okolje:
- priprava okoljskega poročila, 30 dni
- preveritev okoljskega poročila, 30 dni
- potrditev sprejemljivosti vplivov izvedbe, 30 dni.

št. 239, 6. aprila 2018

Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja
varstvo okolja.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN v sprejem, če
je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu OPPN
smernice upoštevane in če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi izvedbe
na okolje sprejemljivi.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave)
Izdelavo OPPN in potrebne strokovne podlage financira pobudnik.
8. člen
(objava sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh Občine Radovljica.
Številka: 3505-0001/2018
Datum: 29.3.2018
		
		

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter
mnenj k predlogu, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za SPVO, Dunajska 48,
1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za
gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja
zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet,
Sektor za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana
6. Direkcija RS za infrastrukturo, Območje Kranj, Ručigajeva 3,
4000 Kranj
7. DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana
8. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj,
Tomšičeva 7, 4000 Kranj
10. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
11. Telekom Slovenije, d. d., Center za dostopovna omrežja Ljubljana Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
12. Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
13. Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
14. Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana
15. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica
(Oddelek za infrastrukturo)
Če se v postopku priprave osnutka OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem
odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
Občina pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da
ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni ne dajo smernic, se šteje, da
jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni tudi pisno sporoči
občini, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Če je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, investitor OPPN za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo, ki se ga skupaj
z dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo
okolja.
Pripravi se predlog OPPN, ki se ga posreduje nosilcem urejanja prostora,
da v roku v 30 dni predložijo mnenja k predlogu. Če jih ne predložijo, se
nadaljuje s pripravo OPPN.
Če je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN
na okolje s stališča svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu
za varstvo okolja.

7.
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/2007 in spremembe), 273. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l.
RS, št. 61/2017) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št.
188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel
SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se podrobneje določi:
-	oceno stanja in razloge za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN),
- območje OPPN,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo OPPN in njihovih posameznih faz,
-	državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za
načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove
pristojnosti,
- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN,
- objavo sklepa.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet sklepa je izdelava OPPN za zemljišče južno od državne ceste
Lesce Bled. Območje je v Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; DN UO, št. 159/2012 in spremembe) opredeljeno kot površine za turizem – BT, z oznako GB 05, OPPN*. Zemljišče je nepozidano.
Prejeta je bila pobuda investitorja za izdelavo novega OPPN za namen
ureditve kampa s spremljajočim programom, večnamensko dvorano za
potrebe športnih in kulturnih dejavnosti. Območje bi se prometno napajalo preko obstoječega krožišča na državni cesti.
V PRO so usmeritve za izdelavo OPPN v prostorski enoti GB 05 85. členu
(v povezavi s 83. členom):
85. člen - Območje prostorske enote GB 05:
- upoštevati je treba določilo zadnje alineje 83. člena,
-	za območje prostorske enote se smiselno upoštevajo usmeritve za
prostorsko enoto z oznako GB 03, ob upoštevanju, da je dopustni
faktor izrabe območja med 1,0 in 1,3,
-	v postopek priprave OPPN je treba kot nosilca urejanja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove,
-	prostorska enota naj bo od regionalne ceste ločena z zelenim pasom,
obstoječi pas gozdne vegetacije ob jugovzhodnem robu območja naj
se ohranja, nameni naj se sonaravnim rekreacijskim ureditvam.
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83. člen - Območje prostorske enote GB 03:
-	območje je namenjeno razvoju turistično rekreacijskih vsebin širšega
pomena (Šobec, Golf Bled, bližina Bleda in Radovljice, izhodišče za
rekreacijo v visokogorju),
-	območje se namenja gostinskim, kulturnim, razvedrilnim, rekreacijskim in drugim podobnim dejavnostim,
-	dopustni faktor izrabe območja je do 1, pod pogojem, da je treba večji
delež površin nameniti zelenim ureditvam (minimalno 20%),
-	pri oblikovanju območja je treba upoštevati konfiguracijo terena (možnost načrtovanja gradnje v terasah), oblikovanje naj bo kvalitetno,
večje stavbne mase je treba načrtovati po principu adicije, izogibati se
je treba določanju izstopajočih materialov in barv, objekti naj bodo
čimbolj skriti v zelenju, pri urejanju zunanjih površin naj se za zasaditve
uporabi avtohtone drevesne vrste,
-	prostorska enota naj bo z zelenim pasom ločena od regionalne ceste
(širina zelenega pasu naj bo 20 metrov), na območju gozdov s prvo
stopnjo poudarjenosti socialne funkcije naj se ohranjajo markantnejša
drevesa v čim večji možni meri,
-	pri načrtovanju je treba predvideti možnost razširitve regionalne ceste
Lesce – Bled v štiripasovnico ob njej pa oblikovanje ločene obojestranske kolesarske, peš in konjeniške poti,
-	območje je treba ustrezno komunalno opremiti, obvezno je priključevanje na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, do njegove izgradnje
pa načrtovati svojo čistilno napravo, parkiranje naj se v večji meri načrtuje v garažnih kleteh.
-	v okviru izdelave prvega OPPN za območja prostorskih enot GB 03,
GB 04 in GB 05 je treba izdelati skupno zasnovo, ki bo sestavni del
vsakega OPPN in mora obsegati najmanj generalno rešitev prometnega omrežja in osnovne poteze pozidave ter zunanjih ureditev.
Pripravi se OPPN skladno z veljavno zakonodajo in vsemi podzakonskimi
predpisi.
3. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN predstavlja zemljišče, ki je v PRO opredeljeno kot prostorska enota z oznako GB 05, BT, OPPN*. Lokacija se nahaja zahodno
od naselja Lesce pred mostom čez reko Savo proti Bledu. Na severni
strani poteka državna cesta Lesce – Bled. Na zahodni, južni in vzhodni
strani je območje omejeno s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči oziroma
reko Savo. Vsa zemljišča so v k.o. Hraše.
Površina zemljišča, za katero se izdela OPPN, meri cca 5 ha.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo
izdelanih strokovnih podlag, upoštevanjem veljavnih izvedbenih aktov, pripravo variantnih rešitev in izborom najustreznejše variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega in
ekonomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem okolju. O
izboru strokovne rešitve – variante odloči pripravljavec.
Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi
predpisi. Prostorskega načrtovalca Protim Ržišnik Perc d.o.o. je izbral
pobudnik.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njihovih posameznih faz)
OPPN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
-	začetek – sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine
Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka OPPN, 30 dni
- pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- priprava dopolnjenega osnutka OPPN, 60 dni
-	javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, sodelovanje javnosti,
javna obravnava, sprejem osnutka na občinskem svetu, 30 dni
-	preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN,
priprava stališč, priprava predloga, 15 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu
-	objava odloka o OPPN, objava prečiščenega besedila in izdelava
končnega elaborata, 15 dni,
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v postopek
priprave OPPN ustrezno vključi tudi celovita presoja vplivov na okolje:
- priprava okoljskega poročila, 30 dni
- preveritev okoljskega poročila, 30 dni
- potrditev sprejemljivosti vplivov izvedbe, 30 dni.
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6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter
mnenj k predlogu, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za SPVO, Dunajska 48,
1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za
gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja
zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
5. Direkcija RS za infrastrukturo, Območje Kranj, Ručigajeva 3,
4000 Kranj
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj,
Tomšičeva 7, 4000 Kranj
8. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
9. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska 19, 4260 Bled
10. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
11. Telekom Slovenije, d. d., Center za dostopovna omrežja Ljubljana Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
12. Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
13. Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
14. Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana
15. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica
(Oddelek za infrastrukturo)
Če se v postopku priprave osnutka OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem
odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
Občina pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da
ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni ne dajo smernic, se šteje, da jih
nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni tudi pisno sporoči
občini, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Če je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, investitor OPPN za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo, ki se ga skupaj
z dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo
okolja.
Pripravi se predlog OPPN, ki se ga posreduje nosilcem urejanja prostora,
da v roku v 30 dni predložijo mnenja k predlogu. Če jih ne predložijo, se
nadaljuje s pripravo OPPN.
Če je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN
na okolje s stališča svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu
za varstvo okolja.
Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja
varstvo okolja.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN v sprejem, če
je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu OPPN
smernice upoštevane in če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi izvedbe
na okolje sprejemljivi.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave)
Izdelavo OPPN in potrebne strokovne podlage financira pobudnik.
8. člen
(objava sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh Občine Radovljica.
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