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1.

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06 – UPB, 
36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10– odl. US, 87/11 – ZA-
vMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16), 21. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. 
US) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Ob-
činski svet Občine Radovljica na 26. seji dne 28.3.2018 sprejel

ODLOK
o	spremembah	Odloka	o	časopisu	Občine	Radovljica

1. člen

V Odloku o časopisu Občine Radovljica (DN UO, št. 76/07) se v šesti 
alineji 12. člena črta beseda »brezplačnega«.

2. člen

25. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
 »Kandidate za župana in liste kandidatov za občinski svet v časopisu, ki 
izide v času volilne kampanje za lokalne volitve, z novinarskimi prispevki 
predstavi uredništvo. Obseg časopisnega prostora glede na število strani 
časopisa ter število kandidatov in list kandidatov in v skladu z zakonom, ki 
ureja volilno kampanjo, določi in objavi odgovorni urednik po predho-
dnem soglasju Časopisnega sveta.«

3. člen

V prvem odstavku 26. člena se črta beseda »Ostala«. 

V drugem odstavku 26. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za posebno volilno številko ali prilogo se zagotovi v proračunu 
občine.«

4. člen

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

Številka: 007-1-0012/2007-2
Datum: 2.4.2018
  Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN

2.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 
33/2007 in spremembe), 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZU-
reP-2; Ur. l. RS, št. 61/2017) in 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN 
UO, št. 188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel

SKLEP
o	začetku	priprave	prvih	sprememb	in	dopolnitev	

Občinskega	podrobnega	prostorskega	načrta	za	stanovanjsko	
gradnjo	»za	Merkurjem«	v	Lescah

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se podrobneje določi:
-  oceno stanja in razloge za pripravo prvih sprememb in dopolnitev 

občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju spre-
membe OPPN),

- območje sprememb OPPN,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo sprememb OPPN in posameznih faz,
-  državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za 

načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njiho-
ve pristojnosti,

- obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb OPPN,
- objavo sklepa.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Predmet sklepa so prve spremembe in dopolnitve Občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo »za Merkurjem« v Le-
scah (DN UO, št. 132/2010; v nadaljevanju OPPN), ki leži na seve-
rovzhodnem robu Lesc, med Letališko ulico in Begunjsko cesto. Predvi-
dena je gradnja 32 stanovanjskih enot v vrstni gradnji ter 15 individualnih 
stanovanjskih hiš. Trenutno je zemljišče še nepozidano. Območje je v 
Prostorskem redu občine Radovljica opredeljeno kot prostorska enota z 
oznako LE 51, SC, OPPN (SC – čiste stanovanjske površine). 
Sprememba in dopolnitev se pripravi zaradi načrtovane rekonstrukcije 
Begunjske ceste in Letališke ulice ter potrebe po širšem koridorju za 
pešce in kolesarje.
Pripravi se spremembe OPPN skladno z veljavno zakonodajo in vsemi 
podzakonskimi predpisi. 

3. člen
(območje sprememb OPPN)

Območje urejanja OPPN je opredeljeno v Prostorskem redu občine Ra-
dovljica kot prostorska enota LE 51, SC, OPPN. Skupna površina obmo-
čja OPPN je ~  2,5 ha površine. 
Zemljišče se nahaja v k.o. Hraše. Spremembe se nanašajo predvsem na 
severovzhodni rob območja OPPN.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo sprememb OPPN, se pridobi s 
preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag.
Spremembe OPPN morajo biti izdelane v skladu z veljavno zakonodajo in 
podzakonskimi predpisi. Hkrati s spremembami OPPN se pripravi tudi 
prečiščeno besedilo in prečiščen grafični del OPPN. Prostorski načrtova-
lec se izbere skladno z zakonodajo o javnem naročanju. 

5. člen
(roki za pripravo sprememb OPPN in njegovih posameznih faz)

Spremembe 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 sprememb OPPN, 15 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- priprava dopolnjenega osnutka sprememb OPPN, 30 dni 
-  javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb OPPN, sodelova-

nje javnosti, javna obravnava, 30 dni
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-  preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek spre-
memb OPPN, priprava stališč, priprava predloga sprememb OPPN, 
15 dni

- mnenja nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- sprejem usklajenega predloga sprememb OPPN na občinskem svetu 
-  objava odloka sprememb OPPN in izdelava končnega elaborata, 15 

dni,
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v posto-
pek priprave sprememb OPPN ustrezno vključi tudi celovita presoja vpli-
vov na okolje.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb OPPN sode-
lujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag ureja-
nja prostora ter mnenj 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.  Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, 
 PC Planina 3, 4000 Kranj
 7.  Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
 8.  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 
 Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj
 9.  Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj
10.  Telekom Slovenije, d. d., Center za dostopovna omrežja Ljubljana - 
 Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
11.  Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
12.  Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
13.  Petrol plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
14.  Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica 
 (Oddelek za infrastrukturo)
Če se v postopku priprave osnutka sprememb OPPN ugotovi, da je po-
trebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso 
našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku. 

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb OPPN)

Izdelavo sprememb OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag se finan-
cira iz proračuna Občine Radovljica. 

8. člen
(objava sklepa)

Ta sklep začne veljati z dnem objave in se objavi v Deželnih novicah, 
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh Občine 
Radovljica.

Številka: 3505-0009/2018  
Datum: 20.4.2018
  Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN

3.

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, na podlagi 5. člena 
Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem (DN UO, 
št. 123/10; v nadaljevanju Pravilnik) objavlja

NAMERO
o	oddaji	zemljišč	v	lasti	Občine	Radovljica	v	najem

Občina Radovljica daje v najem:
- za letni vrt del zemljiške parcele št. 771/2, k.o. 2156 – Radovljica, v 
izmeri 20 m2, v naravi del zemljišča pred vhodom v gostinski objekt 
(Avguštin) na Linhartovem trgu;
- zemljišče ob stanovanjskem objektu, zemljiška parcela št. 207/9, k.o. 
Radovljica, v izmeri 22 m2. 

Vse zainteresirane prosilce vabimo, da oddajo svojo vlogo v roku 15 dni 
od objave.

S prosilcem, ki mora imeti poravnane vse obveznosti do Občine Radovlji-
ca, bo sklenjena najemna pogodba v skladu z določili Pravilnika, po ce-
nah, določenih v Ceniku najema zemljišč v lasti Občine Radovljica. Če bo 
za najem zemljišč več interesentov, bo zemljišče oddano v najem po po-
stopku iz 8. člena Pravilnika. 

Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upra-
vljanja s stvarnim premoženjem Občine Radovljica s soglasjem župana 
lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Številka: 478-0001/2018-13
Datum: 19.4.2018
  Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN                                                                                                                              


