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1.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) in 
99. člena Poslovnika občinskega sveta (UVG, št. 29/99 in DN UO, št. 142/11) 
je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 25. seji dne 25. 9. 2013 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
12., 13., 14. in 15. člena Odloka o Prostorskem redu 

občine Radovljica 

1.

V 12., 13., 14. in 15. členu Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (v 
nadaljevanju PRO) so v posameznih odstavkih navedene “vrste objektov glede 
na namen” ter “vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen”, ki 
so dovoljene na posamezni, v PRO opredeljeni, namenski rabi. 

Besedilo pod posameznimi alinejami z naslovom “vrste objektov glede na na-
men” in “vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen” razvršča 
objekte izključno glede na namen uporabe. Nanaša se na vse vrste objektov, 
ne glede na zahtevnost gradnje oziroma obveznost pridobitve gradbenega 
dovoljenja v skladu z Zakonom o graditvi objektov in Uredbo o razvrščanju 
objektov glede na zahtevnost gradnje.

2.

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

Številka: 3504-0001/2013
Datum: 25. 9. 2013 
  Ciril Globočnik, l. r.
  ŽUPAN

2.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Ur. l. RS, 
št. 33/07 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 
23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 25. seji dne 25. 9. 
2013 sprejel

ODLOK 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Zgornja Dobrava ZgD 04

I. Splošne določbe

1. člen
(Podlaga za občinski podrobni prostorski načrt in načrtovalec)

(1) Odlok o Prostorskem redu Občine Radovljica (DN UO, št. 159/2012).

(2) OPPN ZgD 04 Zgornja Dobrava je izdelalo podjetje Prima d.o.o., pod št. 
1112-01, september 2013.

2. člen
(Vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) Občinski podrobni prostorski načrt Zgornja Dobrava ZGD 04 (v nadaljeva-
nju OPPN) ima naslednje sestavne dele:

1. Odlok o OPPN 
2. Grafični del OPPN, ki vsebuje naslednje karte:
 2.1.  Izsek iz prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve M 

1:5000
 2.2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem M 1:1000
 2.3. Vplivi in povezave s sosednjimi območji M 1:1000
 2.4. Zazidalna situacija M 1:500
 2.5.  Komunalno, energetsko in telekomunikacijsko omrežje in naprave M 

1:500
 2.6. Prometna ureditev M 1:500
 2.7. Grajeno javno dobro M 1:1000
 2.8. Varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave M 1:1000
 2.9. Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami M 1:1000
 2.10. Načrt parcelacije in zakoličba zemljiških parcel M 1:1000
 2.11. Zakoličba objektov M 1:1000
 2.12. Prikaz območij znotraj meje OPPN
 2.13. Izravnava terena M 1:1000

3. Priloge: 
3.1. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
3.2. Sklep o začetku priprave OPPN 
3.3. Seznam strokovnih podlag
3.4. Smernice in mnenja
3.5. Geodetski načrt

4. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.

(2) Odlok o OPPN določa pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko 
oblikovanje ter pogoje za prometno in komunalno urejanje območja OPPN. 

II. Ureditveno območje

3. člen
(Meja ureditvenega območja)

(1) Območje se nahaja na zahodnem robu naselja Zgornja Dobrava, delno na 
območju obstoječih stanovanjskih in kmetijskih objektov ter delno v območju 
gozda.

(2) Območje urejanja obsega naslednje parcele oziroma njihove dele (podatki 
povzeti po bazi Geodetske baze RS v februarju 2013): 286/3, 286/4, 286/7, 
286/8, 286/9, 286/10, 286/11, 286/12, 286/13, 286/14, 286/15, 
286/23, 286/24, 286/25, 286/27, 286/28, 286/29, 286/30, 286/31, 
286/32, 286/33, 286/34, 286/35, 286/36, 286/37, 286/38, 286/39, 
286/40, 286/41, 286/42, 286/43, 286/44, 286/45, 286/46, 286/47, 
286/53, 288/2 – del, 288/5, 288/7, 290/1, 290/4 – del, 291/1, 291/2, 
291/3, 291/4, 292/1, 292/2, 292/3, 292/6, 292/7 – del, 292/8 – del, 
293/1, 295/1, 295/2 – del, 297/3, vse k.o. Dobrava pri Kropi.

(3) Meja območja OPPN je prikazana na vseh grafičnih kartah.

(4) Potek meje ter številke obstoječih zemljiških parcel so prikazani na grafič-
nem listu št. 2.2. – Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem.

(5) Znotraj meje OPPN sta določeni dve območji: Območje A predstavlja ob-
stoječ pozidan jugovzhodni del z vmesnimi nepozidanimi parcelami, območje 
B pa predstavlja nepozidani severozahodni del znotraj meje OPPN. Območje 
A in območje B skupaj sestavljata celotno območje OPPN. Prikazani sta na 
grafičnem listu št. 2.12. – Prikaz območij znotraj meje OPPN. 

 (6) Površina celotnega območja OPPN znaša približno 3,51 ha površine.
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(7) Po severovzhodnem in severozahodnem robu območja OPPN poteka ob-
stoječa gozdna pot. Za potrebe novih stavb je potrebno gozdno pot rekon-
struirati in razširiti na primeren profil, ureditev pa bo segala tudi delno izven 
območja OPPN, kot je prikazano v grafičnem delu.

III. Dopustne gradnje in dejavnosti 

4. člen
(Dopustne dejavnosti)

(1) Na celotnem območju so dopustne naslednje dejavnosti: 
–   prometna ureditev, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežje 

in naprave za telekomunikacije),
–  bivanje do dveh stanovanj na stavbo,
–   kmetijska dejavnost do 40 mest za govejo živino oziroma ekvivalentno šte-

vilo druge živine v skladu s predpisi s področja varstva okolja,
–  dejavnosti brez obiska strank (kot npr. pisarne) 
–   druge nemoteče dejavnosti (izobraževanje, zdravstvo, kultura, trgovina, tra-

dicionalna obrt) ob omejitvi, da dejavnost lahko predstavlja do 30% bruto 
površine stavbe. 

–  kmečki turizem (npr. objekti s sobami za goste, apartmaji).
–   trgovina in rekreacijske dejavnosti: trgovina na drobno s prehrambenim 

blagom ter blagom za turistično in kmetijsko dejavnost, z omejitvijo do 30% 
površine stavbe in največ 4 PM za stranke. Rekreacijske dejavnosti le v 
sklopu kmečkega turizma.

–   Obrtno proizvodne dejavnosti: dovoljene so obstoječe dejavnosti, nove pa 
le skladno z določili 13. člena, 4.1. odstavka PRO. Dejavnosti naj bodo 
skladne s kmetijsko dejavnostjo, turistično dejavnostjo in tradicionalnimi 
obrtmi (kot npr. popravilo kmetijskih strojev, izdelava izdelkov domače obr-
ti, servisiranje športnih pripomočkov, mizarske in lesno obdelovalne dejav-
nosti ter podobne). Dejavnosti morajo sosednjim stanovanjskim objektom 
zagotavljati najmanj III. stopnjo varstva pred hrupom. 

–   Obstoječe poslovne dejavnosti se lahko širijo (povečujejo obseg) le skla-
dno s 4. členom OPPN ter določili 13. člena, 4.1. odst. PRO.

5. člen
(Dovoljene gradnje)

(1) Dovoljene so novogradnje, odstranitve, dozidave in nadzidave legalno zgra-
jenih objektov, rekonstrukcije ter spremembe namembnosti.

(2) Vsi pogoji, ki so v nadaljevanju odloka določeni za oblikovanje stanovanj-
skih stavb in njihovo umeščanje v prostor, veljajo tudi za poslovno-stanovanj-
ske stavbe in poslovne stavbe, ki jih je dovoljeno graditi na območju OPPN.

6. člen
(Dovoljene vrste stavb, omrežij in naprav)

(1) Dovoljena je gradnja naslednjih prostostoječih stavb: Enostanovanjske 
stavbe, dvostanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe skladno z 4. členom 
tega odloka, kmetijske stavbe.

(2) Dovoljena je gradnja objektov prometnega, komunalnega, telekomunikacij-
skega in energetskega omrežja in naprav. infrastrukture.

7. člen
(Nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Dovoljene so gradnje naslednjih nezahtevnih objektov:
–  pomožni objekt v javni rabi,
–  podporni zidovi,
–  male komunalne čistilne naprave,
–  vodnjaki,
–  samostojno parkirišče,
–  objekti za rejo živali (skladno s pogoji tega odloka),
–  pomožni kmetijsko-gospodarski objekti (skladno s pogoji tega odloka),
–  objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost,

(2) Dovoljene so gradnje naslednjih enostavnih objektov:
–  majhna stavba,
–  pomožni objekt v javni rabi,
–  ograja,
–  podporni zidovi,
–  male komunalne čistilne naprave,
–  rezervoarji za vodo,
–  vodnjaki,
–   priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogre-

vanja
–  kolesarske poti, pešpoti, gozdne poti,
–  športno igrišče,
–  vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje,
–  objekti za rejo živali (skladno s pogoji tega odloka),
–  pomožni kmetijsko-gospodarski objekti (skladno s pogoji tega odloka),
–  pomožni komunalni objekti
–   pomožni objekti, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami ter pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih po-
javov (vsi razen vojaških strelišč).

(3) Dovoljena so vsa vzdrževalna dela objektov, izvedba frčad je dovoljena 
skladno s pogoji tega odloka.

(4) Za vse nezahtevne in enostavne objekte veljajo določila Uredbe o razvr-
ščanju objektov glede na zahtevnost gradnje oziroma uredbe, ki nadomesti 
navedeni akt, razen če ni posebej določeno drugače v tem odloku.

(5) Za majhne stavbe iz 1. alineje 2. odstavka tega člena veljajo naslednji pogoji: 
– višina je največ 3 m,
– streha je dvokapnica v naklonu 38–45 °, razen pri odprtih nadstrešnicah, 
kje je lahko ravna.

IV. Zemljiške parcele 

8. člen
(Nove zemljiške parcele)

(1) Nova zemljiška parcela je parcela, namenjena gradnji. Zemljiška parcela za 
gradnjo stavb obsega stavbe ter pripadajoče zemljišče (dostop, dovoz, zelena 
površina). Zemljiške parcele so prikazane v grafičnem delu OPPN ter podrob-
no opisane v obrazložitvi OPPN.

(2) Nove zemljiške parcele so določene tudi za javne površine in za privatne 
dovoze v solastništvu. Zemljiške parcele so prikazane v grafičnem delu OPPN 
ter podrobno opisane v obrazložitvi OPPN.

(3) Zemljiške parcele je dovoljeno tudi združevati (tako nove kot obstoječe), pri 
čemer morajo biti tudi za združeno parcelo upoštevani vsi urbanistični parame-
tri, določeni v tem odloku (pozidanost, odmiki idr). V tem primeru se zgradi le 
ena od predvidenih stanovanjskih stavb.

9. člen
(Maksimalni faktor zazidanosti parcele)

(1) Maksimalno dovoljen faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji, je 
0,30. Ta faktor je treba upoštevati tudi pri dozidavah in rekonstrukcijah ob-
stoječih stavb. Če je obstoječi faktor zazidanosti parcele večji od 0,30, ga z 
dozidavo ali rekonstrukcijo ni dovoljeno povečevati.

(2) Faktor zazidanosti je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih 
delov vseh stavb na parceli nad terenom in površino parcele, namenjene gra-
dnji. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavb 
nad terenom se ne upoštevajo napušči, upoštevajo pa se površine tlorisne 
projekcije največjih zunanjih dimenzij vseh stavb nad terenom (stanovanjskih 
stavb, nestanovanjskih kmetijskih stavb, enostavnih in nezahtevnih objektov).

V. Pogoji za gradnjo novih stanovanjskih stavb

10. člen
(Dovoljen tlorisni in višinski gabarit stanovanjskih stavb)

(1) Višinski gabarit novih stanovanjskih stavb je P ali P + M. Kleti so dovoljene. 
Absolutna kota etaže na terenu je za vsako stavbo določena v grafičnem delu 
OPPN.

(2) Zunanje tlorisne mere stanovanjskih stavb na parcelah z oznakami št. 18 in 
19 ter od 21 do 38 so 8,0 m x 12,5 m, stanovanjske stavbe na parceli z ozna-
ko št. 16 so 9,8 x 12,3 m, stanovanjske stavbe na parceli z oznako št. 20 so 
17,1 x 7,0 m, garažnega objekta na parceli z oznako št. 03 so 10,8 x 19,3 m 
ter stanovanjske stavbe na parceli z oznako št. 17 so 8,5 x 11,5 m. Pri zunanjih 
merah niso upoštevani napušči, balkoni, frčade, lože, vetrolovi in nadstreški.”

(3) Preseganje tlorisa pritličja v mansardi ni dovoljeno, razen z nepokritimi bal-
koni skupne površine do 16 m2 na posamezni stavbi in seganjem do 1,5 m iz 
linije zunanjega zidu.

(4) Dovoljeni so vetrolov ali nadstreški nad vhodom, s seganjem 1,5 m izven 
tlorisnega gabarita in v tlorisni dimenzijo do 3,0 m2.

11. člen
(Strehe in višine stanovanjskih stavb)

(1) Streha stanovanjske stavbe mora biti simetrična dvokapnica, dovoljen na-
klon je od 38 ° do 45 °. Sekundarni deli stavbe, kot so zimski vrt, pergola in 
nadstrešek nad vhodom, imajo lahko manjši naklon.

(2) Višina stavbe je lahko največ 8,5 m nad koto terena pri stavbah na ravnem 
terenu oziroma 9,5 m pri stavbah v nagnjenem terenu, kjer je delno vkopana. 
Dopustno višino stavbe lahko presegajo dimniki in druge inštalacijske naprave.

(3) Višina stavbe iz prejšnjega odstavka je razdalja med najnižjo koto terena ob 
stavbi in najvišjo točko slemena stavbe. Pri podkletenih stavbah se pri določitvi 
kote terena ne upoštevajo stopnišča in uvozi v klet, ki so ožji od 2,2 m. 

(4) Frčade so dovoljene, njihova višina ne sme presegati polovice višine stre-
he, dolžina pa ne 2 m. Razdalja med skrajnima točkama dveh sosednjih frčad 
mora biti najmanj 1 m. Streha frčade mora biti pultne oblike, frčade ne smejo 
prekiniti strešine napušča (napušč mora pod frčado potekati zvezno).
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(5) Napušči morajo segati od 0,4 do 0,8 m preko linije zunanjega zidu.

(6) Kritina je v grafitno sivi barvi. Gladke pločevinaste površine ali odsevne 
površine (razen oken ali sistemov za izkoriščanje sončne energije) niso do-
voljene.

(7) Zatrepi so lahko v celoti leseni ali v ometu iste barve kot osnovna fasada.

(8) Dovoljena je montaža sončnih kolektorjev in sončnih celic v ravnini strešine. 

12. člen
(Oblikovanje)

(1) Zunanje stene morajo biti izvedene v mineralnem ometu svetlih tonov (bela, 
svetlo siva, drap in podobne), lesene ali kombinirano: Omet/les ali omet/les/
naravni kamen. Prepovedane so kričeče in agresivne barve ometa (npr. roza, 
indigo, citronsko rumena, živo rdeča in podobne). 

(2) V kombinaciji z ometano ali leseno fasado je dovoljena tudi druga fasadna 
obloga (Eternit, MAX plošče, opeka, nebarvan vidni beton, steklo in podob-
no), vendar največ do 1/3 površine ovoja stavbe.

(3) Dovoljeno je leseno, ALU ali PVC stavbno pohištvo.

VI. Pogoji za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb

13. člen
 (Dovoljen tlorisni in višinski gabarit nestanovanjskih kmetijskih stavb)

(1) Znotraj zemljiške parcele je dovoljena gradnja nestanovanjske kmetijske 
stavbe do skupnega faktorja zazidanosti zemljiške parcele 0,30. Zazidana po-
vršina se izračuna skladno z SIST ISO 9836.

(2) Osnovni tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat, v razmerju vsaj 1:1,5. 
Dolžina stavbe je lahko največ 18 m. 

(3)Višinski gabarit stavbe je lahko P z izrabo podstrešja ali P+1. Kleti so do-
voljene.

14. člen
(Strehe in višine nestanovanjskih kmetijskih stavb)

(1) Streha stavbe mora biti simetrična dvokapnica, dovoljen naklon je od 35 ° do 
45 °. Pritlična prizidava na čelni strani ima lahko tudi enokapno streho.

(2) Višina stavbe je lahko največ 11,0 m nad koto terena pri stavbah na ravnem 
terenu oziroma 12,0 m pri stavbah v nagnjenem terenu, kjer je kletna etaža 
delno vkopana. Dopustno višino stavbe lahko presegajo dimniki in druge in-
štalacijske naprave.

(3) Višina stavbe iz prejšnjega odstavka je razdalja med najnižjo koto terena ob 
stavbi in najvišjo točko slemena stavbe. Pri podkletenih stavbah se pri določitvi 
kote terena ne upoštevajo stopnišča in uvozi v klet, ki so ožji od 2,2 m. 

(4) Frčade niso dovoljene.

(5) Napušči morajo segati od 0,4 do 0,8 m preko linije zunanjega zidu.

(6) Kritina je v grafitno sivi barvi. Gladke pločevinaste površine ali odsevne 
površine (razen oken ali sistemov za izkoriščanje sončne energije) niso do-
voljene. Za potrebe tehnologije je lahko tudi iz brezbarvnega stekla ali steklu 
podobnih brezbarvnih materialov.

(7) Zatrepi so lahko v celoti leseni ali v ometu iste barve kot osnovna fasada.

(8) Dovoljena je montaža sončnih kolektorjev in sončnih celic v ravnini strešine. 

15. člen
(Oblikovanje)

(1) Zunanje stene morajo biti izvedene v mineralnem ometu svetlih tonov (bela, 
svetlo siva, drap in podobne), lesene ali kombinirano omet-les. Prepovedane 
so kričeče in agresivne barve ometa (npr. roza, indigo, citronsko rumena, živo 
rdeča in podobne). 

(2) V kombinaciji z ometano ali leseno fasado je dovoljena tudi druga fasadna 
obloga (Eternit, MAX plošče, opeka, nebarvan vidni beton, steklo in podob-
no), vendar največ do 1/3 površine ovoja stavbe.

(3) Dovoljeno je leseno, ALU ali PVC stavbno pohištvo.

VII. Pogoji za posege na obstoječih stavbah

16. člen
(Dovoljeni posegi)

(1) Na parcelah vseh legalno zgrajenih stavb so dovoljene rekonstrukcije, dozi-
dave, nadzidave, odstranitve, nove gradnje, spremembe namembnosti.

(2) Če se objekt odstrani in se na parceli zgradi nova stavba, se uporabijo do-
ločila tega odloka, ki veljajo za nove gradnje stanovanjskih in nestanovanjskih 
kmetijskih stavb.

17. člen
(Dovoljene spremembe streh in višin)

(1) Spremembe naklona strehe so dovoljene, če se novi naklon v primerjavi s 
starim naklonom približa tistemu, predpisanemu za nove stavbe (38 °–45 °). 
Pri dozidavah je lahko naklon strehe prizidka enak naklonu obstoječe stavbe.

(2) Spremembe tlorisnega gabarita stavbe so dovoljene, če se novi gabarit pri-
bliža razmerju, predpisanemu za nove stavbe (vsaj 1:1,5). Pri zunanjih merah 
niso upoštevani napušči, balkoni, frčade, lože, vetrolovi in nadstreški.

(3) Višina slemena se lahko poviša le do 8,5 m nad koto terena pri stavbah na 
ravnem terenu oziroma 9,5 m pri stavbah v nagnjenem terenu, kjer je delno 
vkopana. Dopustno višino stavbe lahko presegajo dimniki in druge inštalacij-
ske naprave. Če je višina obstoječega slemena višja od maksimalno predpisa-
ne, višanje stavbe ni dovoljeno.

(4) Višina stavbe iz prejšnjega odstavka je razdalja med najnižjo koto terena ob 
stavbi in najvišjo točko slemena stavbe. Pri podkletenih stavbah se pri določitvi 
kote terena ne upoštevajo stopnišča in uvozi v klet, ki so ožji od 2,2 m. 

(5) Frčade so dovoljene, njihova višina ne sme presegati polovice višine stre-
he. Razdalja med skrajnima točkama dveh sosednjih frčad mora biti najmanj 1 
m. Streha frčade mora biti pultne oblike, frčade ne smejo segati pod ravnino 
strehe.

(6) Napušči morajo segati od 0,4 do 0,8 m preko linije zunanjega zidu.

(7) Kritina je v grafitno sivi barvi. Gladke pločevinaste površine ali odsevne 
površine (razen oken ali sistemov za izkoriščanje sončne energije) niso do-
voljene.

(8) Zatrepi so lahko v celoti leseni ali v ometu iste barve kot osnovna fasada.

(9) Dovoljena je montaža sončnih kolektorjev in sončnih celic v ravnini strešine. 

18. člen
(Oblikovanje)

(1) Zunanje stene morajo biti izvedene v mineralnem ometu svetlih tonov (bela, 
svetlo siva, drap in podobne), lesene ali kombinirano omet-les. Prepovedane 
so kričeče in agresivne barve ometa (npr. roza, indigo, citronsko rumena, živo 
rdeča in podobne). 

(2) V kombinaciji z ometano ali leseno fasado je dovoljena tudi druga fasadna 
obloga (Eternit, MAX plošče, opeka, nebarvan vidni beton, steklo in podob-
no), vendar največ do 1/3 površine ovoja stavbe.

(3) Dovoljeno je leseno, ALU ali PVC stavbno pohištvo.

VIII. Pogoji za zunanje ureditve, odmiki, tolerance

19. člen
(Ograje)

(1) Ograje med parcelami in proti javnim cestam so lahko visoke največ 1,50 m.

(2) Ograje so lahko žičnate, lesene ali kot živa meja.

(3) Ograjo je treba postaviti na svoji parceli, v primeru soglasja sosedov se 
lahko postavi skupno ograjo na parcelni meji.

(4) Ograje proti prometnim površinam morajo biti odmaknjene najmanj 0,5 m, 
merjeno rob ograje – rob cestnega telesa. 

20. člen
(preoblikovanje višinskih razlik)

(1) Na grafični karti št. 2.13 so označena območja, kjer je teren dovoljeno 
izravnati (nasuti ali odvzeti).

(2) Zunanja ureditev objekta na nagnjenem terenu mora biti zasnovana tako, 
da se prilagaja terenu. Izvedbe platojev z nasipi in useki so dopustne le, kadar 
so nujne za funkcioniranje stavbe (tlakovane površine na parcelah stavb, ozna-
čene na grafični karti št. 2.6.)

(3) Višinske razlike je treba premostiti s travnatimi brežinami. Višinske razlike 
se lahko premostijo tudi s podpornimi zidovi ali škarpami do višine 1,50 m, 
med njimi pa mora biti najmanj 5 m. Podporni zid ali škarpa sta lahko tudi višja 
od 1,50 m, kadar obstaja nevarnost rušenja terena. V tem primeru morata biti 
podporni zid ali škarpa izvedena v kaskadah. Vsaj 50 % površine podpornega 
zidu ali škarpe mora biti ozelenjenih.

(4) Preoblikovanje naklona terena je dopustno pod kotom 20 stopinj glede na 
obstoječ teren, vendar največ za 1 m glede na obstoječe stanje.
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21. člen
(Zunanja ureditev)

(1) Dostopi in dovozi na parcelah se tlakujejo z betonskim tlakovcem, asfalti-
rajo ali izvedejo v kamnu. 

(2) Hortikulturno urejanje novih zelenih površin, tako zasebnih kot skupnih ozi-
roma javnih, mora temeljiti na lokalnih drevesnih in grmovnih vrstah.

(3) Uvozi na parcele so v risbah določeni in veljajo v primeru gradnje stano-
vanjske ali stanovanjsko-poslovne stavbe. Kadar pa lastnik gradi kmetijsko 
gospodarstvo ali poslovni objekt, je lahko uvoz drugačen, torej prilagojen 
funkcionalnim potrebam. 
V primeru drugačne lokacije uvoza, kot je določen v grafičnem delu tega 
OPPN, je potrebno: 
–  pridobiti soglasje upravljavca ceste, ter
–   pridobiti soglasje mejaša, če je skrajna točka uvoza bližje kot 4 m od par-

celne meje.

22. člen
(Odmiki)

(1) Minimalni odmik stanovanjske stavbe ali nestanovanjske kmetijske stavbe 
od sosednje parcele je 4,0 m oziroma takšen, kot je prikazan v grafičnem delu 
OPPN. Manjši odmik je dovoljen le ob soglasju lastnika sosednje parcele.

(2) Minimalni odmik od kategorizirane javne ceste je 5,0 m oziroma takšen, kot 
je prikazan v grafičnem delu OPPN. Manjši odmik je dovoljen le ob soglasju 
upravljavca.

(3) Minimalni odmik enostavne ali nezahtevne stavbe je 1,5 m. Manjši odmik je 
dovoljen le ob soglasju lastnika sosednje parcele.

(4) Če se stanovanjska stavba zgradi na mestu, ki je za to stavbo določeno z 
zakoličbenimi točkami tega OPPN, brez upoštevanja dovoljenih toleranc, ali če 
se tolerance upoštevajo tako, da se odmik od sosednje parcele poveča glede 
na grafični prikaz v tem OPPN, soglasje lastnika sosednje parcele ni potrebno. 
Prav tako soglasje ni potrebno, če je odmik od parcelne meje večji kot 4,0 m.

(5) Odmik od parcelne meje se meri od najbolj izpostavljenih delov stavbe 
nad terenom.

23. člen
(Dopustna odstopanja)

1) Višinske kote etaž na terenu in višinske kote cestišča, ki so določene v gra-
fičnem delu OPPN, se lahko spremenijo, če se pri projektiranju izkažejo bolj 
smiselne rešitve, vendar do največ 1,0 m glede na kote, določene v grafičnem 
delu OPPN in skladno z okolico ter pogoji upravljavcev. Odstopanje, večje od 
1,0 m, je dovoljeno le v primeru, če se z geomehansko raziskavo ugotovi, da 
je to potrebno zaradi mehanske stabilnosti.

(2) Dimenzija posamezne nove stanovanjske stavbe je prikazana v grafičnem 
delu OPPN. Dovoljeno je odstopanje zazidane površine za 30 %.

(3) Pozicija novih stanovanjskih stavb je določena z zakoličbenimi točkami. 
Dovoljeno je odstopanje od zakoličbenih točk za največ 3,0 m. Odstopanje, 
večje od 3,0 m, je dovoljeno pri stavbah z oznakami 22, 27, 28, 29 ter 30 
in to le v primeru, če se z geomehansko raziskavo ugotovi, da je to potrebno 
zaradi mehanske stabilnosti. 
Če se zaradi uporabe dovoljenih odstopanj objekt približa parcelni meji na 
manj kot 4,0 m, je potrebno soglasje soseda.

(4) Tudi za ureditve tlakovanih površin na parcelah stavb velja horizontalna to-
leranca 3 m.

(5) Tolerance pri tlorisnem gabaritu se lahko uporabijo le tako, da bo razmerje 
stranic vsaj 1:1,5.

IX. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov 
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

24. člen
(Zasnova prometnega omrežja)

(1) Obstoječa krožna cesta skozi naselje, ki jo sestavljata cesta, kategorizirana 
kot javna pot št. 849193 in dovozna cesta preko parcel št. 292/8, 292/3, 
291/4 vse k.o. Dobrava pri Kropi, se uredi na bruto širino 4,5 m (cestišče 3,5 
m, z obojestranskim dodatnim pasom 0,5 m za ureditev bankine ali mulde). 
Tehnične karakteristike se lahko v fazi PGD/PZI projekta, s soglasjem upra-
vljavca tudi spremenijo. Na dveh mestih je potrebno povečati radij te krožne 
ceste, tako da bo omogočal vožnjo smetarskih vozil in vozil zimske službe. Na 
poteku ceste se predvidijo izogibališča. Cesta je označena v grafičnem delu 
kot cesta »A«. Cesta se uporablja za dvosmerni promet, zato se uredijo izogi-
bališča, kot je prikazano na graf. listu št. 2.6. Prometna ureditev.
(2) V severozahodnem delu območja OPPN se zgradi enosmerna krožna ce-
sta v bruto širini 4,5 m (cestišče 3,5 m, z obojestranskim dodatnim pasom 0,5 
m za ureditev bankine ali mulde). Tehnične karakteristike se lahko v fazi PGD/

PZI projekta s soglasjem upravljavca tudi spremenijo. Cesta je označena v 
grafičnem delu kot cesta »B«.
(3) Iz nove krožne enosmerne ceste se zgradita dve slepo zaključeni dovozni 
poti: Dovoz do parcel št. 29 in 30 v širini 4 m ter dovoz do parcel št. 37 in 38 
v širini 3 m.
(4) Kot intervencijsko pot se uredi nekdanjo prometno povezavo mimo hiše 
Zgornja Dobrava 33.
(5) Za vsako enostanovanjsko stavbo je potrebno zagotoviti 2 parkirni mesti, 
za dvostanovanjsko stavbo pa 4 parkirna mesta. Poleg parkirnih mest za sta-
novalce je potrebno tlakovano površino oblikovati tako, da je na parceli možno 
parkiranje še enega avtomobila za obiskovalce.
(6) Odvodnjavanje javnih cestnih površin se uredi preko javne padavinske ka-
nalizacije, ki se zgradi v cestnem telesu. 
(7) Zaradi ustrezne ureditve ceste na močno z vrtačami razgibanem terenu se 
deli cest na severnem in zahodnem delu uredijo na meji oziroma tik ob obmo-
čju OPPN. V naravi ti deli predstavljajo gozdno cesto na zahodu in dovozno 
cesto do stanovanjskega objekta Zgornja Dobrava 33.

25. člen
(Zasnova vodovodnega omrežja)

(1) Preko območja OPPN poteka primarni vodovod fi 80 LTŽ. V delu, ki je 
v grafičnem delu označen med točkama A in B, je potrebno izvesti dodatno 
povezavo cevovoda dimenzije fi 200 in jo tudi projektno obdelati.

(2) Novo vodovodno omrežje s hidranti za območje OPPN se nanj naveže v 
točki priključitve.
Vodomerni jašek se postavi za vsako stavbo, na tlakovanem zemljišču znotraj 
njegove zemljiške parcele. Za vsako stavbo se predvidi priključek.

(3) Varovalni pas javnega vodovoda je 2 m levo in desno od osi javnega vodo-
voda. V tem delu ni dovoljeno locirati gradbenih objektov in opravljati gradbe-
nih del (izkopi, nasutja).

(4) Vodomerni jašek se postavi za vsako stavbo, na tlakovanem zemljišču zno-
traj njegove zemljiške parcele. Za vsako stavbo se predvidi priključek (DN100 
ali DN75).

(5) Zaradi zagotavljanja požarne vode je potrebno zgraditi nov cevovod od ob-
močja OPPN do rezervoarja (približno 105 m izven območja OPPN). V okviru 
novega vodovoda se postavijo hidranti, na predpisanih minimalnih medseboj-
nih razdaljah. Lokacije hidrantov v grafičnem delu so informativne, njihove po-
zicije se natančno določijo v projektu za gradbeno dovoljenje.

26. člen
(Zasnova kanalizacijskega omrežja)

(1) Odpadne vode iz objektov se speljejo v male komunalne čistilne naprave, 
locirane na zemljiških parcel objektov. Iztok čiste vode iz male komunalne či-
stilne naprave se spelje v lokalne ponikovalnice. 
(2) Padavinske vode: Padavinske vode iz strešin in utrjenih površin (preko lo-
kalnih lovilcev olj) se speljejo v lokalne ponikovalnice, ki se locirajo znotraj ze-
mljiških parcel posameznih objektov. Ponikovalnice morajo biti locirane izven 
vpliva povoznih in manipulativnih površin.
(3) Odvodnjavanje javnih cestnih površin se uredi preko javne padavinske ka-
nalizacije, ki se zgradi v cestnem telesu. Pozicije ponikovalnic (z lovilci olj) za 
ponikanje padavinskih vod iz cestišč so prikazane v grafičnem delu OPPN. Če 
se pri PGD projektu izkažejo boljše rešitve, je možno s soglasjem upravljavca 
lokacije ponikovalnic prilagoditi.

27. člen
(Zasnova električnega omrežja)

(1) Za potrebe novih in obstoječih stavb je potrebno zgraditi nov NN kabelski 
izvod iz obstoječe TP 451 Zgornja Dobrava. Novo električno omrežje se izve-
de v talni izvedbi. V sklopu te ureditve se ukine obstoječe prostozračno NN 
omrežje.
(2) Investitor je dolžan kriti vse stroške prestavitve in zaščite obstoječih elek-
troenergetskih naprav ter izdelave pripadajoče projektne dokumentacije. Vsa 
dela v zvezi s prestavitvijo in zaščito obstoječih elektroenergetskih naprav ter 
izdelavo pripadajoče projektne dokumentacije je dolžan investitor naročiti pri 
izvajalcu Elektro Gorenjska d.d.
(3) Pred pričetkom del v zvezi s širitvijo elektroenergetskega omrežja in izdela-
ve pripadajoče projektne dokumentacije mora investitor od Elektro Gorenjska 
d.d. pridobiti projektne pogoje oziroma soglasje za priključitev.
(4) Razdelilne oziroma priključno merilne omarice morajo biti dostopne iz jav-
nih površin.
(5) V naselju je dovoljeno zgraditi javno razsvetljavo.

28. člen
(Sistem ogrevanja objektov)

(1) Objekti se ogrevajo individualno. Dovoljeni so vkopani plinski rezervoarji, 
ogrevanje na kurilno olje ter ogrevanje z obnovljivimi viri (sistemi sončne ener-
gije, toplotna črpalka, biomasa idr.), dovoljena je postavitev malih fotovoltaič-
nih elektrarn.

(2) V okolici območja OPPN trenutno ni predviden noben daljinski sistem ogre-
vanja (plinovod, vročevod, biomasa). Če se bo daljinski sistem ogrevanja v 
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prihodnosti zgradil tudi v širšem območju, je priključitev stanovanjskih stavb 
nanj obvezna. 

29. člen
(Zasnova telekomunikacijskega omrežja)

(1) V okviru komunalne opreme je predvidena gradnja telekomunikacijskega 
omrežja. Cevi z jaški bodo ločene za vsakega operaterja posebej, njihovo šte-
vilo se določi v projektu za gradbeno dovoljenje. 

(2) Hišni priključek se izvede za vsak objekt posebej.

(3) Cevna kabelska kanalizacija z revizijskimi jaški za upravljavca Telemach 
oziroma drugega mora biti projektirana skladno s smernicami, ki so sestavni 
del tega OPPN. V smernicah so podane usmeritve za projektiranje (dimenzije 
cevi, odmiki od drugih komunalnih vodov ipd.). V fazi PGD je potrebno od 
upravljavca pridobiti podatek o točki priključitve na obstoječe TK omrežje.

(4) Za priklop objektov na telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije je 
potrebno v fazi PGD izdelati projekt telekomunikacijskega omrežja v skladu s 
predvideno dejavnostjo in potrebami. Pri izdelavi projekta je potrebno upo-
števati že položene zaščitne cevi na nekaterih odsekih območja ter ostale te-
lekomunikacijske naprave. Obstoječe telekomunikacijske naprave Telekoma 
Slovenije je potrebno pred pričetkom del označiti in ustrezno zaščititi. Presta-
vitve in zaščite je potrebno projektno obdelati. Pri tem je potrebno upoštevati 
smernice in mnenje Telekoma Slovenije, ki so sestavni del OPPN.

30. člen
(Komunalni odpadki)

(1) Na območju naselja sta predvideni 2 (dve) skupni mesti za ločeno zbiranje 
frakcij odpadkov (ekološki otok).

(2) Pri posameznih objektih se uredi prostor za ločeno zbiranje gospodinjskih 
odpadkov, odpadne embalaže ter bioloških odpadkov (zabojnik za komposti-
ranje). 

X. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje 
narave in kulturne dediščine

31. člen
(Varovanje okolja in naravnih virov)

(1) Odpadne vode se speljejo v male komunalne čistilne naprave.
(2) Na območjih parkiranj in povoznih površin objektov se uredi lovilce olj.
(3) Za zasipanje vrtač se lahko uporabi okoljsko neoporečen material, kot izha-
ja iz smernic Agencije RS za okolje.

32. člen
(Ohranjanje narave)

 (1) Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali 
območij pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti, prav tako območje 
ne posega v varovani gozd ali gozdni rezervat.
(2) Ohranja se drevesna vegetacija v čim večji možni meri. Po posegu v goz-
dno vegetacijo je potrebno sanirati gozdni rob z zasaditvijo ustreznih avtohto-
nih drevesnih in grmovnih vrst v širini vsaj 5 m.

33. člen
(Kulturna dediščina)

(1) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine. Območje 
OPPN se nahaja v območju nacionalne prepoznavnosti Lipniška dolina, zato 
so rešitve prilagojene podeželski identiteti prostora.

(2) Območje OPPN še ni bilo arheološko pregledano. Pred pripravo projek-
tne dokumentacije je priporočljivo izvesti predhodne arheološke raziskave za 
potrebe ocene arheološkega potenciala zemljišča. Raziskave morajo biti opra-
vljene v skladu s predpisi s področja arheoloških raziskav. Izvedba predhodnih 
arheoloških raziskav ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. V kolikor 
predhodni arheološki pregled ne bo opravljen, je investitor zaradi arheološke-
ga nadzora nad zemeljskimi deli dolžan 10 delovnih dni pred pričetkom zemelj-
skih del obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine, območno enoto Kranj. 
Določilo o obveznem obveščanju pred pričetkom zemeljskih del mora biti del 
tehničnega poročila v PGD dokumentaciji. 

XI. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

34. člen
(Varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Vsi predvideni posegi (objekti, ceste, komunalna oprema) so predvideni 
izven poplavnih oziroma erozijskih območij.
(2) Za podrobno določitev pogojev temeljenja in ponikanja je potrebno izdelati 
za vsak objekt oziroma za sklop objektov ustrezno geomehansko poročilo. Pri 
tem je potrebno upoštevati izhodišča geotehničnega poročila, izdelanega za 
celotno območje in je sestavni del tega OPPN.

(3) Pri izvedbi izkopov in temeljenja objektov (stavb, gradbeno inženirskih 
objektov) je potrebno zagotoviti geotehnični nadzor, ki bo podrobno spremljal 
izkop in po potrebi predvidel dodatne geotehnične ukrepe.

35. člen
(Varnost pred požarom)

(1) Zaradi zagotavljanja požarne vode je potrebno zgraditi nov cevovod od ob-
močja OPPN do rezervoarja (približno 105 m izven območja OPPN). V okviru 
novega vodovoda se postavijo hidranti, na predpisanih minimalnih medseboj-
nih razdaljah. Lokacije hidrantov v grafičnem delu so informativne, njihove po-
zicije se natančno določijo v projektu za gradbeno dovoljenje.

(2) Zunanje stene in strehe stavb morajo biti projektirane in grajene tako, da je 
omejeno širjenje požara na sosednje objekte in zemljišča, skladno s predpisi.

(3) V okviru skupnih površin je potrebno zagotoviti neoviran in varen dostop 
za gašenje in reševanje. Območja za varen umik pri požaru in drugih naravnih 
nesrečah, dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila so pri-
kazani v grafičnem delu OPPN. Biti morajo stalno dostopna.

(4) Pri postavitvi vkopanih plinskih rezervoarjev in malih čistilnih naprav za sta-
novanjske hiše je potrebno upoštevati vse požarne in druge okoljevarstvene 
predpise.

(5) Za vrsto objektov, ki so predvideni v tem OPPN, po veljavni zakonodaji ni 
potrebna izdelava študije požarne varnosti, pač pa se izdela elaborat – za-
snova požarne varnosti kot sestavni del projekta za gradbeno dovoljenje in 
predvideva vse potrebne protipožarne ukrepe.

XII. Posebna določila

36. člen

(1) Na parceli z oznako št. 03 je dovoljena gradnja garažnega objekta, kot je 
prikazano v grafičnem delu OPPN. Streha garažnega objekta mora biti zaze-
lenjena.

37. člen

(1) Na parceli z oznako št. 17 je poleg stanovanjske stavbe dovoljena gradnja 
delno zasutega nadstreška, namenjenega parkiranju, v tlorisni dimenziji 6,0 
x 11,5 m. 
(2) Višina stanovanjske stavbe št. 17 je lahko največ 11,0 m nad koto uvoza 
parkirnega nadstreška.

(3) Napušči stanovanjske stavbe št. 17 morajo segati od 0,4 do 1,0 m preko 
linije zunanjega zidu.

(4) Tolerance tlorisnega gabarita stanovanjskega objekta št. 17 so dovoljene 
v obsegu, ki je predpisan v splošnih določilih, razmerje stranic pa mora biti 
najmanj 1:1,3.

(5) Ne glede na etapnost gradnje, opredeljene v tem odloku, je dovoljeno 
objekt št. 17 priključiti na obstoječe komunalne in energetske vode, skladno 
z soglasji soglasodajalcev.

XIII. Posebne in končne določbe

38. člen
(Možne spremembe tras)

(1) Pri izvedbi in obnovi komunalne, energetske, telekomunikacijske in pro-
metne infrastrukture so možne spremembe tras in mesta priključevanja zaradi 
ustreznejših in racionalnejših rešitev, a le pod pogojem, da se s tem izboljša 
opremljenost območja ter da so usklajene s pogoji upravljavcev komunalnih 
objektov in naprav. Možne so tudi spremembe tehničnih karakteristik v soglas-
ju z upravljavcem.

39. člen
(Etapnost gradnje)

(1) Znotraj območja OPPN se izvede komunalna, energetska, telekomunikacij-
ska in prometna infrastruktura, kot je predvideno s tem odlokom. Ta komunal-
na oprema se lahko gradi naenkrat za celotno območje OPPN, posamezno za 
območje A, posamezno za območje B, ali pa po manjših zaključenih celotah. 

(2) Hkrati ali kasneje z ureditvijo komunalne, energetske, telekomunikacijske 
in prometne infrastrukture se izvedejo nove stavbe s pripadajočimi dovozi in 
dostopi ter komunalnimi, energetskimi in telekomunikacijskimi priključki. Stav-
be se lahko gradijo skupaj ali posamično. 

(3) Pri gradnji vsakega novega objekta, predvidenega z OPPN, je potrebno 
zagotoviti prometno, komunalno in energetsko priključitev tega objekta, skla-
dno z odlokom. 

(4) Vsi ostali posegi (na primer rekonstrukcije, spremembe namembnosti, ure-
ditev terena itd.), predvideni z OPPN, se lahko izvajajo kadarkoli.
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(5) Obstoječi in novi objekti znotraj območja A se lahko priključijo na obstoje-
čo javno komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in prometno omrežje po 
pogojih upravljavcev posameznega omrežja tudi pred izgradnjo nove komu-
nalne opreme. Po izgradnji nove komunalne opreme na območja A pa je vse 
objekte, tako obstoječe kot nove, na njo obvezno priključiti.

40. člen
(Obveznosti investitorjev)

(1) Pred izvedbo javne gospodarske infrastrukture je obvezna sklenitev po-
godbe o opremljanju med lastniki parcel znotraj območja OPPN in občino. 
Pogodba ureja financiranje izgradnje opremljenosti območja z javno gospo-
darsko infrastrukturo v sorazmernih deležih glede na predvidene nove zemlji-
ške parcele.
Obveznost investitorjev oziroma lastnikov zemljišč je zagotoviti izvajanje predvi-
denih novogradenj in objektov ter naprav javne gospodarske infrastrukture ter 
urediti pripadajoče zunanje površine v skladu z OPPN.

41. člen
(Vpogled)

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

42. člen
(Nadzor)

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

43. člen
(Pričetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine 
Radovljica – Uradne objave.

Številka: 3505-0007/2012       
Datum: 25. 9. 2013      
  Ciril Globočnik, l. r.
  ŽUPAN

3.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Ur. l. RS, 
št. 33/07 in spremembe), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih 
zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Ur. l. RS, št. 117/04 in spremembe) ter 16. člena Statuta Občine 
Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 
25. redni seji, dne 25. 9. 2013 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč v območju Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Leški hrbet 

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč na 
območju, ki je določeno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za stanovanjsko gradnjo Leški hrbet (v nadaljevanju: OPPN).

(2) Elaborat Program opremljanja je pod št. 10/2012 izdelalo podjetje Ra-
zvojni center Radovljica d.o.o., Kranjska c. 13, 4240 Radovljica (v nadaljeva-
nju: program opremljanja).

(3) Program opremljanja je sestavni del tega odloka. Obstoječa in načrtovana 
komunalna oprema ter rekonstruirana komunalna oprema je prikazana v gra-
fični prilogi, ki je sestavni del programa opremljanja. Podroben prikaz zasnove 
projektnih rešitev posameznega sekundarnega omrežja, objektov ter površin, 
ki so predmet programa opremljanja, je obdelan v OPPN. 

(4) Program opremljanja podrobneje opredeljuje obračunsko območje, vrste 
posegov in aktivnosti pri izgradnji komunalne infrastrukture, stroške, roke in 
faznost izvajanja posameznih del in postopkov ter določa podlage in podrob-
nejša merila za odmero komunalnega prispevka.

2. člen
(opredelitev obračunskih območij)

(1) Obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje obsega vse gradbene 
parcele v OPPN, na katerih so predvidene stavbe, ne obsega pa gradbene 
parcele zasebnega parkirišča s površino 1.031 m2. Obračunsko območje za 
kanalizacijsko omrežje obsega 15.326 m2 gradbenih parcel.

(2) Obračunsko območje za ostalo komunalno opremo obsega vse gradbene 
parcele v OPPN, to je 16.357 m2 gradbenih parcel. 

(3) Skupna vsota vseh neto tlorisnih površin predvidenih objektov na obeh 
obračunskih območjih znaša 4.028 m2.

3. člen
(obstoječa in predvidena komunalna oprema) 

(1) V programu opremljanja je upoštevana komunalna oprema, ki jo je tre-
ba zgraditi skladno z OPPN za opremo stavbnih zemljišč v smislu 72. člena 
ZPNačrt. Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja prostora se šteje za 
opremljeno (72. člen ZPNačrt), če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v 
upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne 
infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine.

4. člen
(terminski plan investicije)

(1) Terminski plan investicije v izgradnjo komunalne opreme je opredeljen v 
programu opremljanja. Predviden zaključek gradnje komunalne opreme po 
programu opremljanja je leto 2014.

II. SPLOŠNA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju zavezanec) 
po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se:
na novo priključuje na komunalno opremo,
povečuje neto tlorisno površino objekta.

6. člen
(podlage za odmero komunalnega prispevka)

(1) Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne 
opreme na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije, 
preračunana na enoto mere: na parcelo objekta in na neto tlorisno površino 
objekta. 

7. člen
(enota mere)

(1) Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se upora-
bljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter 
parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju in kvadratni 
meter neto tlorisne površine objekta.

8. člen
(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se izračuna po naslednji enačbi ob upoštevanju po-
drobnejših meril v nadaljevanju tega odloka:

KP = (Dp * Cp * Aparcela + Dt * Ct * Atlorisna* Kdejavnost) * i
pri čemer je:

KP –  komunalni prispevek
A parcela –  površina parcele objekta (m2)
A tlorisna –  neto tlorisna površina objekta po SIST ISO 9836 (m2)
i –  letni povprečni indeks podražitev, ki jih objavlja GZS – 
  Združenje za gradbeništvo in IGM za področje nizkih gradenj
Cp –  cena opremljanja glede na površino parcele objekta (EUR/m2)
Ct –  cena opremljanja glede na neto tlorisno površino stavbe (EUR/m2)
Dp –  delež površine parcele pri izračunu 
Dt –  delež neto tlorisne površine pri izračunu 
Kdejavnost –   faktor dejavnosti se določi za posamezne vrste objektov glede 

na dejavnost 

9. člen
(pogodba o opremljanju)

(1) Občina Radovljica lahko gradnjo nove sekundarne komunalne opreme po 
tem odloku skladno z 78. členom ZPNačrt s pogodbo o opremljanju odda 
zavezancem. 

(2) Investitor komunalne opreme v območju OPPN mora pred izdajo grad-
benega dovoljenja za komunalno opremo oziroma najkasneje pred odmero 
komunalnega prispevka za gradnjo objektov predložiti dokazilo o tem, da ima 
zagotovljene finančne vire za posege v pristojnosti drugih nosilcev urejanja 
prostora. Dokazilo mora temeljiti na soglasju pristojnega nosilca urejanja pro-
stora oziroma upravljavca. Posegi morajo biti izvedeni pred izvedbo tehnične-
ga pregleda za komunalno opremo znotraj območja urejanja.

(3) Če bo opremljanje stavbnih zemljišč v območju OPPN, to je izvedbo načr-
tovane nove sekundarne komunalne opreme in posegov v pristojnosti drugih 
nosilcev urejanja prostora, prevzela Občina Radovljica, se akontacija za gra-
dnjo komunalne opreme zavezancem odmeri po določbah tega odloka, po 
končani gradnji pa se izvede obračun stroškov po dejanskih stroških.
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III. NOVA SEKUNDARNA KOMUNALNA OPREMA NA OBMOČJU OPPN 

10. člen
(preračun obračunskih stroškov za novo sekundarno komunalno opremo 

na enoto mere)

(1) Skupni stroški načrtovanih investicij v novo sekundarno komunalno opre-
mo po posameznih vrstah komunalne opreme obsegajo stroške za pridobitev 
zemljišč, ki bodo javno dobro, stroške za pripravo zemljišč in stroške za gra-
dnjo nove komunalne opreme na območju OPPN.
(2)  Skupni stroški priprave in obveznega opremljanja zemljišč s komunal-
no infrastrukturo na obračunskem območju po cenah v juliju 2012 znašajo 
849.311,00 EUR (DDV ni vključen).

Preračun obračunskih stroškov na površino parcele:
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I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ 349.360 21,36

 Stroški pridobivanja zemljišč 16 357 349.360 21,36

II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 68.295 4,18

 OPPN 16 357 16.999 1,04

 OPPN dopolnitev 16 357 14.400 0,88

 Projekti, nadzor 16 357 36.896 2,26

III. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 431.656 26,60

  Ocena stroškov za cestno omrežje in 
odvodnjavanje

16 357 276.675 16,91

Ocena stroškov za vodovodno omrežje, 
vključno s hidranti 16 357 51.893 3,17

Ocena stroškov za kanalizacijsko omrežje 15 326 53.208 3,47

Ocena stroškov javne razsvetljave 16 357 49.880 3,05

NOVA SEKUNDARNA KOMUNALNA 
OPREMA SKUPAJ I + II + III  849.311 52,14

Vse vrednosti so brez DDV.

Preračun obračunskih stroškov na neto tlorisno površino objektov:
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I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ 349.360 86,73

 Stroški pridobivanja zemljišč 4028 349.360 86,73

II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 68.295 16,96

 OPPN 4028 16.999 4,22

 OPPN dopolnitev 4028 14.400 3,57

 Projekti, nadzor 4028 36.896 9,16

III. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 431.656 107,16

 Ocena stroškov za cestno omrežje 4028 276.675 68,69

  Ocena stroškov za vodovodno omrežje, 
vključno s hidranti

4028 51.893 12,88

  Ocena stroškov za kanalizacijsko 
omrežje

4028 53.208 13,21

 Ocena stroškov javne razsvetljave 4028 49.880 12,38

NOVA SEKUNDARNA KOMUNALNA 
OPREMA SKUPAJ I + II + III 849.311 210,85

Vse vrednosti so brez DDV.

(3) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele, na katerih so predvidene 
stavbe, za gradnjo nove sekundarne komunalne opreme znašajo skupaj 52,14 
EUR/m2 brez DDV. 

(4) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele parkirišča za gradnjo nove 
sekundarne (brez stroškov za odpadno kanalizacijsko omrežje) komunalne 
opreme znašajo skupaj 48,67 EUR/m2 brez DDV.
(5) Stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta za 
gradnjo nove sekundarne komunalne opreme znašajo skupaj 210,85 EUR/
m2 brez DDV.

11. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za novo sekundarno 

komunalno opremo)

(1) Pri obračunu komunalnega prispevka za gradnjo nove sekundarne komu-
nalne opreme na območju OPPN je razmerje med merilom parcele (D(pi)) in 
merilom neto tlorisne površine (D(ti)) je na območju S 0,5 za merilo parcele in 
0,5 za merilo neto tlorisne objektov.
(2) V primeru, da se stroški obračunajo za objekt z manjšo površino gradbene 
parcele ali manjšo neto tlorisno površino od tiste, ki je bila osnova za izdelavo 
tega programa opremljanja, se v izračunu upošteva površina parcele in neto 
tlorisna površina objekta po programu opremljanja.
(3) Faktor dejavnost K(dej) je za vse objekte na območju urejanja z OPPN 
enak 1,0.
(4) Olajšav za zavezance ni.

IV. POSEGI V PRISTOJNOSTI DRUGIH NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

12. člen
(stroški posegov v pristojnosti drugih nosilcev urejanja prostora)

(1) Zaradi opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN so v OPPN poleg 
gradnje nove sekundarne komunalne opreme, ki je v pristojnosti občine, pred-
videni posegi v pristojnosti drugih nosilcev urejanja prostora, in sicer: ceste v 
državni pristojnosti, javno elektro omrežje, plinovodno omrežje in telekomuni-
kacijsko omrežje.
(2)  Stroški za posege v pristojnosti drugih nosilcev urejanja prostora znašajo 
83.220,00 EUR (DDV ni vključen).

Preračun stroškov za posege v pristojnosti drugih nosilcev urejanja prostora 
na površino parcele:
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  Ocena stroškov za ceste v državni 
pristojnosti

16 357 36.020 2,20

 Ocena stroškov za javno elektro omrežje 16 357 23.660 1,45

  Ocena stroškov za javno plinovodno 
omrežje

16 357 0 0,00

  Ocena stroškov za javno telekomunika-
cijsko omrežje 

16 357 22.740 1,39

  Ocena stroškov za javno kabelsko 
omrežje

16 357 800 0,05

POSEGI V PRISTOJNOSTI DRUGIH 
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 
SKUPAJ

83.220 5,09

Vse vrednosti so brez DDV.

Preračun stroškov za posege v pristojnosti drugih nosilcev urejanja prostora 
na neto tlorisno površino objektov:
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  Ocena stroškov za ceste v državni 
pristojnosti

4 028 36.020 8,94

  Ocena stroškov za javno elektro omrežje 4 028 23.660 5,87
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  Ocena stroškov za javno plinovodno 
omrežje

4 028 0 0,00

  Ocena stroškov za javno telekomunika-
cijsko omrežje 

4 028 22.740 5,65

  Ocena stroškov za javno kabelsko 
omrežje

4 028 800 0,20

POSEGI V PRISTOJNOSTI DRUGIH 
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 
SKUPAJ

83.220 20,66

Vse vrednosti so brez DDV.

(3) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele za posege v pristojnosti 
drugih nosilcev urejanja prostora znašajo skupaj 5,09 EUR/m2 brez DDV. 

(4) Stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta za 
posege v pristojnosti drugih nosilcev urejanja prostora znašajo 20,66 EUR/
m2 brez DDV.

13. člen
(podrobnejša merila za posege v pristojnosti drugih 

nosilcev urejanja prostora)

(1) Pri obračunu je razmerje med merilom parcele (D(pi)) in merilom neto tlo-
risne površine (D(ti)) 0,5 za merilo parcele in 0,5 za merilo neto tlorisne povr-
šine.

(2) V primeru, da se stroški obračunajo za objekt z manjšo površino gradbene 
parcele ali manjšo neto tlorisno površino od tiste, ki je bila osnova za izdelavo 
tega programa opremljanja, se v izračunu upošteva površina parcele in neto 
tlorisna površina objekta po programu opremljanja.

(3) Faktor dejavnost K(dej) je za vse objekte na območju urejanja z OPPN 
enak 1,0.

(4) Olajšav za zavezance ni.

V.  OBRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO PRIMARNO 
KOMUNALNO OPREMO

14. člen
(preračun obračunskih stroškov za obstoječo primarno 

komunalno opremo na enoto mere)

(1) Komunalni prispevek za obremenitev obstoječe primarne komunalne 
opreme, ki je v lasti občine Radovljica, se odmeri posameznemu zavezancu 
po določbah veljavnega Odloka o komunalnem prispevku v občini Radovljica 
in veljavnega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Rado-
vljica in se plača pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov.

(2) Pri odmeri komunalnega prispevka je razmerje med merilom parcele 
(D(pi)) in merilom neto tlorisne površine (D(ti)) 0,65 za merilo parcele in 0,35 
za merilo neto tlorisne površine.

(3) Komunalni prispevek za obremenitev obstoječe primarne komunalne 
opreme se odmeri za dejansko neto tlorisno površino objekta in površino grad-
bene parcele, kot izhaja iz vloge za gradbeno dovoljenje.

Cena opremljanja za obstoječo komunalno opremo na površino parcele:
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Lesce 3,56 1,67 0,35 1,67 0,02 0,08 0,61 7,97

SKUPAJ POVRAČILA ZA OBSTOJEČO PRIMARNO KOMUNALNO 
OPREMO                                                                                                 7,97

Vse vrednosti so brez DDV.

Cena opremljanja za obstoječo komunalno opremo na neto tlorisno površino 
objekta:
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Lesce 16,60 7,06 1,62 7,78 0,11 0,39 2,84 36,41

SKUPAJ POVRAČILA ZA OBSTOJEČO PRIMARNO KOMUNALNO 
OPREMO                                                                                                36,41

Vse vrednosti so brez DDV.

(2) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele za obstoječo primarno ko-
munalno opremo znašajo skupaj 7,97 EUR/m2 brez DDV. 

(3) Stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta za 
obstoječo primarno komunalno opremo znašajo 36,41 EUR/m2 brez DDV.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

(1) Vse cene so določene na dan 31. 7. 2012. Valorizacija na dan izdaje odloč-
be o odmeri komunalnega prispevka se izvede z Indeksi za obračun razlike v 
ceni gradbenih storitev – indeks za »gradbena dela – ostala nizka gradnja«, ki 
jih mesečno izdaja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije.

16. člen

(1) Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za infrastrukturo Občine 
Radovljica.

17. člen

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

18. člen

(1) Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine 
Radovljica – Uradne objave. 

Številka: 007-0026/2012
Datum: 26. 9. 2013    
   Ciril Globočnik, l. r.
  ŽUPAN

4.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 70/08 
- ZVO-1) ter 16. člena Statuta občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) 
je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 25. redni seji dne 25. 9. 2013 
sprejel

ODLOK 
o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah 

v Občini Radovljica

1. člen

S tem odlokom se dopolni Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v 
Občini Radovljica (DN UO, št. 114/09 in 125/10).

2. člen

V petem členu odloka se v prvem odstavku doda nova trinajsta točka, ki se 
glasi: 
»13. Obdelava mešanih komunalnih odpadkov«.

3. člen

V šestem členu odloka se v prvem odstavku doda nova deseta točka, ki se 
glasi:
»10. Oskrba s toplotno energijo«. 
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4. člen 

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

Številka: 007-1-0004/2009-700 701
Datum: 26. 9. 2013

  Ciril Globočnik, l. r.
  ŽUPAN

5.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2 
in spremembe), 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na podro-
čju kulture (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1 in spremembe) in 16. člena Statuta Ob-
čine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica 
na 25. seji dne 25. 9. 2013 sprejel

ODLOK 
o dopolnitvi Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 

1. člen

V Odloku o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (UVG, št. 30/98 
in 52/05) se v 1. členu doda 21. točka, ki se glasi:
»21. Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, parc. št. 1776/5, k. o. 2157-Predtrg.«

KONČNA DOLOČBA

2. člen

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

Številka: 622-0003/2013
Datum: 26. 9. 2013
  Ciril Globočnik, l. r.
  ŽUPAN

6.

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92 in 
spremembe), 12., 17., 18., 38. in 40. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, 
št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 25. seji dne 25. 9. 
2013 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu – 

socialna oskrba na domu

1. člen

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Domu dr. Janka Benedika Ra-
dovljica k ceni socialno varstvene storitve POMOČ NA DOMU – SOCIALNA 
OSKRBA NA DOMU.

2. člen

Od 1. novembra 2013 dalje znaša:
–  skupna cena socialne oskrbe na domu 17,93 EUR na uro na delavnik,
–  skupna cena socialne oskrbe na domu 24,61 EUR na uro v nedeljo,
–   skupna cena socialne oskrbe na domu 26,28 EUR na uro na dan državnih 

praznikov.

3. člen

Od 1. novembra 2013 dalje znaša cena za neposredno socialno oskrbo na 
domu, ki jo plača uporabnik:
–  cena socialne oskrbe na domu 3,59 EUR na uro na delavnik,
–  cena socialne oskrbe na domu 5,03 EUR na uro v nedeljo,
–  cena socialne oskrbe na domu 5,39 EUR na uro na dan državnih praznikov.

4. člen

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni soci-
alnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu (DN UO, 
št. 165/2012).

5. člen

Ta sklep začne veljati z naslednjim mesecem po objavi v Deželnih novicah, 
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 122-54/2013
Datum: 25. 9. 2013
  Ciril Globočnik, l. r. 
  ŽUPAN

7.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07 
in spremembe) ter 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 
19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 25. redni seji dne 25. septem-
bra 2013 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 

za rekonstrukcijo ceste Lesce–Begunje

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 na-

črtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pri-
stojnosti,

–  obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN,
–  objavo sklepa.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Predmet sklepa je izdelava novega OPPN za rekonstrukcijo ceste Lesce–Be-
gunje. OPPN obsega rekonstrukcijo obstoječe ceste od Lesc do Begunj ter 
nov koridor ceste južno od naselja Hlebce (za katerega je v prostorskem redu 
– PRO predvidena izdelava OPPN). 
Nov koridor južno od naselja Hlebce je v PRO opredeljen kot območje pro-
storske enote RBR 98, ki se na jugozahodnem delu Hlebc priključuje na traso 
obstoječe ceste pri parc. št. 292, k.o. Nova vas, na severovzhodnem delu pa 
pri parc. št. 130, k.o. Nova vas.
Ker je rekonstrukcija ceste Lesce–Begunje potrebna na celotni trasi od Lesc 
do Begunj, je smiselno, da se območje OPPN podaljša še od Hlebc do Lesc 
na zahodni strani, skozi Hlebce, ter od Hlebc do Begunj na vzhodni strani.
Ker se s tem sklepom predvideva priprava OPPN tudi za dele ceste, kjer pri-
prava OPPN po PRO ni predvidena, skladno z 2. alinejo 57. člena sprejme 
sklep o začetku postopka priprave občinski svet.
OPPN mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo (predvsem Zakon o 
prostorskem načrtovanju – ZPNačrt, Ur.l.RS, št. 33/07 in spremembe) in vse-
mi podzakonskimi predpisi. 

3. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Območje OPPN obsega obstoječo cesto Lesce–Begunje ter nov koridor juž-
no od Hlebc.
Obstoječa cesta predstavlja parc. št. 679/1, k.o. Nova vas (pričetek trase 
zahodno od Hlebc do križišča obravnavane ceste s cesto do Zapuž), parc. št. 
680/2, k.o. Nova vas (v območju križišča), parc. št. 678, k.o. Nova vas, parc. 
št. 1818 in 368/2, obe k.o. Begunje (konec trase ob severnem robu tovarne 
Elan). Rekonstrukcija bo lahko obsegala tudi dele parcel v varovalnem pasu 
obstoječe ceste.
Nov koridor južno od Hlebc se na jugozahodnem delu Hlebc priključuje na 
traso obstoječe ceste pri parc. št. 292, k.o. Nova vas, na severovzhodnem 
delu pa pri parc. št. 130, k.o. Nova vas.
Dolžina novega koridorja južno od Hlebc je ~ 0,57 km, dolžina trase obstoječe 
ceste predvidene za rekonstrukcijo je ~ 2,5 km. Zemljišča ležijo v k.o. Nova 
vas in k.o. Begunje.

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 naj-
ustreznejše variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega in eko-
nomskega 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. 
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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 eventualnih varian-

tnih rešitev)
–   javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, sodelovanje javnosti, javna 

obravnava, 30 dni
–   proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN, pri-

prava 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.

6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredo-
vanjem 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 obmo-

čja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj 
 5.   Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langu-

sova 4, 1000 Ljubljana (priprava DPN za novo elektrificirano progo)
 6.   Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova 

4, 1000 Ljubljana (priprava DPN za prenosni plinovod)
 7.   Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 

1000 Ljubljana
 8.   Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, 

Kranj
 9.  Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
10.  Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
11.   Telekom Slovenije, d. d., Center za vzdrževanje omrežja Kranj, Mirka Va-

dnova 13, 4000 Kranj
12.   Geoplin Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 

Ljubljana
13.  Petrol Plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
14.  Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
15.  Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
16.   Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica (Oddelek za infra-

strukturo)
17.  Krajevna skupnost Begunje, Begunje 15c, 4275 Begunje na Gorenjskem
18.  Krajevna skupnost Lesce, Alpska 58, 4248 Lesce

Če se v postopku priprave osnutka OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti 
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem od-
stavku, 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 načr-
tovanje 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 sku-
paj 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 mini-
strstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s sta-
lišča 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 zako-
nom, 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: 3505-0012/2013
Datum: 25. 9. 2013
  Ciril Globočnik, l. r.
  ŽUPAN

8.

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 

JEL 29, Kamnolom Kamna Gorica

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 na-

črtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pri-
stojnosti,

–  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 površin nadzemnega 
pridobivalnega prostora JEL 29 – Jelovica – odprti prostor, Kamnolom Ka-
mna Gorica. Območje je v Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju 
PRO; DN UO, št. 159/2012, 166/2012, 170/2013) opredeljeno kot površine 
nadzemnega pridobivalnega prostora – LN, z oznako JEL 29, LN, OPPN*. 

V odloku o PRO so v 127. členu podrobnejša merila in pogoji za pripravo 
OPPN za območje prostorske enote JEL 29:
–   pred nadaljnjo eksploatacijo in pripravo OPPN je treba izdelati študijo, v 

kateri je treba utemeljiti razloge za ohranitev odkopa na tej lokaciji in pre-
učiti variante možnosti odkopavanja (podzemno, nadzemno) ter načine 
sanacije,

–   v OPPN je treba določiti pogoje za eksploatiranje in sanacijo, komunalno 
urejanje in faznost izvajanja ter ureditev naravne vrednote in kamnoloma za 
predstavitev in ogled,

–   v OPPN je treba določiti tudi način spremljanja eksploatacije in sanacije 
območja,

–   ohraniti je potrebno odkrito žilo s kremenovim keratofirjem in apnencem v 
dolomitu na zgornjem delu kamnoloma,

–   vse vodotoke in izvire na območju kamnoloma je treba ohranjati in varovati 
pred onesnaženjem,

–   v postopek priprave OPPN je potrebno kot nosilca urejanja prostora vklju-
čiti tudi ministrstvo pristojno za gozdove.

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 predvideno za izdelavo OPPN leži v pobočju Jelovice, jugozahodno 
od naselja Kamna Gorica ter je veliko približno 27 ha.
Meja OPPN zajema del obstoječega kamnoloma ter gozdno zemljišče na 
severu in jugu. Na severu se območje pridobivalnega prostora povečuje za 
potrebe pridobivanja keratofirja, na južnem delu za potrebe pridobivanja do-
lomita. 
Zemljišče leži v k.o. Kamna Gorica.
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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 naj-
ustreznejše variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega in eko-
nomskega 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. 
Prostorskega načrtovalca izbere investitor Gorenjska gradbena družba d.d.. 

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
–  izdelava strokovnih podlag 45 dni
–  priprava osnutka OPPN, 15 dni
–  smernice nosilcev urejanja prostora, 30 dni
–   priprava dopolnjenega osnutka OPPN, 30 dni (priprava eventuelnih varian-

tnih rešitev)
–   javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, sodelovanje javnosti, javna 

obravnava, 30 dni
–   proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN, pri-

prava stališč, priprava predloga OPPN, 15 dni
–  mnenja nosilcev urejanja prostora, 30 dni
–  priprava usklajenega predloga, 15 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.

6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredo-
vanjem 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 obmo-
čja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj 

 5.   Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langu-
sova 4, 1535 Ljubljana 

 6.   Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Sektor za 
energetiko in rudarstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana 

 7.  Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
 8.   Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, 

Kranj
 9.  Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
10.  Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska 19, 4260 Bled 
11.  Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
12.   Telekom Slovenije, d. d., Center za vzdrževanje omrežja Kranj, Mirka Va-

dnova 13, 4000 Kranj
13.  Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
14.   Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica (Oddelek za infra-

strukturo)

Če se v postopku priprave osnutka OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti 
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem od-
stavku, 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 načr-
tovanje 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 mini-
strstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s sta-
lišča 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 zako-
nom, 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 financira investitor predvi-
dene prostorske ureditve. 

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: 3505-0011/2012 
Datum: 20. 9. 2013
  Ciril Globočnik, l. r.
  ŽUPAN

9.

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 za 

območje proizvodnih površin RA 80 – gramoznica Graben

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 na-

črtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pri-
stojnosti,

–  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 proizvodnih površin 
RA 80 na jugovzhodnem delu Radovljice – gramoznica Graben. Območje 
je v Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; DN UO, št. 
159/2012, 166/2012, 170/2013) opredeljeno kot površine za proizvodnjo – 
PP, z oznako RA 80, PP, OPPN*. 
V območju se načrtuje predvsem objekte za zbiranje in predelavo lesa, izrabo 
alternativnih virov energije in centralno kotlovnico s kogeneracijo. Predvidi se 
možnost industrijskega tira.

V odloku o PRO so v 99. členu podrobnejša merila in pogoji za pripravo OPPN 
za območje prostorske enote RA 80:
–  območje se po končanem izkoriščanju namenja površinam za proizvodnjo,
–  faktor izrabe območja naj se giblje okoli 1,
–   oblikovanje naj bo kvalitetno, izogibati se je potrebno določanju izstopajo-

čih materialov in barv,
–  ohranjati je potrebno obvodno vegetacijo.

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)

Gramoznica Graben leži na jugovzhodnem delu Radovljice. Območje predvi-
deno za izdelavo OPPN je velikosti približno 16,23 ha.
Že v prostorskih sestavinah družbenega plana občine Radovljica je bilo ob-
močje opredeljeno kot stavbno zemljišče namenjeno proizvodno – servisni 
dejavnosti, s PRO pa je bilo določeno, da je to prostorska enota z oznako RA 
80, za katero je potrebno pripraviti OPPN.
Zemljišče leži v k.o. Radovljica.
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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 naj-
ustreznejše variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega in eko-
nomskega 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 eventualnih varian-

tnih rešitev)
–   javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, sodelovanje javnosti, javna 

obravnava, 30 dni
–   proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN, pri-

prava 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.

6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredo-
vanjem 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 obmo-
čja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj 

 5.   Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langu-
sova 4, 1000 Ljubljana 

 6.  Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
 7.  Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska 19, 4260 Bled 
 8.  Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
 9.   Telekom Slovenije, d. d., Center za vzdrževanje omrežja Kranj, Mirka Va-

dnova 13, 4000 Kranj
10.  Petrol Plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
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 infra-

strukturo)

Če se v postopku priprave osnutka OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti 
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem od-
stavku, 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 načr-
tovanje 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 sku-
paj 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 zako-
nom, 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: 3505-0013/2013 
Datum: 29. 9. 2013
  Ciril Globočnik, l. r.
  ŽUPAN

10.

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, na podlagi 5. člena Pra-
vilnika 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 zemljišče za kmetijsko obdelavo ob stanovanj-
ski hiši v izmeri 1200 m2, parc. št. 264/157, k. o. 2164 – Lancovo, zato vse 
zainteresirane prosilce vabimo, da oddajo svojo vlogo v roku 15 dni od objave.

S prosilcem bo sklenjena najemna pogodba v skladu z določili Pravilnika, po 
cenah, določenih v Ceniku najema zemljišč v lasti Občine Radovljica. Če bo 
za najem zemljišč več interesentov, bo zemljišče oddano v najem po postopku 
iz 8. člena Pravilnika. 

Številka: 478-0004/2013
Datum: 2. 10. 2013

  Ciril Globočnik, l. r.
  ŽUPAN

11.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je 
Občinski svet Občine Radovljica na svoji 25. redni seji dne 25. 9. 2013 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi javnega interesa za Sokolski dom (kasneje Dom Partizan) 

Ljubno in športno igrišče Kamna Gorica

1. člen

(1) Ugotovi se javni interes za sklenitev dolgoročne pogodbe o ustanovitvi 
brezplačne stavbne pravice za obnovo športnega objekta Sokolski dom (ka-
sneje Dom Partizan) Ljubno na naslovu Ljubno 114 v Ljubnem, zgrajenem na 
parc. št. 519/2, k. o. 2160 – Ljubno, v lasti Športne unije Slovenija. 
(2) Ugotovi se javni interes za sklenitev dolgoročne pogodbe o brezplačnem 
najemu športnega igrišča Kamna Gorica, zgrajenega na parc. št. 127/2 in 
parc. št. 128/4, obe k. o. 2163 – Kamna Gorica, v lasti Športne unije Slo-
venija.

2. člen

(1) Pogoji in medsebojne pravice ter obveznosti bodo določeni z medsebojno 
pogodbo med Športno unijo Slovenija kot lastnikom nepremičnin in Občino 
Radovljica kot imetnikom stavbne pravice oziroma najemnikom. 

3. člen

(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu 
Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 478-45/2013
Datum: 25. 9. 2013

 Ciril Globočnik, l. r.
 ŽUPAN


