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2. V drugem odstavku 62. člena se številka 57 spremeni v 54 tako, da se
drugi odstavek pravilno glasi:
“(2) Za posege v prostor (velja tudi za enostavne objekte) je potrebno
upoštevati določilo (1) točke 54. člena.”
Številka: 350-03-0003/2005
Datum: 21. 2. 2013

Ciril Globočnik, l. r.
ŽUPAN

1.
Redakcijski popravek
Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica
(DN UO, št. 159/2012)
1. V 10. členu Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica se v naslednjih vrsticah “Preglednice 6” besedilo v zadnjem stolpcu:
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spremeni tako, da se pravilno glasi:					
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Obrazložitev:
V zgoraj omenjenem 10. in 62. členu je prišlo do tehnične napake pri
navedbi členov. S tem redakcijskim popravkom se napaka odpravlja.

2.
Na podlagi 52. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS,
št. 33/07 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG,
št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 21. redni
seji dne 20. 2. 2013 sprejel
ODLOK
o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu
občine Radovljica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
(1) S tem odlokom se sprejme Prve spremembe in dopolnitve Prostorskega reda občine Radovljica (DN UO, št. 159/12, 166/12 – red.pop.).
(2) Spremembe in dopolnitve Prostorskega reda občine Radovljica je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal pod št. projekta
09/12.
2. člen
(vsebina in sestavine odloka)
(1) Besedilo Prvih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda občine
Radovljica obsega poglavja:
I. Uvodne določbe
II. Spremembe in dopolnitve Prostorskega reda Občine Radovljica
III. Končne določbe
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(2) Kartografski del Prvih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda
občine Radovljica vsebuje naslednje liste, s katerimi se nadomesti istoimenske liste iz kartografskega dela Prostorskega reda občine Radovljica:
– list 20 (D2644) s prikazom območij namenske rabe prostora ter
območij funkcionalnih in prostorskih enot v merilu 1:5000,
– list 20 (D2644) s prikazom objektov gospodarske javne infrastrukture ter območja funkcionalnih in prostorskih enot v merilu
1:5000.
(3) Priloge
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKEGA REDA
OBČINE RADOVLJICA

št. 170, 1. marca 2013

6. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.
Številka: 3505-0008/2012 				
Datum: 20. 2. 2013 				
Ciril Globočnik, l. r.
ŽUPAN

3. člen
(1) V preglednici 6 v 10. členu se spremeni razdelek, ki se nanaša na
funkcionalno enoto naselja Mošnje, in sicer:
– na koncu razdelka se doda novo vrstico:
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4. člen
Na koncu razdelka 5.2.1.12. Mošnje se doda nov 155a. člen, ki se glasi:
„Območje prostorskih enot MO 13 in MO 17:
Gradbeni inženirski objekti (razen izjem, za katere so v 6. ali 28. členu tega odloka določeni manjši odmiki) na območju prostorskih enot se
lahko gradijo do meja sosednjih zemljišč. Za prostorsko enoto MO 17
veljajo še naslednja posebna določila:
– 	stavbe na območju prostorske enote morajo biti od meja sosednjih
zemljišč oddaljene najmanj 0,5 metra,
– 	ne glede na določila točke (7) 31. člena tega odloka so na območju
prostorske enote dopustne tudi dozidave obstoječih zakonito zgrajenih stavb,
– 	maksimalni faktor zazidanosti: 0,45,
– maksimalni faktor izrabe: 1,35,
– 	igralne površine na prostem iz točke (5) 32. člena tega odloka se
zagotovi na območju prostorske enote z oznako MO 13 v sklopu odprtih javnih površin ob kulturnem domu Mošnje, ki so v lasti Občine
Radovljica,
– 	višina objektov na območju prostorske enote ne sme presegati višine
slemena cerkve Sv. Andreja.“

3.
Na podlagi 44. in v zvezi s 165. členom Zakona o ohranjanju narave (Ur.
l. RS, št. 96/04 -uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 32/08
- odl. US in 8/10 - ZSKZ-B), 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US) in 28. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) je
Občinski svet Občine Radovljica na svoji 21. redni seji dne 20. 2. 2013
sprejel
ODLOK
o delni razveljavitvi Odloka o razglasitvi Oble gorice
in Volčjega hriba za naravna spomenika
1. člen
Odlok o razglasitvi Oble gorice in Volčjega hriba za naravna spomenika
(Ur. l. RS, št. 5/95 in DN UO, št. 43/04) preneha veljati v naslovu in v
vsebinah v delu, ki se nanaša na Oblo gorico.
2. člen
Določbe, ki se nanašajo na Volčji hrib, se uporabljajo v ustreznem številu
in sklonu.
3. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave.
Številka: 3505-0016/2011
Datum: 20. 2. 2013
Ciril Globočnik, l. r.
ŽUPAN

4.
Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS,
št. 33/07 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG,
št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 21. redni seji
dne 20. 2. 2013 sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA CENTRALNO OBMOČJE
RADOVLJICE

III. KONČNE DOLOČBE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

5. člen
(vpogled)

1. člen

Prve spremembe in dopolnitve PRO so na vpogled vsem zainteresiranim
na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica.

(1) S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o Zazidalnem načrtu za
centralno območje Radovljice (DN UO, št. 64/2006, 120/2009 – spr.
DP, 121/2009 – spr DP, 132/2010 in 133/2010).
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(2) Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za centralno območje
Radovljice (v nadaljevanju: SD ZN) je izdelal Protim Ržišnik Perc, d. o. o.,
pod št. projekta P119380, februar 2013.
2. člen
Odlok o Spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za centralno
območje Radovljice vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge.
Tekstualni del:
– besedilo odloka
Grafični del:
– 	izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela DP in PRO občine
Radovljica
– prikaz območja ZN na ortofoto posnetku
– 	arhitektonsko zazidalna situacija – prikaz sprememb po tem odloku
(M 1: 2000)
– 	arhitektonsko zazidalna situacija – prikaz posameznih sprememb po
karejih:
– kare C in D (M 1: 1000)
– kare E in F (M 1: 1000)
– kare L in M (M 1: 500)
– kare P (M 1: 1000)
– kare V in A (M 1: 1000)
– 	prečiščen grafični del ZN – arhitektonsko zazidalna situacija (M 1:
2000)
Priloge:
– izvleček iz prostorskih sestavin DP in PRO občine Radovljica
– prikaz stanja prostora
– strokovne podlage
– smernice in mnenja
– obrazložitev in utemeljitev SD ZN
– povzetek za javnost
II. MEJA
3. člen
(1) Meja območja ZN za centralno območje Radovljice je bila določena
s prostorskimi sestavinami družbenega plana in z Zazidalnim načrtom za
centralno območje Radovljice in se s temi SD ZN ne spreminja.
(2) Meja ureditvenega območja SD ZN obsega kareje in dele karejev A,
C, D, E, F, L, M, P in V in je razvidna iz grafičnega dela SD ZN.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
4. člen
V 3.l členu pod naslovom »Notranja delitev« se v peti alineji črta besedilo »in objektom TVD Partizan med Gorenjsko in Kopališko cesto«.
5. člen
V 3.m členu pod naslovom »Funkcije posameznih območij« se:
– pod naslovom »Kare A« črta tretji stavek;
– pod naslovom »Kare C«:
– 	na koncu besedila črta pika in doda besedilo, ki se glasi: »in stanovanjskega objekta na zemljiščih parc. št. 189/38, 189/58 in
189/66, k.o. Radovljica.«;
– pod naslovom »Kare D«:
– 	besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Obstoječe
kopališče se obnovi, bazen se prilagodi sodobnim zahtevam, pri ureditvi je potrebno upoštevati koncept arh. Vurnika.«,
– črta besedilo tretjega odstavka,
– 	pod naslovom »D/a) – Kopališče in avtokamp« v drugem stavku besedilo »z oznakami A, B, C, D« nadomesti z »kopališča«, črta oznaka
»(E)« na koncu stavka ter doda besedilo: »in ureditev sonaravnih ležalnih površin na pobočju Oble gorice.«,
– 	na koncu doda besedilo: »Na površinah od objekta vzdolž Gorenjske ceste je možno urediti dodatno parkirišče in dodatno asfaltirano
športno površino.«;
– pod naslovom »Kare E«:
– črta besedilo tretjega odstavka,
– 	na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi: »Med Kopališko
cesto in Oblo gorico je skladno s strokovno podlago »Načrt ureditve
za Oblo gorico«, ki jo je izdelal Zavod za Gozdove Slovenije, OE
Bled, februarja 2013, predvidena širitev parkirišč na zemljišče parc.
št. 167/1, k.o. Radovljica.«;

UO, stran 3

– pod naslovom »Kare P«:
– 	v prvem stavku črta besedilo »poslovno – stanovanjskega« tako,
da se prvi stavek glasi: »V območju je v kompleksu vrta ob objektu
Gorenjska c. 8. načrtovana gradnja stanovanjskega in pomožnega
objekta z navezavo na obstoječi parkovno urejeni del vrta.«,
– črta drugi stavek prvega odstavka,
– 	v šestem odstavku pred zadnjim stavkom doda stavek, ki se glasi:
»Do izgradnje predvidenega poslovno stanovanjskega objekta s kletno garažo, je dopustna ureditev parkirišč na terenu.«;
– pod naslovom »Kare V«:
– 	besedilo drugega odstavka nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi: »Območje kareja V je namenjeno širitvi obstoječih programov
(vzgoji, izobraževanju, športu in rekreaciji).«,
– 	na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi: »Na območju je
dopustna gradnja skupne kotlovnice na lesno biomaso.«
6. člen
V 3.n členu pod naslovom »Pogoji glede vrste in oblikovanja posegov
v prostor po posameznih karejih« se:
– pod naslovom »Kare A«:
besedilo spremeni tako, da se glasi: »Območje Oble gorice ima poudarjene naslednje funkcije: varstvo naravnih vrednot, kulturno dediščinsko,
poučno in rekreacijsko funkcijo.
Na območju so dovoljeni tisti posegi, ki služijo funkcijam, omenjenim v
prejšnjem stavku in so opredeljeni v naslednjih strokovnih podlagah:
- 	Idejna zasnova za kopališče Radovljica, Stvar d.o.o., Ljubljana, november 2011,
- 	Načrt ureditve za Oblo gorico, ki ga je izdelal Zavod za Gozdove
Slovenije, OE Bled, februarja 2013.
Pri posegih je treba upoštevati določila veljavnih predpisov ter pogoje in
soglasja pristojnih služb za varstvo narave, kulturne dediščine in gozdov.«
– pod naslovom »Kare C«
za prvim odstavkom doda besedilo, ki se glasi:
»Na zemljiščih parc. št. 189/38, 189/58 in 189/66, k. o. Radovljica je
dopustna gradnja enostanovanjskega objekta:
– program: stanovanjska stavba z nadstrešnico za 2 PM
– 	tlorisne dimenzije: 7,5 m x 10,2 m (dopustni so izmiki iz fasadne
linije do globine 2,5 m)
– 	višinski gabarit: P+1 (možna podkletitev)
– 	streha: enokapna, naklon prilagojen sosednjim objektom; nadstrešnica ravna streha
– 	oblikovanje: oblikovno mora biti objekt prilagojen obstoječemu
objektu na sosednji parceli z upoštevanjem značilnih arhitektonskih
elementov (streha, balkoni, odprtine)
– 	umestitev na parcelo: v liniji obstoječih dvojčkov na zemljiščih
189/32 in 189/2, k. o. Radovljica
– 	zunanja ureditev: parkirišča na lastni parceli, parkovna ureditev okolice.«;
– pod naslovom »Kare D«:
– črta določila, ki se nanašajo na pogoje za gradnjo objekta št. 15,
– 	besedilo pod naslovom »D/a Kopališče in avtokamp« spremeni tako,
da se glasi:
»Z rekonstrukcijo, odstranitvami in novimi gradnjami posameznih objektov kopališča je predvidena celovita preureditev kopališča in pripadajoče zunanje ureditve. Predvideni posegi se izvedejo v skladu s strokovno
podlago »Idejna zasnova za rekonstrukcijo in novogradnjo Kopališča
Radovljica«, ki jo je izdelalo projektivno podjetje Stvar, d. o. o., št. proj.
11-2, v novembru 2011.
Arhitekturna zasnova prenove kopališča sledi temeljni ideji arh. Vurnika, da
se celotno kopališče obravnava kot enotno in predvideva združitev obstoječih objektov kopališča v enoten kompleks z izvedbo ravne strehe preko
celote, ki bo omogočala celoletno uporabo bazena in bo v območju nad
bazenom izvedena kot pomična, steklena streha, napeta v plitvem loku.
Obstoječa objekta A (vstopno recepcijski objekt) in objekt B (servisni in
upravni prostori plavalnega kluba) se združita z bazenskim kompleksom v
enovit objekt, v katerem se v pritličju umesti zaprt otroški bazen, recepcija avtokampa in letna recepcija kopališča, sanitarni prostori avtokampa,
vstopna recepcija v bazenski kompleks ter garderobni in tehnični prostori. V nadstropju se nad otroškim bazenom predvidi tribune in teraso
gostinskega lokala z letnim šankom, ki se jo lahko delno prekrije ter gostinski lokal s sanitarijami in garderobami.
Z rekonstrukcijo in novo gradnjo delno pomične strehe in oboda olimpijskega bazena se poleg objektov A in B v enovit bazenski kompleks
združita tudi obstoječa objekta C in D, ki se nahajata na severni strani
olimpijskega bazena (objekt E). Objekt D je vkopan v zemljo in predstavlja tehnični prostor, v objektu C pa so v dveh etažah predvideni servisni
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in upravni prostori plavalnega kluba, notranje športne dejavnosti (fitnes,
savna, ipd.) in tehnični prostori.
Ob vzhodni strani bazenskega kompleksa je na pobočju Oble gorice
predvidena ureditev večje sončne ležalne ploščadi (E1), ki se jo z bazenom poveže s stopnišči ter nad njo še ureditev posameznih manjših
sonaravnih ležalnih površin, ki lahko segajo tudi na območje kareja A.
Na teraso nad vhodnim delom v avtokamp in bazenski kompleks je dopustna umestitev cca. 10 m stolpa z dvema toboganoma z iztekom v novem
bazenu ob zunanjem otroškem igrišču.
GABARITI OBJEKTOV:
A: 27 m x 21 m, K+P (kota terase +-0,00 m)
B, C in E: 95 m x 34 m, K+P (max. kota strehe +5,80 m)
E1: 95 m x 4,8 m (kota ležalne ploščadi +3,50 m)
Kota +-0,00 m je kota tlaka ob obstoječem olimpijskem bazenu.
V sklopu zunanje ureditve bazenskega kompleksa so predvidene še naslednje ureditve:
– 	obnova in dopolnitev obstoječe makadamske poti v osi od uvoza s
Kopališke ceste do ograje območja ob Ul. Staneta Žagarja, zaključek osi z ureditvijo letnega paviljona (npr. letna kuhinja avtokampa,
začasna (poletna) gostinska ponudba, tuši in sanitarije zunanjih
igrišč),
– 	rekonstrukcija območja zunanjih igrišč na severni strani območja,
dopolnitev igrišč odbojke na mivki z dodatno ponudbo (npr. badminton na mivki),
– obnova tlakovanja poti in ploščadi ob obstoječem otroškem bazenu,
– 	ureditev počivališča za avtodome v obstoječem ograjenem območju
avtokampa na parc. št. 839 k. o. Predtrg, delu parc. št. 832 k. o.
Predtrg in delu parc. št. 176/5 k.o. Radovljica (10-12 mest, dostop
do rondoja Kopališke ceste, tlakovano s travnimi rešetkami ali z utrjeno gruščno trato),
– 	preureditev zelenice rondoja na Kopališki cesti v vstopni park novega
bazenskega kompleksa (tlakovanje, osvetlitev in ureditev sedišč),
– 	ureditev kolesarnice pod nadstreškom v sklopu vstopnega območja.
Odstopanja od gabaritov objektov in od rešitev predvidenih v zgoraj navedeni idejni zasnovi so dopustna pod pogojem, da so usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.
Prenova bazena se lahko izvaja fazno, pri čemer morajo posamezne faze
predstavljati funkcionalno zaključene celote.
Zemljišče, na katerem je bila predvidena gradnja zimskega bazena
(objekt št. 15) se nameni za šport in rekreacijo, po potrebi se lahko uredi
tudi parkirišča za potrebe bazena.«
– 	pod naslovom »Kare E« na koncu besedila doda nov odstavek, ki se
glasi: »Širitev obstoječega parkirišča na zemljišče parc. št. 167/1, k.
o. Radovljica:
– 	parkirišče se izvede skladno s Strokovno podlago »Načrt ureditve za
Oblo gorico«, ki jo je izdelal Zavod za Gozdove Slovenije, OE Bled,
februarja 2013,
– 	parkirišča se izvede v kombinaciji utrjenih (npr. asfaltnih) ter zatravljenih površin, med posameznimi vrstami parkirnih površin se umesti
vrste široko-krošnjatih dreves,
– 	sočasno z ureditvijo novih parkirnih površin je potrebno urediti tudi
obstoječa parkirišča med Kopališko ulico in Oblo gorico, vključno z
vstopnim parkom na rondoju pred bazenskim kompleksom.«;
– 	pod naslovom »Kare F« spremenijo pogoji za gradnjo objekta št. 16,
in sicer tako, da se glasijo:
»- program: stanovanjska vila
- 	na zemljišču s parc. št. 167/7 in 166/4, obe k. o. Radovljica se
zgradi objekt vila z razgibanim tlorisom ali dve vili, ki sta lahko med
seboj transparentno povezani, skupno se na zemljišču lahko predvidi
največ 6 stanovanj
- 	tloris objekta oziroma objektov: je znotraj določene gradbene meje
lahko poljuben, pri čemer zazidanost zemljišča ne sme preseči 25%,
s severozahodno fasado objekta je potrebno nadaljevati gradbeno
linijo obstoječih vil ob Kopališki cesti, v nadaljevanju je objekt lahko
umaknjen v notranjost zemljišča
- 	višinski gabarit: (K)+P+1 (v primeru strehe z naklonom 35/38°, je
dopustna izvedba mansarde). Maksimalna višinska kota objektov
nad terenom je 14 m. Skupna maksimalna višina kolenčnega zidu in
kote pritličja nad terenom je 1,5 m. Podkletitev objekta je dopustna,
kletna etaža lahko tudi presega določeno gradbeno linijo oziroma
gradbene meje, vendar odmik podzemnega dela objekta od mej sosednjih parcel ne sme biti manjši od 3 m. Odmik uvozne rampe v
kletno etažo od sosednjih parcelnih mej je s soglasjem soseda lahko
tudi manjši od 3 m.
- 	zunanja ureditev: parkirišča je potrebno zagotoviti v sklopu gradbene
parcele, lahko tudi v kletni etaži. Na zemljiščih je potrebno zagotoviti
najmanj 50% odprtih bivalnih površin. Uvoz oziroma izvoz se lahko
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uredi z zahodne ali vzhodne strani.
	Z umestitvijo objekta morajo biti zagotovljeni ustrezni svetlobno-tehnični in požarno-varstveni pogoji ter minimalno 5 m odmik od cestnega telesa, ki ga predstavlja dejansko zgrajena (kategorizirana) cesta
s pločnikom.«
– pod naslovom »Kare P«:
– 	črta določila, ki se nanašajo na pogoje za gradnjo objekta št. 12
in se jih nadomesti z naslednjim besedilom: »Na zemljišču parc. št.
126/1, k. o. Radovljica je dopustna postavitev enokapne nadstrešnice za 3 PM in pritlične vrtne lope, k predvideni rešitvi je potrebno
pridobiti soglasje ZVKD. Uvoz na območje se uredi na meji med zemljišči parc. št. 126/1 in 126/2, k. o. Radovljica.«,
– 	na koncu besedila doda stavek, ki se glasi: »Do izgradnje predvidenega poslovno stanovanjskega objekta s kletno garažo, je dopustna
ureditev parkirišč na terenu. Glede na izbrani prometni režim je dopustna ureditev več uvozov/izvozov na obravnavano območje.«;
– pod naslovom »Kare V« besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Za vse objekte so dovoljene odstranitve, vzdrževalna dela, investicijska
vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in nadomestitve z
novimi objekti (v primerljivih gabaritih in volumnih odstranjenega objekta)
pod pogojem, da so zagotovljeni odmiki od mej in varovalnih pasov infrastrukturnih objektov in naprav ter pod pogojem, da se z dozidavo ne
poslabšujejo bivalni pogoji v sosednjih objektih.
Zagotovljeno mora biti parkiranje na lastnem zemljišču.
– OBMOČJE VRTCA: Na območju je dopustno povečanje kapacitete
obstoječega vrtca. Predvidi se dozidava na vzhodnem delu obstoječega
objekta, znotraj gradbene meje, prikazane v grafičnem delu ZN. Novogradnja naj se glede naklona in oblikovanja strehe ter z gabariti (tlorisni in
višinski gabarit) prilagodi obstoječemu objektu.
Prosta zemljišča med obstoječim vrtcem in območjem šole se namenijo
za potrebe širitve vrtca. Na območju je poleg objektov navedenih v 4.
členu osnovnega odloka dopustna postavitev nezahtevnih in enostavnih
objektov za potrebe vrtca.
Parkirišča za potrebe vrtca se lahko uredijo na zemljišču vrtca (lahko tudi
pod terenom) oz. se za potrebe vrtca nameni parkirišča ob Kopališki cesti.
Poleg vrtca se v objektih na tem delu območja lahko izvaja mirna poslovna dejavnost (CSD, ipd.).
Dopustno je odstopanje od tlorisnih gabaritov in oblikovne zasnove vrtca,
prikazane v grafičnem delu ZN, pod pogojem, da so upoštevani predpisi
za gradnjo vrtcev.
Na območju vrtca je po predhodni odstranitvi objekta Kopališka 10, dozidava vrtca dopustna tudi na severni strani objekta.
– OBMOČJE OSNOVNIH ŠOL, ATLETSKEGA STADIONA TER PROSTE POVRŠINE DO GRADNIKOVE CESTE: Proste površine območja so
namenjene širitvi obstoječih programov vzgoje, izobraževanja športa in
rekreacije.
Na območju šole, so poleg objektov navedenih v 4. členu osnovnega odloka dopustne postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe
šole in atletskega stadiona ter postavitve začasnih športnih objektov (npr.
mobilni montažni športni objekti).
Ob atletskem stadionu se lahko uredi tribune za gledalce.
Predvidena je ograditev šolskega kompleksa.
Izgradnja parkirišč in deviacija Kopališke ceste mimo vrtca je dovoljena.
Regulacijska plinska postaja mora biti zgrajena ob parkiriščih in oblikovno prilagojena okolici.
Na območju kareja V je dopustna umestitev skupne kotlovnice na lesno
biomaso, ki bo namenjena ogrevanju več objektov v okolici (šole, vrtec,
zdravstveni dom, bazen,…). Etažnost objekta je lahko do K+P, oblikovno
se mora prilagoditi okoliškim objektom.
V sklopu projektne dokumentacije za gradnjo kotlovnice je potrebno izdelati ustrezno strokovno podlago, ki mora poleg idejne zasnove objekta
vsebovati tudi utemeljitev ustreznosti lokacije s prostorskega, prometnega, okoljevarstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.«
7. člen
V 3.p členu pod naslovom »Pogoji za prometno, komunalno in energetsko urejanje prostora« se na koncu četrtega odstavka pika nadomesti z vejico in se doda naslednje besedilo: »razen omrežja za potrebe
distribucije toplote iz predvidene skupne kotlovnice na lesno biomaso.«
8. člen
V 3.r členu pod naslovom »Krajinsko arhitekturno oblikovanje in
urejanje zelenih in ostalih zunanjih površin« se v poglavju »naravno
zelenje«, v prvi alineji črta besedilo: Obla gorica in za besedilom Donice
doda dvopičje ter doda druga alineja, ki se glasi:
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»– območje Oble gorice:
dopustni so naslednji posegi, ki so opredeljeni v strokovnih podlagah:
Idejna zasnova za kopališče Radovljica, Stvar d.o.o., Ljubljana, november 2011 in Načrt ureditve za Oblo gorico, Zavod za gozdove Slovenije,
OE Bled, februar 2013:
– gozdnogospodarski ukrepi
– 	vzpostavitev ekološkega šolskega vrta in sadovnjaka (na travniku
ob osnovni šoli)
– postavitev valilnic za ptice.«
V istem členu se spremeni besedilo zadnje alineje besedila prve točke
tako, da se glasi: »- Območje avtohtonega zelenja – je Donica, ki ima
status varovanega območja.« ter na koncu prve točke doda naslednje
besedilo: »Na območju Oble gorice so predvidene naslednje ureditve, ki
imajo podlago v strokovnih podlagah, navedenih v tem členu:
– 	ureditev sprehajalnih poti različnih izvedb (asfaltne, peščene, z
lesenimi sekanci, ipd.)
– 	ureditev počivališč in razgledišč (postavitev klopi in košev za odpadke, postavitev razglednih podestov, postavitev informacijskih
in panoramskih tabel ter geološkega stebra, ureditev bunkerjev,
ureditev sonaravnih ležalnih površin nad kopališčem, ipd.)
– 	ureditev parkirišč v zelenju na zemljišču parc. št. 167/1 k. o.
Radovljica«
9. člen
V 6. členu, pod naslovom »Rešitve in ukrepi za varovanje okolja«,
podnaslov poglavja »Zrak« se na koncu drugega stavka pika nadomesti z
vejico in doda naslednje besedilo: »dovoljena je tudi ureditev energetske
oskrbe z alternativnimi viri kot so lesna biomasa, kogeneracija, toplotne
črpalke in podobno.«
10. člen
V naslovu 8. člena se doda veznik »in« tako, da se naslov glasi »Varstvo
kulturne dediščine in ohranjanje narave«.
Na koncu besedila istega člena se doda naslednje besedilo: »Na območju Oble gorice se nahajajo trije bunkerji Rupnikove linije, zgrajeni v
letih 1937 do 1938. Bunker tipa MT6 trapeznega tlorisa je bil namenjen
bočnemu ognju, MG12 in MG14 pa sta bili mitralješki gnezdi z zavitimi
vhodi, zavarovanimi z vhodno strelno lino in s položajem v malem stolpiču. Območje bunkerjev je v register dediščine vpisano pod EŠD 27926
Radovljica - Bunkerji na Obli gorici.
Za vse bunkerje velja naslednji varstveni režim:
1. Ohranjati je treba njihovo avtentično lego, vključno s pripadajočo okolico, vse njihove sestavine, izvirno oblikovanje, materiale in tehnologijo
gradnje.
2. Ohranjati je treba njihov zasuk, orientacijo, tako da se iz njih ohranja
pogled na potek obrambne linije.
3. Pred načrtovanjem posegov na bunkerje je treba izvesti raziskave materialov in analizo preteklih posegov.
4. Pred posegom nanje ali v njihovo vplivno območje, ki ga predstavljata celotna Obla gorica, tudi za urejanje poti in postavitev označevalnih
tabel, je treba na pristojni službi za varstvo kulturne dediščine pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in nato kulturnovarstveno soglasje k dokumentaciji za poseg.
Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti
tudi za vsak poseg v enoto, območje ali vplivno območje kulturne dediščine. Dediščina in osnovne varstvene usmeritve so razvidne iz Strokovnih zasnov varstva kulturne dediščine za območje občine Radovljica,
ZVKDS OE Kranj, februar 2008 in iz odlokov o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini Radovljica.«
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– dopustne so le takšne športne in rekreacijske aktivnosti zaradi katerih se bistveno ne spreminjajo fizične lastnosti naravne vrednote (npr. z
obsežnim odstranjevanjem skal, pritrjevanjem klinov, jeklenih vrvi in podobnim) ter da zaradi prisotnosti ljudi (velike množice) ni motena vidna
podoba naravne vrednote in onemogočeno njeno doživljanje;
– naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti z ureditvijo poti, razgledišč, počivališč, postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in
podobno, vendar tako, da se bistveno ne spremenijo lastnosti naravne
vrednote ter, da je vidna podoba naravne vrednote čim manj spremenjena;
– naravno vrednoto ali njen del, ki je posebej občutljiv na fizične učinke
hoje, ki jih povzročijo obiskovalci, je potrebno urediti tako, da se onemogoči ogrožanje naravne vrednote;
– vegetacijo na naravni vrednoti se lahko odstrani v primeru, da se s tem
omogoči dostop, izboljša vidnost ali prepreči vpliv rastlinstva na vrednoto.«
12. člen
V 11. členu, pod naslovom »Odstopanja« se besedilo drugega stavka
spremeni tako, da se glasi: »Pri izvedbi in obnovi prometne, komunalne,
energetske in druge infrastrukture so dopustne spremembe tras, mest
priključevanja in lokacij infrastrukturnih objektov ter tras cest in drugih
prometnih površin zaradi ustreznejših in racionalnejših rešitev, pod pogojem da so k spremenjenim rešitvam pridobljena soglasja upravljavcev
in soglasja pristojnih organov, če se spremenjena rešitev nahaja v varovanem območju.«
IV. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE GRAFIČNEGA DELA ZN
13. člen
Spremeni se grafični del Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice (DN UO, št. 132/2010) in
sicer tako, da se na karti »funkcionalna, tehnična in oblikovna zasnova
objektov, št. lista 2.8 (M 1:500), iz prereza objekta z oznako M 26 črta
kote posameznih etaž.
V. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za centralno območje
Radovljice so na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in
Upravni enoti Radovljica.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.
Številka: 3505-0002/2012
Datum: 20. 2. 2013
Ciril Globočnik, l. r.
ŽUPAN

11. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi: »Pri izvajanju posegov
na območjih naravnih vrednot je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– gradnjo objektov, vključno z enostavnimi objekti, je v primeru, da ni
drugih prostorskih možnosti zunaj naravne vrednote, potrebno izvajati
tako, da se izkoristijo vse možne tehnične in druge rešitve, da se naravna
vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena;
– zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena nasipavanje, zasipavanje) je potrebno izvajati tako, da se ohranja lastnosti, zaradi katerih je
del narave opredeljen za naravno vrednoto ter, da je njena vidna podoba
čim manj spremenjena;
– prepovedano je odlaganje odpadkov in drugega materiala, vključno z
odpadnim izklopnim ali gradbenim materialom;

5.
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/07 in spremembe) ter 30. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99, 19/00) je župan Občine Radovljica sprejel
SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega
načrta Zgornja Dobrava ZgD 04
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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 njegovih 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 novega OPPN za območje stanovanjskih
površin s kmetijskimi gospodarstvi (SK) na Zgornji Dobravi, ki je v Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; DN UO, št.
159/2012) opredeljeno kot prostorska enota ZgD 04. Prostorska enota ZgD 04 je namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo
dnevnim potrebam prebivalcev. Območje je delno že pozidano s stanovanjskimi objekti, z OPPN se določi pogoje za novo pozidavo ter predvsem za ureditev infrastrukture za celotno območje. Podrobnejša merila
in pogoji za pripravo OPPN so navedeni v 123. členu PRO.
V okviru izdelave OPPN se pripravi tudi program opremljanja. OPPN
mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo (predvsem Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/07 in spremembe) in
vsemi podzakonskimi predpisi.
3. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje leži na severozahodnem delu naselja Zgornja Dobrava, velikost je približno 3,30 ha. Že v prostorskih sestavinah družbenega plana
občine Radovljica je bilo območje opredeljeno kot stavbno zemljišče namenjeno stanovanjski pozidavi, s PRO pa je bilo določeno, da je to prostorska enota z oznako ZgD 04, za katero je potrebno pripraviti OPPN.
Zemljišče leži v k. o. Dobrava pri Kropi.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo
vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag, 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 odloči pripravljavec.
Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi
predpisi. Prostorski načrtovalec se izbere na podlagi Zakona o javnem
naročanju.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih 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
– smernice nosilcev urejanja prostora, 30 dni
– 	priprava dopolnjenega osnutka OPPN, 15 dni (priprava eventuelnih
variantnih rešitev)
– 	javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, sodelovanje javnosti,
javna obravnava, 30 dni
– 	preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek
OPPN, priprava stališč, priprava predloga OPPN, 15 dni
– mnenja nosilcev urejanja prostora, 30 dni
– sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu
– 	objava odloka OPPN 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
– sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN, 30 dni.
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6. člen
(državni in lokalni 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 kmetijstvo in okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22,
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 kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek
območja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
5. 	Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za
kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj,
Tomšičeva 7, Kranj
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
8. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska 19, 4260 Bled
9. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
10. Telekom Slovenije, d. d., Center za vzdrževanje omrežja 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. 	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 OPPN 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 treba 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
njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag se financira iz proračuna Občine Radovljica.
8. člen
(objava sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh Občine Radovljica.
Številka: 3505-007/2012
Datum: 14. 2. 2013
Ciril Globočnik, l. r.
ŽUPAN
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6.
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l.
RS, št. 33/07 in spremembe) ter 30. člena Statuta Občine Radovljica
(UVG, št. 23/99, 19/00) je župan Občine Radovljica sprejel
JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Zgornja Dobrava ZgD 04
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Zgornja Dobrava ZgD 04.
Območje OPPN zajema naslednje parc. št. ali njihove dele:
286/10, 286/11, 286/12, 286/13, 286/14, 286/15, 286/23,
286/24, 286/25, 286/27, 286/28, 286/29, 286/3, 286/30,
286/31, 286/32, 286/33, 286/34, 286/35, 286/36, 286/37,
286/38, 286/39, 286/4, 286/40, 286/41, 286/42, 286/43,
286/44, 286/45, 286/46, 286/47, 286/48, 286/7, 286/8, 286/9,
288/1, 288/2, 288/3, 290/1, 290/4, 291/1, 291/2, 291/3, 291/4,
292/1, 292/2, 292/3, 292/6, 292/7, 292/8, 293/2, 295/1, 295/2
in 297/1, vse k. o. Dobrava pri Kropi
(podatki GURS december 2012).
2. člen
Javna razgrnitev traja od 20. marca 2013 do vključno 18. aprila 2013.
3. člen
Dopolnjen osnutek bo razgrnjen v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Srednja
Dobrava, Srednja Dobrava 1a, 4245 Kropa v času uradnih ur ter na uradni spletni strani Občine Radovljica (http://www.radovljica.si).
4. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 20. marca 2013, ob
18. uri v prostorih Krajevne skupnosti Srednja Dobrava.
5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in
posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na
javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb
in predlogov, posreduje pisno na naslov Občine Radovljica, Gorenjska
cesta 19, 4240 Radovljica ali pošlje na elektronski naslov: obcina.radovljica@radovljica.si (kot zadeva vnesti ključne besede: “OPPN Zgornja
Dobrava”). Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim dnem javne
razgrnitve.
6. člen
To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave.
Številka: 3505-0007/2012
Datum: 20. 2. 2013
Ciril Globočnik, l. r.
ŽUPAN

7.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007
- UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010) in Odloka o proračunu Občine
Radovljica za leto 2013 (DN UO, št. 167/2012) Občina Radovljica objavlja naslednji
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev upokojencev
v občini Radovljica v letu 2013
1. Podatki o naročniku
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
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2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev upokojencev in zvez, katerih vsebina vključuje:
– informiranje in svetovanje svojim članom,
– aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– 	organizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi,
srečanja, …),
– skrb za lastno zdravje,
– kulturno izražanje in kreativnost,
– športne aktivnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo programe društev upokojencev in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju občine Radovljica,
– svojo dejavnost izvajajo na območju občine Radovljica,
– prijavijo program, ki je predmet razpisa,
– redno delujejo najmanj eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– 	imajo urejeno evidenco o članstvu in zagotovljene osnovne pogoje
za realizacijo prijavljenih programov,
– 	ne prijavljajo programov z enako vsebino na drug javni razpis Občine
Radovljica za sofinanciranje v letu 2013.
Programi, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in so že sofinancirani s
strani Občine Radovljica na drugi osnovi, na tem razpisu ne morejo biti
sofinancirani.
4. Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov društev upokojencev
Ocenjevanje in vrednotenje programov društev upokojencev bo izvedeno v skladu s kriteriji, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina razpisanih sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov društev
upokojencev, v letu 2013 znaša 9.000,00 EUR.
6. Rok za izvedbo programov
Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedeni do
31. 12. 2013.
7. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi z javnim razpisom
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si ter v sprejemni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Prijava na razpis se vloži na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na naslovu Občina Radovljica, Oddelek
za družbene dejavnosti, Gorenjska cesta 19, Radovljica, kontaktna oseba je Romana Šlibar Pačnik, tel. št. 04/537 23 24.
8. Način prijave in rok za oddajo vlog
Vlogo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na
naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis “JAVNI RAZPIS – DRUŠTVA
UPOKOJENCEV 2013 – NE ODPIRAJ”, na hrbtni strani pa naveden naziv in naslov prijavitelja.
Rok za oddajo vlog je 20. 3. 2013. Šteje se, da je prijava pravočasna,
če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v
sprejemni pisarni občine. Odpiranje vlog bo predvidoma 21. 3. 2013.
Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru, da prijavitelji ne bodo oddali popolnih prijav, bodo pozvani k
dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno ali jih ne bodo vložile upravičene
osebe ali bodo nepopolne po roku, določenem za dopolnitev, bodo s
sklepom zavržene.
9. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru
Odpiranje vlog ter ocenjevanje in vrednotenje programov društev upokojencev na podlagi podatkov iz vlog bo opravila posebna komisija, ki jo
imenuje župan.
O izidih razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo na razpis. Z upravičenci, katerim bo priznano sofinanciranje,
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bo sklenjena pogodba o izvajanju programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2013. Upravičenci so dolžni do 31. 1. 2014 posredovati
vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa.
Številka: 41010-52/2013-2
Datum: 1. 3. 2013

Ciril Globočnik, l. r.
ŽUPAN

8.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007
- UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010) in Odloka o proračunu Občine
Radovljica za leto 2013 (DN UO, št. 167/2012) Občina Radovljica objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov veteranskih organizacij
v občini Radovljica v letu 2013
1. Podatki o naročniku
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov veteranskih organizacij, katerih vsebina vključuje:
– informiranje in svetovanje svojim članom,
– aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– skrb za spomenike in spominska obeležja,
– 	organizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi,
srečanja, …),
– 	organizacijo prireditev občinskega in širšega pomena (proslave, spominske slovesnosti, …),
– obujanje in negovanje tradicije,
– spodbujanje kulturnega izražanja in kreativnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo programe veteranskih organizacij in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju občine Radovljica,
– prijavijo program, ki je predmet razpisa,
– redno delujejo najmanj dve leti,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– 	imajo urejeno evidenco o članstvu in zagotovljene osnovne pogoje
za realizacijo prijavljenih programov,
– ne prijavljajo programov z enako vsebino na drug javni razpis Občine
Radovljica za sofinanciranje v letu 2013.
Programi, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in so že sofinancirani s
strani Občine Radovljica na drugi osnovi, na tem razpisu ne morejo biti
sofinancirani.
4. Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov veteranskih
organizacij
Ocenjevanje in vrednotenje programov veteranskih organizacij bo izvedeno v skladu s kriteriji, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina razpisanih sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, v letu 2013 znaša 5.500,00 EUR.
6. Rok za izvedbo programov
Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedeni do
31. 12. 2013.
7. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi z javnim razpisom
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si ter v sprejemni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Prijava na razpis se vloži na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na naslovu Občina Radovljica, Oddelek
za družbene dejavnosti, Gorenjska cesta 19, Radovljica, kontaktna oseba je Romana Šlibar Pačnik, tel. št. 04/537 23 24.
8. Način prijave in rok za oddajo vlog
Vlogo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na
naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
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Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis “JAVNI RAZPIS – VETERANSKE ORGANIZACIJE 2013 – NE ODPIRAJ”, na hrbtni strani pa naveden
naziv in naslov prijavitelja.
Rok za oddajo vlog je 20. 3. 2013. Šteje se, da je prijava pravočasna,
če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v
sprejemni pisarni občine. Odpiranje vlog bo predvidoma 21. 3. 2013.
Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru, da prijavitelji ne bodo oddali popolnih prijav, bodo pozvani k
dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno ali jih ne bodo vložile upravičene
osebe ali bodo nepopolne po roku, določenem za dopolnitev, bodo s
sklepom zavržene.
9. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru
Odpiranje vlog ter ocenjevanje in vrednotenje programov veteranskih organizacij na podlagi podatkov iz vloge bo opravila posebna komisija, ki
jo imenuje župan.
O izidih razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo na razpis. Z upravičenci, katerim bo priznano sofinanciranje,
bo sklenjena pogodba o izvajanju programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2013. Upravičenci so dolžni do 31. 1. 2014 posredovati
vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa.
Številka: 41010-53/2013-2
Datum: 1. 3. 2013

Ciril Globočnik, l. r.
ŽUPAN

9.
OBVESTILO
o podaljšanju roka za predložitev vlog na javni razpis
za sofinanciranje javnih prireditev in drugih javnih dogodkov
društev in posameznikov
Rok za predložitev vlog na javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev in
drugih javnih dogodkov društev in posameznikov (DN UO, št. 169/2013)
se podaljša do petka, 5. 4. 2013, do 12. ure.
Številka: 41010-2/2013-4
Datum: 7. 2. 2013

Ciril Globočnik, l. r.
ŽUPAN

10.
OBVESTILO O OBJAVI RAZPISOV
Občina Radovljica obvešča, da bodo 1. 3. 2013 na spletni strani Občine
Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi – objave in na oglasni deski Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica objavljeni
naslednji razpisi:
1. Razpis za stanovanjske kredite v občini Radovljica za leto 2013
Rok za oddajo vlog na razpis je 2. 4. 2013.
2. 	Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj občine Radovljica v
najem
Rok za oddajo vlog na razpis je 2. 4. 2013
3. 	Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica
za leto 2013
Rok za oddajo vlog na razpis je 2. 4. 2013.
4. 	Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v občini Radovljica v letu 2013
Rok za oddajo vlog na razpis je 2. 4. 2013.
Razpisna dokumentacija za navedene razpise je na spletni strani Občine
Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi – objave in v sprejemni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
Občinska uprava Občine Radovljica

