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1.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 
in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 
79/99 in spremembe) in 16. ter 103. člena Statuta Občine Radovljica 
(UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 18. seji 
dne 26. 9. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Radovljica za leto 2012

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Radovljica za leto 2012 (DN UO, št. 141/11, 
154/12 in 162/12) (v nadaljevanju: odlok) se spremeni 3. člen tako, da 
se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih 
zneskih:

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans III/2012

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 17.137.791,17
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.850.910,31
 70  DAVČNI PRIHODKI 12.278.700,32
  700 Davki na dohodek in dobiček 9.930.591,00
  703 Davki na premoženje 2.037.060,00
  704 Domači davki na blago in storitve 311.049,32
  706 Drugi davki 0,00
 71  NEDAVČNI PRIHODKI 2.572.209,99
  710 Udeležba na dobičku in dohodki 
  od premoženja 1.612.227,00
  711 Takse in pristojbine 8.500,00
  712 Globe in druge denarne kazni 38.600,00
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 14.760,00
  714 Drugi nedavčni prihodki 898.122,99
 72  KAPITALSKI PRIHODKI 876.835,00
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 118.000,00
  721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
  neopredmetenih dolgoročnih sredstev 758.835,00
 73  PREJETE DONACIJE 1.500,00
  730 Prejete donacije iz domačih virov 1.500,00
  731 Prejete donacije iz tujine 0,00

 74  TRANSFERNI PRIHODKI 1.408.545,86
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
  institucij 1.384.551,35
  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
  iz sredstev proračuna Evropske unije 23.994,51
 78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00
  787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00
 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.674.587,22
 40  TEKOČI ODHODKI 3.465.600,39
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 962.177,00
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 160.625,00
  402 Izdatki za blago in storitve 2.082.298,39
  403 Plačila domačih obresti 100.000,00
  409 Rezerve 160.500,00
 41  TEKOČI TRANSFERI 6.790.624,26
  410 Subvencije 121.017,43
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.433.516,18
  412 Transferi neprofitnim organizacijam 
  in ustanovam 988.164,11
  413 Drugi tekoči domači transferi 2.247.926,54
  414 Tekoči transferi v tujino 0,00
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI 5.986.070,71
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.986.070,71
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 432.291,86
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
  osebam, ki niso proračunski uporabniki 149.830,00
  432 Investicijski transferi proračunskim 
  uporabnikom 282.461,86
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 463.203,95
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans III/2012

 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  
 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 11.000,00
 75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 11.000,00
  750 Prejeta vračila danih posojil 11.000,00
  751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
  752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00
 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
 DELEŽEV (440+441+442+443) 0,00
 44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
 DELEŽEV 0,00
  440 Dana posojila 0,00
  441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00
  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih 
  skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo 
  premoženje v svoji lasti 0,00
 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
 KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 11.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA 

 Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans III/2012

 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
 50  ZADOLŽEVANJE 0,00
  500 Domače zadolževanje 0,00
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 728.000,00
 55  ODPLAČILA DOLGA 728.000,00
  550 Odplačila domačega dolga 728.000,00
 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
 NA RAČUNIH 
 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0,00
 X. NETO ZADOLŽEVANJE -728.000,00
  (VII.-VIII.) 
 XI. NETO FINANCIRANJE -463.203.95,00
  (VI.+VII.-VIII.-IX.)  
 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 
 PRETEKLEGA LETA 253.796,05
 9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +
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2. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu 
Občine Radovljica - Uradne objave. Posebni del proračuna se objavi na 
spletni strani Občine Radovljica. 

Številka: 007-10/2011-4
Datum: 26. 9. 2012

 Ciril Globočnik, l. r.
 ŽUPAN

2.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremembe), 
38., 39., 41., in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, 
št. 2/2004 in spremembe), 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, 
št. 29/99 in 19/00) in 15. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Turizem Radovljica (DN UO, št. 121/2009 in spremembe) je Občinski svet 
Občine Radovljica na 18. redni seji dne 26. 9. 2012 sprejel 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

Javnega zavoda Turizem Radovljica

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega za-
voda Turizem Radovljica (DN UO, št. 121/2009 in spremembe). 

2. člen
V poglavju III. ORGANI ZAVODA se v 6. členu odloka črta tretja alineja 
prvega odstavka. 

3. člen
V poglavju III. ORGANI ZAVODA se v 14. členu druga alineja spremeni 
tako, da se glasi:
»- 2 predstavnika imenujejo zavezanci za plačilo turistične takse v občini 
Radovljica.« 

4. člen
V poglavju III. ORGANI ZAVODA se v 15. členu doda nova enajsta alineja, 
ki se glasi:
»- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direk-
torju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,« 

5. člen
V poglavju III. ORGANI ZAVODA se v celoti črta 18. člen odloka. 

6. člen
V poglavju VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se v celoti črta drugi 
odstavek 26. člena. 

7. člen
Glede na spremembe in dopolnitve, navedene v 1., 2., 3., 4., 5. in 6. 
členu, se ostali členi odloka ustrezno preštevilčijo.

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

Številka: 007-21/2012
Datum: 27. 9. 2012
 Ciril Globočnik, l. r.
 ŽUPAN

3.

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 18. redni 
seji dne 26. 9. 2012 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo

Gradnikove ceste v Radovljici

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljeva-
nju: OPPN) za rekonstrukcijo dela Gradnikove ceste, ki vsebuje:
-  območje OPPN,
-  krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
-  načrt parcelacije,
-  etapnost izvedbe prostorske ureditve,
-   rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave,
-   rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi ne-

srečami, vključno z varstvom pred požarom,
-   pogoje glede urejanja prometne, energetske, vodovodne in druge ko-

munalne infrastrukture,
-  druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN. 

2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za odstranitev 
obstoječih objektov, ureditev zelenih in utrjenih površin, površin za gradnjo 
prometne in komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

Sestavni deli OPPN so:

I. Besedilo odloka

II. Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1.  Načrt namenske rabe prostora - izsek 
 iz družbenega plana M 1:5000
2.  Vplivi in povezave s sosednjimi območji M 1:5000
3.  Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1  Katastrski načrt s prikazom območja OPPN  M 1:1000
3.2  Geodetski načrt s prikazom območja OPPN  M 1:1000
3.3.  Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč 
 in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu  M 1:1000
3.4  Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč 
 in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu M 1:1000
4.  Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih 
 rešitev prostorskih ureditev
4.1  Ureditvena situacija M 1:1000
4.2  Prikaz ureditve komunalne javne infrastrukture M 1:1000
4.3  Prometno tehnična situacija M 1: 500
4.4.  Karakteristični prerezi M 1:100

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
-  izvleček iz strateškega prostorskega akta,
-  prikaz stanja prostora,
-  strokovne podlage,
-  smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
-  obrazložitev in utemeljitev OPPN,
-  povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelal City studio, d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana, pod številko 
projekta CS1107 v juliju 2012. 

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

1. Obseg
Območje OPPN obsega območje Gradnikove ceste od križišča z Ulico 
Staneta Žagarja na severozahodni strani do križišča pred Kranjsko cesto 
na jugovzhodni strani (v dolžini cca 540 m). 



URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICAšt. 165, 5. oktobra 2012 UO, stran 3 

Vsi predvideni posegi na Gradnikovi cesti se izvedejo na delih zemlj. parc. 
št. 756/4 k.o. Radovljica in na delih zemlj. parc. št. 110/1, 110/2, 112/1, 
112/2, 116/1, 116/5, 116/12, 116/13, 156/2, 157/1, 159/1, 159/2, 
160/2, 161/2, 163/2, 163/3, 163/4, 165, 234/1, 235, 239/1, 239/2, 
239/4, 240/1, 240/2, 240/3, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 
241/6, 241/7, 241/8, 242/2, 243/2, 243/3, 243/4, 243/5, 283/2, 
284/2, 284/3, 284/4, 284/5, 285/4, 285/5, 285/6, 287/5, 287/11, 
800/3, 800/4, 801/1, 801/3, 801/4, 802/2, 802/4 in 802/5 vsa k.o. 
Predtrg (geo. posnetek Geobi d.o.o., september 2009).

Območje OPPN za rekonstrukcijo Gradnikove ceste meri cca 7.260 m2. 

Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordinatami lomnih točk 
obodne parcelacije. 

Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.1 »Katastrski 
načrt s prikazom območja OPPN« in 3.3 »Načrt obodne parcelacije, par-
celacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu«.

III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN 
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

7. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

Obstoječa Gradnikova cesta je zbirna krajevna cesta, preko katere se 
območje stanovanjske pozidave ob Žagarjevi ulici navezuje na Kranjsko 
cesto.

Ureditve v območju OPPN so zasnovane tako, da omogočajo navezavo 
obstoječih in predvidenih gradenj na širšem območju.
Na severni strani obstoječega trgovskega objekta Spar je predvidena gra-
dnja novega trgovskega objekta (Občinski lokacijski načrt na vhodu v Ra-
dovljico (DN UO, št. 64/06)), kar bo še dodatno obremenilo obstoječe 
prometno omrežje. Vsi novo predvideni in obstoječi objekti se morajo tako 
varno priključevati na novo prometno omrežje.

Predviden poseg ne bo imel obremenilnih vplivov na obstoječo rabo pro-
stora in ne bo predstavljal bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavlje-
no prometno in komunalno energetsko infrastrukturo v širšem območju. 
Predvidena gradnja ne bo vplivala na podobo krajine.

Vplivi in povezave s sosednjimi območji so razvidni iz grafičnega načrta št. 
2. »Vplivi in povezave s sosednjimi območji«.

8. člen
(dopustni posegi znotraj območja OPPN)

Na območju OPPN so ob upoštevanju določb odloka in drugih predpisov 
dopustni naslednji posegi:
-  sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
-  odstranitev ali prestavitev obstoječih objektov in naprav,
-   gradnja prometne, komunalne energetske in druge gospodarske infra-

strukture,
-  urejanje zelenih in utrjenih zunanjih površin,
-  redna in investicijska vzdrževalna dela,
-  gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov iz 10. člena tega odloka.

9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

1. Namembnost prostora:
Območje Gradnikove ceste: območje prometne in druge gospodarske 
javne infrastrukture (površine za cesto s pripadajočimi pločniki, površinami 
za kolesarje, cestnimi priključki ter vsa pripadajoča javna infrastruktura) ter 
zasebnih parkirišč, dvorišč in vrtov. 

2. Prometna zasnova
Predmet OPPN je rekonstrukcija obstoječe ceste ter vse infrastrukturne in 
prostorske ureditve, vezane na izgradnjo ceste v dolžini cca. 540 m. 
Peš in kolesarski promet se spelje po hodnikih za pešce in kolesarskih pa-
sovih na voziščih, tako da se upoštevajo obstoječe in predvidene povezave 
z ostalimi enotami območja ter da so omogočeni varni prehodi preko cest.

Ureditev Gradnikove ceste v dolžini cca. 540 m predstavlja razširitev ce-
stnega telesa z enostranskim pločnikom in obojestranskima kolesarskima 
pasovoma na vozišču. V območju prehajanja kolesarja na mešan profil je 
predvidena omejitev hitrosti na 30 km/h (cona 30). 
Obcestni prostor je zasajen z enostranskim drevoredom oz. intenzivno za-
saditvijo. 

Za načrtovane posege je potrebno pred pridobitvijo gradbenega dovolje-
nja pridobiti od upravljavca občinske ceste soglasje k projektnim rešitvam.

Zasnova predvidenih ureditev je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.1 »Ure-
ditvena situacija« in 4.3 »Prometno tehnična situacija«.

10. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

Skladno s prostorskimi možnostmi je dopustna gradnja nezahtevnih in 
enostavnih objektov (Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, Ur. l. 
RS, št. 37/2008, 99/08):
-  ograje,
-  škarpe in podporni zidovi,
-  utrjena dvorišča,
-  pomožni cestni objekti,
-  pomožni komunalni objekti,
-  pomožni energetski objekti.

Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen nezahtevni ali enostavni 
objekt na območju varovalnega pasu ali varovanem območju, mora investi-
tor vložiti zahtevo za izdajo soglasja pri pristojnem organu.

11. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo 

prometnega omrežja)

Ceste
Normalni prečni profil je določen glede na vrsto ceste, prometno obreme-
nitev in predvideno računsko hitrost.

Normalni prečni prerez Gradnikove ceste – območje križišča s Kranjsko 
cesto:
 hodnik 2,00 m
 kolesarski pas 1,00 m
 vozni pas 2,75 m
 levi zavijalni pas 2,75 m
 vozni pas 2,75 m
 kolesarski pas 1,00 m
 hodnik 1,60 m
 skupaj širine maks. 13,85 m

Normalni prečni prerez Gradnikove ceste – osrednji del:
 drevored 1,50 m
 hodnik 2,00 m
 kolesarski pas 1,00 m
 vozni pas 2,75 m
 vozni pas 2,75 m
 kolesarski pas 1,00 m
 bankina 0,75 m
 skupaj širine maks. 11,75 m

Normalni prečni prerez Gradnikove ceste - naselje:
 hodnik 1,50 m
 vozni pas 2,75 m
 vozni pas 2,75 m
 varovalni rob 0,50 m
 skupaj širine maks. 7,50 m

Vozišče je obrobljeno z dvignjenimi betonskimi robniki, razen v osrednjem 
delu Gradnikove ceste ter v območju naselja ob Gradnikovi cesti. V osre-
dnjem delu Gradnikove ceste je vozišče zaključeno s povozno bankino ši-
rine 0,75m, znotraj strjenega naselja pa z varovalnim robom širine 0,50 m.

Kolesarska steza
Ob Gradnikovi cesti se uredijo obojestranski kolesarski pasovi na vozišču. 
Znotraj strnjenega naselja na severozahodni strani Gradnikove ceste se 
kolesarski promet odvija na mešani površini na vozišču.

Hodnik za pešce
Ob Gradnikovi cesti je na južni strani ceste predviden enostranski hodnik 
za pešce. 
Hodniki za pešce so od vozišča ločeni z dvignjenimi betonskimi robniki.

Priključki 
Predvidi se priključke na Gradnikovo cesto za novo pozidavo izven obmo-
čja OPPN. Med profiloma G1 in G3 se izvedeta nova uvoza za potrebe tr-
govskega objekta, med profiloma G7 in G8 se izvede nov uvoz na območje 
predvidene pozidave.
Obstoječe uvoze na dvorišča stanovanjskih hiš v območju OPPN se ohrani 
in izvede preko poglobljenih robnikov. 
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Odvodnjavanje 
Odvodnjavanje padavinskih vod z vozišča in hodnikov za pešce se ustre-
zno uredi s prečnimi in vzdolžnimi skloni ter se preko vtočnih jaškov in 
lovilcev olj vodi v ponikanje.

Prometno omrežje je razvidno iz grafičnih načrtov št. 4.1 »Ureditvena situ-
acija« in 4.3 »Prometno tehnična situacija«.

12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih ureditev)

Tlaki
Vozne površine, avtobusna postajališča in priključki se predvidijo v asfaltni 
izvedbi.
Hodniki za pešce in kolesarske steze se lahko izvedejo tudi z betonskimi 
tlakovci oz. drugimi trajnimi materiali. Vse ureditve zunanjih javnih površin 
morajo omogočiti dostope funkcionalno oviranim ljudem. Dostopi na za-
sebna dvorišča so lahko asfaltirani, tlakovani ali makadamski.
V območju prehajanja kolesarja na mešan profil je kot ukrep za umirjanje 
prometa predvidena izgradnja trapezne grbine.

Zasaditev v obcestnem prostoru
Lahko se zasadi nizko grmičevje ali posamezna visoka vegetacija, če ne 
omejuje preglednosti na vozišču.
Na južni strani ceste se predvidi enostranski drevored.

13. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)

Dovoljena je odstranitev ograj zaradi predvidene rekonstrukcije ceste.
Povsod, kjer se poseže v obstoječe obcestne ureditve (ograje, žive meje, 
oporne zidove,…), je potrebno te ustrezno sanirati oz. nadomestiti z novimi 
ob cestnih ureditvah.

IV. NAČRT PARCELACIJE

14. člen
(načrt parcelacije)

Površina prostorske enote Gradnikove ceste meri cca 7.260 m2, znotraj 
katere je gradbena parcela ceste GG, ki meri cca 5.534 m2 in obsega dele 
zemljišč s parcelnimi številkami 756/4 k. o. Radovljica in na delih zemlj. 
parc. št. 110/1, 110/2, 112/1, 112/2, 116/1, 116/5, 116/12, 116/13, 
156/2, 157/1, 159/1, 159/2, 163/3, 163/4, 165, 234/1, 235, 239/1, 
239/2, 239/4, 240/1, 240/2, 240/3, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 
241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 242/2, 243/2, 243/3, 243/4, 243/5, 
283/2, 284/2, 284/3, 284/4, 284/5, 285/4, 285/5, 285/6, 287/5, 
287/11, 800/3, 800/4, 801/1, 801/3, 801/4, 802/2, 802/4 in 802/5 
vsa k.o. Predtrg (geo.posnetek Geobi, d. o. o., september 2009).

Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem 
sistemu in so sestavni del obrazložitve in utemeljitve OPPN.

Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.3 »Načrt obodne 
parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem na-
črtu« in 3.4 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe 
objektov na geodetskem načrtu«.

15. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)

Gradnikova cesta predstavlja površino v občinskem javnem dobru. 

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 

16. člen
(etapnost gradnje)

Priključki na komunalne vode, uvozi za potrebe nove pozidave ter nova 
avtobusna postajališča se lahko izvedejo ločeno.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

17. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

V oddaljenosti cca 50 m od območja OPPN je enota kulturne dediščine 
EŠD 599 Radovljica – arheološko območje Radovljica.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV 
TER OHRANJANJA NARAVE

18. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov 

ter ohranjanja narave)

1. Splošno
V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za 
čim manjšo obremenitev okolja. Med gradnjo in po izgradnji načrtovanih 
ureditev je potrebno zagotoviti ukrepe za varstvo pred onesnaženjem zra-
ka, tal in vode, predvsem pa rešitve za kontrolirano odvodnjavanje vod s 
cestnih površin. Hrup in emisije v zrak, ki bodo povzročeni med gradnjo in 
obratovanjem, morajo ostati pod normativno določenimi ravnmi.
Med izvedbo načrtovanih posegov je treba zagotoviti, da ne bo prišlo do 
poslabšanja razmer v obstoječem delu naselja.

2. Varstvo vode in podzemne vode
Predvidene ureditve neposredno ne tangirajo vodnih in priobalnih zemljišč 
vodotokov ter ne posegajo na območje varstvenih pasov virov pitne vode 
oziroma na vodovarstvena območja.
Padavinske vode se bodo kontrolirano ponikale preko cestnih zbiralnikov 
z vgrajenimi lovilci olj. Med gradnjo in obratovanjem je morebitna razlitja 
nevarnih snovi treba takoj sanirati.

3. Varstvo narave
V primeru osvetljevanja cest naj bo to zmanjšano na najnižjo raven. Upo-
števa se Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. 
Za osvetljevanje naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno 
oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra, to so natrijeve plinske 
žarnice (nizkotlačne ali visokotlačne).

4. Varstvo tal
Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. 
Za začasne prometne in gradbene površine ter deponije naj se uporabijo 
infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so 
tehnično brezhibni in materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi ne-
škodljivosti za okolje. S teh površin je potrebno preprečiti odtekanje vod 
na kmetijsko obdelovalne površine. 

5. Varstvo zraka
S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih odpadkov je tre-
ba preprečiti prašenje z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin 
ter preprečiti raznos materiala z gradbišča.

6. Varstvo pred hrupom
Širše območje leži v območju III. stopnje varstva pred hrupom. Dovoljena 
mejna raven hrupa je 50 dBA ponoči in 60 dBA podnevi. Pri načrtovanju 
objektov v širšem območju je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s 
tega področja.
Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da je med gradnjo 
uporabljena gradbena mehanizacija novejšega datuma in opremljena s 
certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Vsa 
hrupna dela naj se izvajajo v dnevnem času, motorji strojev pa naj brez 
potrebe ne obratujejo v prostem teku. Izvajalec je dolžan zagotoviti moni-
toring hrupa med gradnjo in ukrepati v primeru ugotovljenih prekoračitev 
vrednosti, določenih za čas gradnje.

7. Odstranjevanje odpadkov
Investitorji so dolžni ravnati z odpadki, ki nastanejo v času gradnje, v skladu 
z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

19. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)

Zaradi rekonstrukcije ceste se požarna varnost bližnjih objektov in območij 
ne sme poslabšati. Vsi objekti in območja morajo imeti zagotovljen dovoz 
za intervencijska vozila in površine za uporabo gasilnih naprav, preskrba s 
požarno vodo ne sme biti okrnjena.
Med gradnjo mora izvajalec upoštevati predpise, ki urejajo varstvo pred 
požarom v naravnem okolju.

Priključki za intervencijska vozila na območje OPPN so obstoječi. Interven-
cijske poti bodo nemoteno potekale po rekonstruiranih cestah. 
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Predvidena je izgradnja hidrantnega omrežja. Pri rekonstrukciji vodovodne-
ga omrežje je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s tega področja.
Upoštevati je potrebno nevarnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno 
predvideti tehnične rešitve gradnje.

IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA 
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO 

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

20. člen
(pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko 

urejanje)

1. Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomuni-
kacijske infrastrukture so:
-   zaradi rekonstrukcije ceste je potrebna prestavitev, novogradnja, ob-

nova oziroma zaščita komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih 
naprav in objektov,

-   praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih 
(prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi 
tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav. 
Pri tem je treba posebno pozornost nameniti zadostnim in ustreznim 
odmikom od obstoječih vodov in naprav;

-   kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega 
zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na njegovem 
zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika 
pridobiti služnost;

-  gradnja infrastrukturnih naprav in objektov mora potekati usklajeno;
-   dopustne so delne in začasne ureditve v skladu s programi upravljav-

cev vodov, ki morajo biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v 
končno fazo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah 
za to območje;

-   projektiranje in gradnja komunalno energetskih ter komunikacijskih 
naprav in objektov mora potekati v skladu s smernicami posameznih 
nosilcev urejanja prostora, ki se nahajajo v obvezni prilogi tega OPPN 
ter veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi 
predpisi in standardi.

Potek komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav je 
razviden iz grafičnega načrta št. 4.3 »Prikaz ureditve komunalne javne in-
frastrukture«.

2. Kanalizacijsko omrežje
Na območju OPPN je potrebno predvideti izgradnjo kanalizacijskega 
omrežja za potrebe odvajanja odpadnih vod iz bližnjih območij. 
Za novo kanalizacijo je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, ki jo 
pregleda in potrdi upravljalec javne kanalizacije. Projektno je potrebno ob-
delati tudi odvodnjavanje ceste.
Ob rekonstrukciji ceste se morajo vsi pokrovi kanalizacijskih jaškov na ce-
stišču, prilagoditi na nivo rekonstruiranega cestišča. Iztok meteorne kana-
lizacije v kanalski sistem javne kanalizacije ni dopusten. Padavinske vode 
se prioritetno ponikajo.
Kanalizacijsko omrežje je možno obnavljati, dograjevati in prestavljati. Ob 
prestavitvi pokrovi jaškov ne smejo biti locirani na voznih trajektorijah.

3. Vodovodno omrežje
Na Gradnikovi cesti je potrebno obstoječ vodovod obnoviti na dimenzijo 
fi250 DUKTIL. 
Za nove vodovode in prevezave obstoječih vodovodov je potrebno izde-
lati projektno dokumentacijo, ki jo pregleda in potrdi upravljavec javnega 
vodovoda.
Ob rekonstrukciji ceste se morajo vsi pokrovi vodovodnih jaškov ter cestne 
kape na cestišču prilagoditi na nivo rekonstruiranega cestišča. 

4. Elektroenergetsko omrežje
V območju OPPN potekajo trase obstoječe in predvidene kabelske kana-
lizacije SN in NN kablovodov za napajanje obstoječih in predvidenih novih 
odjemalcev z električno energijo na širšem območju Radovljice in Bleda. 
Novi SN kabelski izvodi, ki bodo potekali iz obstoječe RTP 110/20kV Ra-
dovljica, morajo biti zgrajeni skladno z »Elaboratom razvoja SN omrežja 
na območju RTP 110/20 kV Radovljica, RTP 35/20 kV Bled in nove RTP 
110/20 kV Moste (junij 2006)«.
V kolikor gradbene aktivnosti posežejo v trase obstoječih SN in NN kablo-
vodov, je potrebno v projektni dokumentaciji predvideti zaščito vodov oz. 
odmike v nove trase.

5. Javna razsvetljava
Ob Gradnikovi cesti se predvidi nova javna razsvetljava.

6. Kabelsko komunikacijski sistem
Cevna kabelska kanalizacija KKS (optika, koax) je umeščena v prostor v 
območju strnjenega naselja ob Ulici Staneta Žagarja. Ob gradbenih pose-
gih je potrebno izvajati zaščitne ukrepe za varovanje.

7. Telekomunikacijsko omrežje
V območju OPPN potekajo obstoječe telekomunikacijske naprave Tele-
koma Slovenije, d. d.. Pred začetkom izvajanja gradbenih del je obvezno 
zakoličiti, prestaviti in ustrezno zaščititi obstoječe telekomunikacijske na-
prave. Za prestavitev obstoječih telekomunikacijskih naprav mora investitor 
izdelati projekt prestavitve in zaščite ter pridobiti vsa potrebna dovoljenja in 
soglasja lastnikov zemljišč.
Izdelati je potrebno Projekt zaščite obstoječega telekomunikacijskega 
omrežja, v katerem je potrebno predvideti tudi polaganje kabelske kanali-
zacije vzdolž cele ceste. 

8. Plinovodno omrežje
V območju je delno že zgrajeno plinovodno omrežje. Novo plinovodno 
omrežje je predvideno na celotni Gradnikovi cesti in se poveže z obstoje-
čim. Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture za omenjeno območje 
je potrebno upoštevati predpisane odmike med plinovodom in drugimi ko-
munalnimi vodi.

9. Druga infrastruktura
V območju OPPN je možno zgraditi tudi drugo infrastrukturo, ki z OPPN ni 
posebej načrtovana. V tem primeru je potrebno pridobiti projektne pogoje 
in soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora.

Vsa omrežja je možno odstranjevati, obnavljati, dograjevati in prestavljati.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

21. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev prome-
tnih ureditev, določenih s tem OPPN, če se pri nadaljnjem podrobnejšem 
proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih ali drugih 
razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, 
prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim se ne smejo 
poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v 
nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, 
ki jih ta odstopanja zadevajo. 
Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in 
naprav ter izvedbe novih priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racional-
nejše izrabe prostora pod pogojem, da so ureditve v soglasju z njihovimi 
upravljavci in skladne z njihovimi programi. 

Gradbene parcele je v fazi projektne dokumentacije in zakoličbe možno 
spremeniti.

Možna so odstopanja lokacij avtobusnih postajališč ter predvidenih novih 
uvozov na Gradnikovi cesti v skladu z rešitvami pozidave za območja izven 
OPPN. 
Dopustne so spremembe lokacij uvozov preko poglobljenih robnikov v pri-
meru spremembe ureditve zasebnih dvorišč.

22. člen
(obveznosti investitorja in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo in po njej imajo investitor 
in izvajalci naslednje obveznosti:
- promet med gradnjo morajo organizirati tako, da se prometna varnost 
zaradi gradnje ne bo poslabšala;
- zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih 
infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode morajo takoj obnoviti, 
če so ob gradnji poškodovani.

XI. USMERITVE za določitev meril in pogojev po prenehanju 
veljavnosti OPPN 

23. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so dopustni naslednji posegi:
-  vzdrževanja zunanjih površin,
-   postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z 10. členom 

tega odloka.



UO, stran 6 št. 165, 5.oktobra 2012URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

XII. KONČNE DOLOČBE

24. člen
(vpogled OPPN)

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

25. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

26. člen
(pričetek veljavnosti)

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

Številka: 3505-0004/2012       
Datum: 26. 9. 2012
 Ciril Globočnik, l. r.
 ŽUPAN

4.

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 18. redni 
seji dne 26. 9. 2012 sprejel

ODLOK 
O PRVIH SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA

PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA STARO JEDRO KAMNE GORICE

1. člen
(pravna podlaga)

(1) Ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Radovljica in v skladu s Sklepom Župana Obči-
ne Radovljica z dne 08. 09. 2011 se predlagajo spremembe in dopolnitve 
OPPN za staro jedro Kamne Gorice (DN UO, št. 119/2009 (v nadaljevanju 
OPPN)) v delu, ki se nanaša na funkcionalno enoto “e” (območje pozidave 
širšega jedra), in sicer za enoto urejanja prostora z oznako Kg1-e30.
(2) Spremembe in dopolnitve je izdelal Razvojni center Radovljica, d. o. o., 
pod št. projekta 22/2011 v marcu 2012. 

2. člen
(vsebina)

(1) Prve spremembe in dopolnitve OPPN za staro jedro Kamne Gorice 
vsebujejo tekstualni del in priloge:
Tekstualni del: 
1. odlok - spremembe

Grafični del: 
1. Enote urejanja prostora m 1 : 1 000
2. Arhitekturno zazidalna situacija – dopolnitev m 1 : 1 000
3. Ureditvena situacija m 1 : 250

Priloge:
1. Izrez iz prostorskih sestavin družbenega plana občine Radovljica
2. Veljavni OPPN za staro jedro Kamne Gorice, ureditvena situacija
3. Kulturna dediščina 
      

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev)

(1) Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na zemljišče parc. št. 
72/2 in 71/1 obe k.o. Kamna Gorica, ki sta locirani na vzhodnem delu 
naselja Kamna Gorica, vzhodno od regionalne ceste Lesce–Kamna Gori-
ca–Lipnica in ležijo v enoti urejanja prostora z oznako Kg1- e30.

4. člen
(opis sprememb in dopolnitev)

(1) Dopolni se besedilo 10. člena, in sicer s tem, da se v točki 10. 1 dodajo 
nove točke, ki se glasijo: 
10.a - dovoljena je porušitev obstoječega gospodarskega objekta na ze-
mljišču parc. št. 72/2 in na tem mestu izgradnja enodružinske stanovanj-
ske hiše z nadstrešnico za dva avtomobila, kot je prikazano na karti “Ure-
ditvena situacija m 1 : 250”. Tlorisne dimenzije objekta so 8,00 x 10,00 
m z nadstrešnico tlorisnih dimenzij 7,00 x 5,50 m v podaljšku daljše stra-
nice osnovnega objekta. Maksimalna višina slemena osnovnega objekta 
je 8,00 m nad koto pritličja, nadstrešnice pa 6,50 m nad koto urejenega 
terena. Naklon je 38 – 42 stopinj, kritina pa sive ali grafitno sive barve. 
Kota pritličja osnovnega objekta je maksimalno 457,30 m/nm. 

(2) Razen navedenih pogojev se kot pogoji za načrtovanje objekta in zu-
nanje ureditve upoštevajo določbe od točk 10.5.1 – 10.5.5 , 10. člena 
veljavnega Odloka.

5. člen
(varovanja in omejitve)

(1) V točki “9.3.4. Promet:” 9. člena Odloka se dodata nova drugi in tretji 
odstavek, ki se glasita:
(2) Pri načrtovanju komunalne opreme območja je potrebno predvideti 
ukrepe za zaščito pred hrupom z državne ceste in jih izvesti v sklopu ko-
munalne opreme stavbnega zemljišča. 
(3) V primeru potreb po ureditvi priključka občinske ceste na državno cesto 
bo le to zagotovil upravljavec občinske ceste v skladu z veljavnimi predpisi 
in predhodnimi pogoji ter soglasjem upravljavca državne ceste. Prav tako 
bodo v nadaljnjih postopkih v primeru potrebnega varovanja posameznih 
objektov in ureditev vzdolž državne ceste (morebitna postavitev varovalne 
ograje vzdolž vodotoka, TP in podobno) le ti načrtovani in izvedeni v skladu 
s predhodnimi pogoji in soglasjem upravljavca državne ceste. 
(4) Za načrtovane posege na območju OPPN je potrebno pred izdajo 
gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje upravljavcev cest k projektnim 
rešitvam. 

6. člen
(uskladitev določb veljavnega OPPN z veljavno zakonodajo)

(1) Črta se zadnji stavek točke “9.2.2. Požar:” v 9. členu Odloka. 

7. člen
(vpogled)

(1) Prve spremembe in dopolnitve OPPN so na vpogled vsem zainteresira-
nim na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica.

8. člen
(nadzor)

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

9. člen
(pričetek veljavnosti)

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

Številka: 3505-0014/2011       
Datum: 26. 9. 2012
 Ciril Globočnik, l. r.
 ŽUPAN

5.

Na podlagi 54. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremem-
be), 73. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in spremem-
be), 24. člena Zakona o javnih gospodarskih službah (Ur. l. RS, št. 31/93) 
in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) je Ob-
činski svet Občine Radovljica na 18. redni seji dne 26. 9. 2012 sprejel

ODLOK
O PRENEHANJU JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA

ALPSKI LETALSKI CENTER LESCE
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1. člen
Javni gospodarski zavod Alpski letalski center Lesce, Begunjska cesta 10, 
4248 Lesce, matična številka 5145589000, davčna številka SI44636300, 
katerega ustanovitelj je Občina Radovljica, preneha po postopku redne li-
kvidacije, zaradi prenehanje potrebe za opravljanje dejavnosti, za katero je 
bil zavod registriran. 

Z veljavnostjo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaci-
ji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica (DN UO, št. 
155/2012) so se vse naloge Javnega gospodarskega zavoda Alpski le-
talski center prenesle na novoustanovljen režijski obrat, ki deluje v okviru 
Občinske uprave Občine Radovljica. 

2. člen
Osebam, ki so na dan uveljavitve tega odloka v rednem delovnem razmerju 
pri javnem gospodarskem zavodu Alpski letalski center Lesce, preneha 
delovno razmerje v skladu z zakonom. 

3. člen
Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana Občine Radovljica za 
izpeljavo vseh aktivnosti v zvezi z redno likvidacijo Javnega gospodarskega 
zavoda Alpski letalski center Lesce. 

4. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha mandat vsem organom Javnega 
gospodarskega zavoda Alpski letalski center Lesce.

5. člen
Ob zaključku likvidacije preostanek premoženja javnega zavoda prevzame 
ustanovitelj.

6. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o organiziranosti javnega 
gospodarskega zavoda Alpski letalski center Lesce (DN UO, št. 59/2006).

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

Številka: 007-23/2012
Datum: 27. 9. 2012
 Ciril Globočnik, l. r.
 ŽUPAN

6.

Na podlagi 128. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 
40 – v nadaljevanju ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, 
št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 18. redni seji 
dne 26. 9. 2012 sprejel 

Spremembo
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 

članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta 
Občine Radovljica ter predsednikov svetov 

krajevnih skupnosti

1. člen

Prvi odstavek 6. člena Pravilnika se spremeni tako, da se glasi: 

»Letni znesek sejnin, ki se izplačajo upravičencem po tem pravilniku, ne 
sme presegati 7,5% letne plače župana, brez dodatka za delovno dobo in 
ostalih dodatkov v skladu z zakonom.« 

2. člen

Ta sprememba Pravilnika, skladno s 128. členom, v povezavi z 251. čle-
nom Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012), začne 
veljati in se uporablja od 01. 06. 2012 ter se objavi v Deželnih novicah, 
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 007-7/2012-3
Datum: 26. 09. 2012
 Ciril Globočnik, l. r.
 ŽUPAN

7.

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 18. seji 
dne 26. 9. 2012 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 
Radovljica k ceni socialno varstvene storitve POMOČ NA DOMU – SOCI-
ALNA OSKRBA NA DOMU.

2. člen
Od 1. 11. 2012 dalje znaša:
-  skupna cena socialne oskrbe na domu 17,20 EUR na uro na delavnik,
-  skupna cena socialne oskrbe na domu 23,58 EUR na uro v nedeljo,
-   skupna cena socialne oskrbe na domu 25,17 EUR na uro na dan 
 državnih praznikov.

3. člen
Od 1. 11. 2012 dalje znaša cena za neposredno socialno oskrbo na domu, 
ki jo plača uporabnik:
-  cena socialne oskrbe na domu 3,44 EUR na uro na delavnik,
-  cena socialne oskrbe na domu 4,82 EUR na uro v nedeljo,
-  cena socialne oskrbe na domu 5,16 EUR na uro na dan državnih 
 praznikov.

4. člen
Ta sklep razveljavi Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve po-
moč na domu – socialna oskrba na domu, DN UO, št. 141/11.

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

Številka: 122-47/2012
Datum: 26. 9. 2012
 Ciril Globočnik, l. r.
 ŽUPAN

8.

Na podlagi 54. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremem-
be), 73. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in spremem-
be), 24. člena Zakona o javnih gospodarskih službah (Ur. l. RS, št. 31/93) 
in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) je Ob-
činski svet Občine Radovljica na 18. redni seji dne 26. 9. 2012 sprejel

SKLEP
O ZAČETKU LIKVIDACIJSKEGA POSTOPKA

JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA ALPSKI LETALSKI 
CENTER LESCE

1. člen
Javni gospodarski zavod Alpski letalski center Lesce, Begunjska cesta 10, 
4248 Lesce, matična številka 5145589000, davčna številka SI44636300, 
katerega ustanovitelj je Občina Radovljica, preneha po postopku redne li-
kvidacije, zaradi prenehanje potrebe za opravljanje dejavnosti, za katero je 
bil zavod registriran. 

2. člen
Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana Občine Radovljica, da 
pri pristojnem sodišču oziroma ustreznem organu najkasneje do 30. 10. 
2012 vloži predlog za začetek postopka likvidacije Javnega gospodarske-
ga zavoda Alpski letalski center Lesce. Prav tako ga pooblašča za sprejem 
vseh listin, ki se nanašajo na postopek likvidacije, ter za sprejem in podpis 
sklepa o sprejetju poročila o poteku in zaključku likvidacijskega postopka 
in sprejetju predloga za razdelitev premoženja ter o končni razdelitvi pre-
moženja javnega gospodarskega zavoda.
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3. člen
Odlok o prenehanju javnega gospodarskega zavoda in Sklep o začetku 
likvidacijskega postopka se pošljeta Okrožnemu sodišču v Kranju zaradi 
vpisa o začetku postopka likvidacije v sodni register. 

Postopek likvidacije se opravi po vpisu v sodni register. 

4. člen
Občinski svet Občine Radovljica za likvidacijskega upravitelja imenuje Ma-
tjaža Erjavca, roj. 01. 08. 1963, Mlinska cesta 1, 4260 Bled.

Likvidacijski upravitelj je dolžan vse naloge opravljati vestno, v skladu z 
določili 412. člena ZGD-1, pri čemer lahko za izvršitev posameznih nalog 
pooblasti tudi tretje osebe, za izbiro in delo katerih jamči kot dober gospo-
darstvenik. Likvidacijskemu upravitelju se nalaga, da takoj po vpisu tega 
odloka in sklepa v sodni register odpove vse pogodbe o poslovnem sode-
lovanju, katerih pogodbenik je javni gospodarski zavod, in vse pogodbe o 
zaposlitvi, v katerih javni gospodarski zavod nastopa kot delodajalec.

Upniki morajo svoje terjatve do javnega gospodarskega zavoda prijaviti 
likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni po objavi sklepa o likvidaciji in 
poziva upnikom k prijavi terjatev v Uradnem listu RS.

5. člen
Ob zaključku likvidacije preostanek premoženja javnega zavoda prevzame 
ustanovitelj.

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

Številka: 007-22/2012
Datum: 27. 9. 2012
 Ciril Globočnik, l. r.
 ŽUPAN

9.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno 
besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 
51/10), 127. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00), 
23. člena Zakona o graditvi objektov (UPB, ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 
44/07, 126/07, 108/09), 39. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, 
št. 109/2010) in sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica z 18. seje, 
z dne 6. 9. 2012, Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti 
izdaja 

ODLOČBO
o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro

Na zemljiščih po seznamu:

Katastrska občina Parcela Površina (m2)

BREZJE 939/2 245

BREZJE 946/2 49

BREZJE 943/5 10

BREZJE 942/2 33

BREZJE 936/2 56

BREZJE 904/2 37

BREZJE 906/4 18

BREZJE 903/2 420

BREZJE 902/2 269

BREZJE 937/2 113

BREZJE 924/2 10

BREZJE 923/2 75

BREZJE 905/4 26

BREZJE 941/5 108

BREZJE 922/2 138

BEGUNJE 509/2 40

BEGUNJE 581/1 808

BEGUNJE 584/14 186

BEGUNJE 571/2 763

BEGUNJE 580/2 697

BEGUNJE 582/2 11

BEGUNJE 585/8 331

BEGUNJE 570/2 283

BEGUNJE 1910 471

NOVA VAS 7/12 7

NOVA VAS 5/5 22

NOVA VAS 6/2 153

NOVA VAS 7/9 8

NOVA VAS 7/11 11

NOVA VAS 5/4 1

NOVA VAS 7/7 58

NOVA VAS 7/15 6

NOVA VAS 7/17 1

NOVA VAS 7/13 16

NOVA VAS 601/18 2

NOVA VAS 601/21 19

OTOK 189/4 44

OTOK 189/6 217

OTOK 190/4 117

OTOK 190/2 59

OTOK 984/2 80

OTOK 982/2 290

OTOK 139/2 228

OTOK 11/1 174

LANCOVO 220/14 178

LANCOVO 220/20 346

LANCOVO 220/22 697

HRAŠE 292/1 146

HRAŠE 292/4 250

PREDTRG 488/2 308

PREDTRG 488/1 427

se v zemljiški knjigi vpiše zaznamba grajenega javnega dobra - občinska 
cesta.

O b r a z l o ž i t e v:

V postopku je bilo ugotovljeno, da v tabeli navedena zemljišča, ki jih upra-
vlja Občina Radovljica, predstavljajo grajeno javno dobro lokalnega pome-
na. Iz tega razloga predlagamo, da se zemljišča s seznama, ki predstavljajo 
zemljišča z odlokom kategoriziranih odsekov občinskih cest in so v zemlji-
ški knjigi vknjižena kot nepremičnine v lasti Občine Radovljica, razglasi za 
grajeno javno dobro v lasti Občine Radovljica. S sprejemom odločbe, s 
katero se bo na teh zemljiščih zaznamovalo grajeno javno dobro, bo to ze-
mljišče, ki predstavlja fizično telo občinske ceste, postalo urejeno skladno 
z Zakonom o cestah.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba 
županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritož-
bo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu 
Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po 
pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za pritož-
bo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,12 EUR po tar. št. 2 ZUT.

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec II

Številka: 7113-006/2012-7
Datum: 27. 9. 2012

 Matjaž Erjavec, l. r.
 Direktor občinske uprave 
  


