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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
sestavinah dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta
Center Lesce - 2. faza
Sklep o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč
na domu - socialna oskrba na domu
Sprememba in dopolnitev odredbe o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi (OPPN
za staro jedro Kamne Gorice)
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi (OPPN
za območje Sz 11 Kamna Gorica)
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi (”Mivka”)
Odločba o izvzemu zemljišča iz javne rabe
Odločba o vzpostavitvi zemljišč v javno dobro
Podaljšanje javnega poziva za posredovanje predlogov za
imenovanje OVK
Objava ”Priznanje in nagrada odličnim dijakom Občine Radovljica”
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

črtu za avtocesto na odseku Vrba-Črnivec (Peračica), (Ur.l. RS, št.
106/04) in idejnemu projektu prestavitve VPS Športnega letališča
Lesce - Bled (Aerodrom Ljubljana, d. d., Aeroinženiring, december
1997, pod. št. proj. E9712-15 DČ).
(DOLGOROČNI PLAN)
2. člen
V 3. členu odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
”Spremembe in dopolnitve kartografskega dela dolgoročnega plana
se izvedejo zaradi poteka trase avtoceste na odseku Vrba-Črnivec ter
na to vezanih zahtev z vidika varnosti zračnega in cestnega prometa
(zaradi bližine obeh objektov se vzletno pristajalna steza prestavi vzporedno z AC).
(SREDNJEROČNI PLAN)
3. člen
V 4. členu odloka se prvi stavek točke 4.5.4. Letališki promet dopolni
tako, da se glasi:
”Letališče Lesce je opredeljeno v sistemu javnih letališč Republike
Slovenije kot infrastrukturni objekt lokalnega pomena in je civilno letališče. Letališče Lesce se bo vključilo v mednarodno zvezo športnih in
turističnih letališč, zato bo potrebno prilagoditi vzletno pristajalne steze novozgrajeni trasi avtoceste ter zanj zagotoviti ustrezno opremo.
4. člen
V 6. členu odloka se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
”S tem odlokom obravnavane spremembe in dopolnitve občinskih
planskih dokumentov, ki so posledica ažuriranja stanja v prostoru in
prilagoditve vzletno - pristajalne steze športnega in turističnega letališča Lesce in sicer:”
5. člen

1.
Na podlagi 2. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt - Ur. l. RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na
svoji 14. redni seji dne 28. maja 2008 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah
dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje
1986-2000
in srednjeročnega družbenega plana občine Radovljica
za obdobje 1986-1990
(UVG, št. 2/86 in 8/86, z dopolnitvami UVG, št. 15/87, 15/88,
23/88, 9/89, 2/90, 4/90, 18/97, 15/98, 32/98, 21/99, 37/99,
17/00, Ur.l. RS, št. 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94,
5/95, 33/03, 106/04 in DN-UO, št. 1/00, 6/01, 10/01, 21/02,
27/03, 44/04, 47/04, 48/05)
(UVODNE DOLOČBE)
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Radovljica za obdobje 1986-2000
(UVG, št. 32/98) - v nadaljnjem besedilu ”dolgoročni plan” - in prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986 - 1990 (UVG, št. 32/98) - v nadaljnjem besedilu
”srednjeročni plan”, ki se nanaša na prestavitev vzletno pristajalne steze Letališče Lesce, vse skladno z Uredbo o državnem lokacijskem na-

V 6. členu odloka se spremeni naslov poglavja ”A. Opredelitev naslednjih parcel ali delov parcel kot površine za ŠPORT in REKREACIJO” tako, da se spremenjen glasi: ”A. Opredelitev infrastrukturnega objekta lokalnega pomena - Letališča Lesce.
Ožje in širše območje Letališča Lesce tvori letališko infrastrukturo.”
6. člen
V 6. členu odloka se točka 1. Stavbno zemljišče, namenjeno gradnji objektov in drugim ureditvam na letališču spremeni tako, da se
glasi:
”1. Ožje območje infrastrukturnega objekta lokalnega pomena Letališča Lesce
Ožje območje letališča obsega zemljišča v k.o. Nova vas, k.o. Mošnje
in k.o. Predtrg in je razvidno iz kartografskega (grafičnega) dela sprememb in dopolnitev.”
7. člen
V 6. členu odloka se spremeni naslov točke ”2. Meja ureditvenega
načrta - oziroma meja funkcionalnega zemljišča ALC Lesce:”
tako, da se glasi: ”2. Širše območje infrastrukturnega objekta lokalnega pomena - Letališča Lesce.”
8. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
”Območje Letališče Lesce se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji.
Vse posege v prostor je potrebno načrtovati v skladu s predpisi o letalstvu in v skladu s predpisi o obrambi, pri čemer je potrebno upoštevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.”
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3. člen

V 12. členu odloka PUP Radovljica se v tabeli 4: Planirani prostorski
izvedbeni načrti, črta deseta vrsta.

Doda se nov 7. a člen, ki se glasi:
”Zaradi varnosti zračnega prometa so določene nove omejitvene ravnine letališča na podlagi katerih je konkretizirano vplivno območje letališča. Vplivno območje letališča obsega območja A, B in C.
Na območju A je za postavitev trajnih ali začasnih objektov obvezna pridobitev projektnih pogojev in soglasja Ministrstva za promet, Direktorata za civilno letalstvo.
Na območju B je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje Ministrstva za promet, Direktorata za civilno letalstvo za postavitev trajnih
ali začasnih objektov katerih najvišji deli (vključno z antenami, dimniki,
klimatskimi napravami, reklamnimi panoji, ipd) presegajo nadmorsko
višino 550 m.n.m. oz. za vse trajne ali začasne objekte katerih skupna višina presega 25 m.
Na območju C (območje izven omejitvenih ravnin) je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje Ministrstva za promet, Direktorata za civilno letalstvo za postavitev trajnih ali začasnih objektov katerih skupna
višina presega 25 m.”

(KONČNE DOLOČBE)
10. člen
Vsa ostala določila ostanejo še naprej v veljavi in se lahko tolmačijo le
skladno s temi spremembami in dopolnitvami.
11. člen
Predlog tega odloka je potrdil minister za okolje in prostor s sklepom
št. 35016-4/2008 z dne 5.6.2008.
12. člen
Te Spremembe in dopolnitve odloka o dolgoročnem in srednjeročnem
planu pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

4. člen
V 63. členu odloka PUP Radovljica se črta prvi stavek.
Prvi del drugega stavka, ki se glasi: ”Do sprejetja lokacijskega načrta
niso dovoljeni posegi v
prostor razen:”, pa se spremeni tako, da se glasi: ”V morfološki enoti
U-ALC (Alpski letalski center), ki v celoti predstavlja infrastrukturni objekt lokalnega pomena, je dovoljena izvedba:”.
Druga alinea drugega stavka, ki se glasi: ”- del za vzdrževanje objektov in ureditev avtokampa za potrebe ALC”, pa se spremeni tako, da se
glasi: ”- del za vzdrževanje, prenovo in rekonstrukcijo objektov ter naprav in ureditev avtokampa za potrebe ALC”.
V 63. členu odloka PUP Radovljica se zadnji odstavek spremeni tako,
da se glasi: ”Zaradi varnosti zračnega prometa so določene nove omejitvene ravnine Letališča Lesce na podlagi katerih je konkretizirano
vplivno območje letališča.
Vplivno območje letališča obsega območja A, B in C.
Na območju A je za postavitev trajnih ali začasnih objektov obvezna pridobitev projektnih pogojev in soglasja Ministrstva za promet, Direktorata za civilno letalstvo.
Na območju B je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje Ministrstva za promet, Direktorata za civilno letalstvo za postavitev trajnih
ali začasnih objektov katerih najvišji deli (vključno z antenami, dimniki,
klimatskimi napravami, reklamnimi panoji, ipd) presegajo nadmorsko
višino 550 m.n.m. oz. za vse trajne ali začasne objekte katerih skupna višina presega 25 m.
Na območju C (območje izven omejitvenih ravnin) je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje Ministrstva za promet, Direktorata za civilno letalstvo za postavitev trajnih ali začasnih objektov katerih skupna
višina presega 25 m.”
5. člen
Vsa ostala določila ostanejo še naprej v veljavi in se lahko tolmačijo le
skladno s temi spremembami in dopolnitvami.

Št. 35000-0001/2008
Datum: 11. junij 2008
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

6. člen
Te Spremembe in dopolnitve odloka o PUP Radovljica pričnejo veljati
naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica Uradne objave.

2.
Na podlagi 4. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt - Ur. l. RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na
svoji 14. redni seji dne 28. maja 2008 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje planske celote Radovljica
(DN UO, št. 47/04 in 48/05)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica (DN
UO, št. 47/04) v nadaljevanju besedilu ”PUP Radovljica” za območje
urejanja - ureditveno območje III, ki se nanaša na prestavitev vzletno
pristajalne steze Letališča Lesce.

Št. 35005-0001/2008
Datum: 29. maja 2008
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

3.
Na podlagi 12. člena v povezavi s 23. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. RS, št. 110/03, 8/03, 58/03), 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet občine
Radovljica na svoji 14. redni seji dne 28. maja 2008 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta
Center Lesce - 2. faza

2. člen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
V 6. členu (morfološke enote) odloka PUP Radovljica se v tabeli 2:
Morfološke enote v planski celoti Radovljica - ureditveno območje III
spremeni prva vrsta tako, da se glasi:
”U-ALC Alpski letalski center R, kmet (infrastrukturni objekt lokalnega
pomena).”

1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt)
(1) S tem odlokom, ki ga je izdelalo podjetje Arhe, d.o.o., pod številko
122/2005, se spremeni in dopolni Odlok o sprejemu Zazidalnega na-
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črta Center Lesce (UVG, št. 19/83, 17/87, 25/96, 48/99, 17/00 in
DN UO, št. 1/00 in 21/02, 61/2006 v nadaljevanju Odlok).
(2) Prostorski akt je na vpogled na Občini Radovljica in na Upravni enoti Radovljica.
2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
(1) S tem odlokom se črta besedilo Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Center Lesce - 1. faza (DN UO, št.
61/2006) in nadomesti z novim besedilom:
(2) Zazidalni načrt vsebuje:
- tekstualni del:
- besedilo odloka
- spis postopka in smernice ter mnenja pristojnih nosilcev urejanja
prostora
- obrazložitev odloka
- opis prostorskih rešitev in pogoji za realizacijo
- opis varstva bivalnega okolja
- opis rešitev za obrambo in varstvo pred naravnimi nesrečami
- opis varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave
- etapnost izvajanja in možna odstopanja
- grafične priloge:
priloge v merilu 1 : 5000
- prikaz iz prostorskih sestavin družbenega plana občine Radovljica
- umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji
priloge v merilu 1 : 1000
- geodetski posnetek obstoječega stanja z mejo območja urejanja
in razdelitev na posamezna notranja območja
- zazidalna situacija z zasnovo prometne infrastrukture
- načrt energetske infrastrukture ter omrežja zvez
- načrt komunalnega in plinovodnega omrežja
- načrt parcelacije z elementi za zakoličenje
3. člen
(obseg odloka)
(1) Odlok obsega:
- splošne določbe
- opis meje območja urejanja in navedbo predvidenih posegov v
prostor
- notranjo delitev območja
- funkcijo območja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto graditve
po posameznih območjih
- pogoje glede vrste in oblikovanja posegov v prostor po posameznih območjih
- pogoji za urejanje prometnega omrežja
- pogoje glede komunalnega in energetskega urejanja ter omrežja
zvez
- etapnost realizacije (izvajanja) zazidalnega načrta ter obveznosti
investitorjev in izvajalcev
- tolerance
- končne določbe
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA IN NAVEDBA PREDVIDENIH
POSEGOV V PROSTOR
4. člen
(meja ureditvenega območja)
(1) Meja območja zazidalnega načrta je določena v prostorskih sestavinah družbenega plana Občine Radovljica.
(2) Območje je na zahodni strani omejeno z železniško progo Ljubljana - Jesenice, na severni strani s cesto Ljubljana - Jesenice in priključkom proti Bledu, na vzhodu poteka meja po vzhodnem robu območja
osnovne šole, po delu Begunjske ceste, ter nato po cestni povezavi
med Begunjsko cesto in Letališko ulico, na jugu pa je območje omejeno z Letališko ulico ter s severnim robom obstoječe stanovanjske pozidave v Rožni dolini.
(3) Meja je natančno razvidna iz grafičnega dela Zazidalnega načrta
Center Lesce.
(4) V drugi fazi Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Center
Lesce so podane splošne usmeritve glede funkcije s pogoji za izrabo
prostora in kvaliteto graditve za posamezna območja in ostali splošni
pogoji. Poleg splošnih pogojev so podane usmeritve glede vrste in oblikovanja za posege v naslednjih območjih:
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1. Območje vaškega jedra Lesce
- ureditev ”Leškega trga” in tlakovanje ulice skozi staro vaško jedro
- usmeritve za prenovo oz. nadomestno gradnjo objektov na Alpski
cesti 38 in 40, ter za prenovo gospodarskega poslopja ”Šumijev
hlev”
- delna odstranitev ali odstranitev objekta Alpska 44 zaradi razširitve
Alpske ceste - pločnik (možna nadomestna gradnja)
- rušenje objekta Alpska 36 zaradi namena razširitve Alpske ceste
- novogradnja dela novega stanovanjskega naselja, ki sega v območje vaškega jedra
- ureditev peš poti od trga proti vzhodu
2. Območje Merkur
- usmeritve za prenovo oz. novo gradnjo objektov na območju trgovine Merkur
- usmeritve za novogradnjo stanovanjskega naselja na ostalem delu
3. Območje za Mlinaričem
- dozidava k poslovnemu objektu - Mesarija Mlinarič - izgradnja garaže in gostinske terase
- odstranitev objekta Alpska cesta 27, zaradi razširitve Alpske ceste
- ureditev arkad Alpska 31 zaradi širitve Alpske ceste (pločnik)
- novogradnja avtobusnega postajališča in parkirišča ob njem
- ureditev peš poti od avtobusnega postajališča do šole
- prizidava objekta Alpska cesta 33, ter odstranitev obstoječih prizidkov in lop
- novogradnja stanovanjskega objekta na parc. št. 11, k.o. Hraše
4. Območje Elgo
- odstranitev objekta stare pošte in ureditev parkirišč
- odstranitev objekta Elgo in ureditev parkirišč
5.
-

Območje osnovne šole F. S. Finžgar
razširitev šolskega igrišča
izgradnja otroškega igrišča in športnih igrišč
ob Hraški ulici izgradnja parkirnih mest

6. Območje med Dežmanovo in Alpsko cesto
- ureditev dovoza z Alpske ceste do objekta Alpska 52
- ureditev pločnika ob Alpski cesti od družbenega centra mimo VVZ
do Hraške ceste
7. Območje za družbenim centrom - zgornja terasa
- novogradnja stanovanjskega objekta z gospodarskim poslopjem
na parceli št. 108/1, k.o. Hraše, z dovozno potjo po parceli št.
108/4 in po potrebi z manjšo razširitvijo po parceli št. 107/3, k.o.
Hraše
- na parceli št. 92/2, 92/1, 92/5, 94, 95, k.o. Hraše je dopustna
izgradnja otroškega igrišča
- ureditev parkirišč
- razširitev družbenega centra in rušitev kotlovnice
- ureditev peš poti na robu terase
8.
-

Območje za družbenim centrom - spodnja terasa
novogradnja poslovnega objekta ob železnici na parceli št. 534/5
ureditev dovoza in parkirišč ob nogometnem igrišču
razširitev obstoječega nogometnega igrišča
novogradnja pomožnega nogometnega igrišča
ureditev peš poti
ureditev kolesarske poti

(5) Notranja delitev območja urejanja
Območje urejanja se deli na območja, ki predstavljajo programsko ali
prostorsko zaključene enote:
1. Območje vaškega jedra Lesce
2. Območje Merkur
3. Območje za Mlinaričem
4. Območje Elgo
5. Območje osnovne šole F. S. Finžgar
6. Območje med Dežmanovo in Alpsko cesto
7. Območje za družbenim centrom - zgornja terasa
8. Območje za družbenim centrom - spodnja terasa
Razmejitve so razvidne iz grafičnih prilog tega odloka.
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III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO PROSTORA IN
KVALITETO GRADITVE
5. člen
Splošno
(1) Za vse objekte so, v skladu s pogoji in usmeritvami po posameznih
območjih, dovoljena vzdrževalna dela, prenove, rekonstrukcije, postavitve pomožnih objektov, infrastrukturnih objektov in naprav, odstranitve, spremembe namembnosti, nadomestne gradnje in dozidave objektov, če objekt ni namenjen za odstranitev, če so zagotovljeni odmiki, ki ne motijo bivalnih pogojev v sosednjih objektih in če je, glede na
zakonodajo, zagotovljeno parkiranje na lastnem zemljišču oziroma sofinanciranje izgradnje javnih parkirišč. Zagotovljeni morajo biti tudi odmiki od mej (min 4,00 m), razen če ni manjši odmik določen s tem odlokom ali če ne gre za odmike med obstoječimi objekti, upoštevane
omejitve glede posegov v varovalnih pasovih infrastrukturnih objektov
in naprav. V območju vaškega jedra so dopustni posegi, ki so v skladu
s tem odlokom in s pogoji pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Tloris dozidanega objekta naj ne presega 50% zazidane površine obstoječega objekta in ne presega višine obstoječega objekta.
Na objektih, ki so namenjeni rušenju, so dopustne le odstranitve, razen če ni v posebnih pogojih drugače določeno. Novogradnje so dopustne, kjer je to določeno s pogoji za oblikovanje in grafičnim delom
načrta. Na območju predvidenih objektov in ureditev ni dopustno predhodno izvajanje posegov, ki bi kakorkoli ovirali bodoče gradnje in ureditve.
1. Območje vaškega jedra Lesce
V območju vaškega jedra Lesce so dopustne poleg stanovanjske namembnosti tudi nove in dopolnilne dejavnosti, ki predstavljajo prostorsko in programsko obogatitev območja kot so: trgovina, turizem, gostinstvo, poslovne in storitvene dejavnosti, ki ne motijo in prekomerno
prostorsko ter glede emisij ne obremenjujejo okolice (promet i. p.) in
kvartarne dejavnosti (uprava, šolstvo, kultura) manjšega obsega. Gospodarska poslopja se lahko namenijo predhodno omenjenim dejavnostim, pri čemer naj se ohranja kvalitetne arhitekturne značilnosti in
značilna vzdolžna zasnova objektov. Dopustna je gradnja parkirišč in
ureditev javnih površin.
Območje je varovano kot nepremična kulturna dediščina. Za vse posege je potrebno pridobiti soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
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ga obsega. Dopustna je gradnja javnih parkirišč in parkirišč za lastne
potrebe.
5. Območje osnovne šole F. S. Finžgar
Območje je namenjeno dejavnostim vzgoje in izobraževanja in z njimi
povezanimi funkcijami za šolske in predšolske dejavnosti.
Dopuščajo se vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela, gradnja
pomožnih objektov in manjše dozidave obstoječim objektom in zunanje ureditve, namenjene dejavnosti območja ter športnim dejavnostim.
Dopustna je gradnja javnih parkirišč in parkirišč za lastne potrebe.
6. Območje med Dežmanovo in Alpsko cesto
V območju so dopustne dejavnosti, ki predstavljajo nadaljevanje in dopolnjevanje obstoječih dejavnosti območja. Na funkcionalnih zemljiščih objektov je dopustna gradnja pomožnih objektov, ter manjše dozidave obstoječim objektom, katerih oblikovanje je usklajeno z obstoječo arhitekturo. Dopuščajo se vzdrževalna in investicijska vzdrževalna
dela. Novogradnje kot samostojni objekti niso predvidene.
7. Območje za družbenim centrom - zgornja terasa
Območje je namenjeno širitvi obstoječega družbenega centra, ureditvi kolesarskih in peš poti, ureditvi parkirišč. Dovoljena je tudi ljubiteljska kmetijska dejavnost
Na parc. št. 108/1 je dopustna gradnja individualnega stanovanjskega objekta z gospodarskim poslopjem.
Na parcelah št. 92/2, 92/1,92/5, 94, 95 k.o. Hraše je dopustna tudi
dejavnost vzgoje in rekreacije (otroško igrišče).
8. Območje za družbenim centrom - spodnja terasa
Predvidena je razširitev športno rekreacijskega območja, ki naj bo dostopno kot mesto druženja vsem prebivalcem kraja in zato povezano z
ostalimi deli naselja z ustreznimi potmi in dovozi z ureditvijo parkirnih
mest. Tako so dopustne poleg športnih dejavnosti tudi dopolnilne dejavnosti, kot nadaljevanje in razširitev obstoječih. Dopustna je gradnja
objektov športnega značaja, pomožnih objektov in objektov za gledalce in obiskovalce.
Vzdolž železnice je dopustna širitev poslovne dejavnosti.

IV. POGOJI GLEDE VRSTE IN OBLIKOVANJA POSEGOV
V PROSTOR
6. člen

2. Območje Merkur
Območje je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov in spremljajoče
prometne, energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja zvez.
Dopustna je rušitev, novogradnja ali prenova obstoječih objektov na
območju obstoječe trgovine Merkur za trgovsko in poslovno dejavnost, katere emisije ne presegajo dopustnih vrednosti za stanovanjsko
namembnost območja in ne povzročajo škodljivih vplivov na okolje ter
se glede na vrsto dejavnosti na stanovanjsko namembnost tudi navezujejo. Za obstoječe in nove dejavnosti je potrebna izgradnja določenega števila parkirišč v skladu s pravilnikom za posamezno dejavnost.
Dopustna je gradnja javnih parkirišč.
Območje za bivšo trgovino Merkurjem je namenjeno novogradnji s stanovanjsko namembnostjo in njej dopolnilni mirni poslovni dejavnosti
(osebno delo stanovalcev), katere emisije ne presegajo dopustnih
vrednosti za stanovanjsko namembnost območja in ob pogoju, da je
zagotovljeno parkiranje na lastnem zemljišču.
3. Območje za Mlinaričem
Območje je namenjeno centralnim dejavnostim v okviru razvoja Lesc v
prihodnjem obdobju. Najprej je predvidena izgradnja avtobusnega postajališča in javnih parkirišč. V kolikor se s projektom rekonstrukcije
Železniške ulice izkaže, da je potrebna razširitev te ulice in izgradnja
pločnika, se le ta zagotovi.
Na obstoječih objektih ob Alpski cesti so dovoljene prizidave in dozidave ter novogradnje, ki zapolnjujejo vrzeli med obstoječimi objekti.
4. Območje Elgo
V območju so dopustne dejavnosti, ki predstavljajo nadaljevanje in dopolnjevanje obstoječe strukture dejavnosti območja kot so: trgovina,
turizem, gostinstvo, poslovne in storitvene dejavnosti, stanovanja, ki ne
motijo in prekomerno prostorsko ter glede emisij ne obremenjujejo
okolice (promet i.p.) ter javne (TIC ...) in kvartarne dejavnosti manjše-

1. Območje vaškega jedra Lesce
Za vse posege v tem območju je potrebno pridobiti pogoje in soglasja
pristojnega ZVKD.
● ureditev ”Leškega trga” in tlakovanje ulice skozi staro vaško
jedro
Skladno z grafičnim delom Odloka je predvidena ureditev Leškega trga
z ureditvijo tlakovanja, ki se nadaljuje tudi po tistem delu Alpske in Begunjske ceste, ki vodi skozi vaško jedro. Ob Alpski cesti se na mestu
porušene Šumijeve hiše njen tloris predstavi kot tlakovanje v kamnu
(granit v svetlem odtenku osnovnega tlakovanja). V območju tlorisa je
predvidena zasaditev drevoreda, ki ponazarja nekdanjo omejitev ulice
(predvidoma kroglasti javor). Osnovni tlak je izdelan v pravokotnih ploščah iz naravnega kamna (alternativno umetni kamen) v svetlo sivem
tonu. Tlakovanje je položeno v osrednji del prometnice, polje med njim
in objekti pa je izdelano iz rezanih kamnov (mačje glave).
●

usmeritve za prenovo oz. nadomestno gradnjo objektov na
Alpski cesti 38 in 40, ter za prenovo gospodarskega poslopja ”Šumijev hlev”

- Gospodarsko poslopje Šumijev hlev
- program: poslovna dejavnost
- tlorisne dimenzije: obstoječe
- višinski gabarit: P+N
- streha : dvokapna kot v obstoječem stanju, naklon ohranjen obstoječi,
- opečna kritina v rdečem tonu
- dostava in parkirišča so predvidena na zahodnem delu parcele
- Objekt A-1:
- program: stanovanjski
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- tlorisne dimenzije: 7,0m x 16,0m pravokotne oblike
- višinski gabarit: K + P+ 1(M)
- streha: dvokapna, naklon 38 do 45 stopinj opečna kritina v rdečem tonu
- dostava in parkirišča so predvidena na zahodnem delu parcele
Objekt na parceli št. 55/1 je predviden kot podaljšek gospodarskega poslopja, vezni člen med objektoma bo pritlična nadstrešnica z ravno streho za parkiranje vozil. Predvidenih je 6 PM, dovoz z
zahodne strani.
- Objekt Alpska cesta 44
- predvidena je delna ali popolna odstranitev objekta Alpska 44 zaradi razširitve Alpske ceste, možna nadomestna gradnja
- tlorisne dimenzije: obstoječe ali manjše
- višinski gabarit: obstoječ
- Objekt Alpska cesta 40
- program: poslovna dejavnost
- tlorisne dimenzije: obstoječe
- višinski gabarit: obstoječ
- streha: dvokapna, naklon enak obstoječemu, z opečno kritino
rdeče barve
- dostava in parkirišča so predvidena na zahodnem delu parcele
- Objekt Alpska cesta 38
- program: poslovna dejavnost, v nadstropju je dopustna tudi stanovanjska namembnost, ob zagotovitvi ločenega vhoda
- tlorisne dimenzije: širina objekta kot obstoječa,
- odmik objekta od ceste se poveča za 1.20 m, proti vzhodu pa se
objekt lahko podaljša do dolžine sosednjega objekta
- višinski gabarit: ohranjen obstoječ
- streha - dvokapna, naklona 38 - 45 stopinj, z opečno kritino rdeče barve
- oblikovanje: vzdolžni objekt je členjen z vhodi, fasada obdelana z
gladkimi ometi, odprtine pravokotne, pokončne, napušči ometani, oblikovanje mora biti usklajeno s pristojnim ZVKD
- parkirišča: predvidena na lastni parceli
- Objekt Alpska cesta 36
Predvidena je odstranitev objekta Alpska 36 zaradi razširitve Alpske
ceste
2. Območje Merkur
- obstoječi trgovski objekt s skladišči se lahko odstrani
- usmeritve za oblikovanje novogradnje na mestu objekta Merkur:
- program: poslovna dejavnost (trgovska ali storitvena dejavnost)
- tlorisne dimenzije: 20,00 m do 28,00 m x 43,00 m delno nepravilne
oblike
Dopustna je izvedba tlorisa pravokotne oblike 28,00 m x 43,00 m
- višinski gabarit: P (možnost podkletitve objekta)
- streha: enokapnica ali kot ravna streha plitvega naklona
- dostava in parkirišča urejena na vzhodnem delu parcele
- predvidena izgradnja potrebnih parkirnih mest v okviru lastne parcele
25 novogradnja stanovanjskega naselja
Skupne značilnosti oblikovanja objektov:
Osnovna značilnost vseh objektov je vzdolžna zasnova tlorisa, katerega
razmerje med daljšo in krajšo stranico ne sme biti manjše od 1,2 : 1.
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V okviru toleranc in ohranjanju razmerja med daljšo in krajšo stranico
so dopustni zamiki in odstopanje pri oblikovanju objekta ter dodajanje
svobodno oblikovanih volumnov. Dopustna je tudi gradnja prizidkov, ki
imajo smer slemena pravokotno na osnovni objekt, v notranjosti parcel
in v okviru toleranc, odmikov, fiksne točke zakoličbe in ob ohranjanju
gradbene linije.
Streha stanovanjskih objektov je dvokapnica z naklonom 38 - 45 stopinj, v rdečem tonu kritine. Fasada je obdelana v ometu v svetlih barvnih tonih.
Pritlični garažni objekt se zaključi z ravno streho, lahko s teraso, možna je podkletitev.
Ob objektih se lahko gradijo pergole in zimski vrtovi.
V celoti ali deloma je lahko konstrukcija objekta tudi lesena oz. jeklena. Dopustna je gradnja frčad, ki naj bodo izvedene z dvokapnico istega naklona kot osnovna streha.
Pogoji za gradnjo novih stanovanjskih objektov po posameznih
tipih objektov:
Objekt A:
Objekt je pravokotne oblike s prizidkom in garažo. Osnovne tlorisne dimenzije so 10,0 x 14,0 m, z dodanim prizidkom 4,10 x 7,40 m. Garažni objekt, ki je dozidan, je dimenzij 5,0 x 7,0 m. Dopustno je povečanje tlorisa garaže ob min. odmiku 1,0 m od sosednje meje ali manj
s soglasjem soseda.
Objekt A-2:
Objekt je pravokotne oblike z garažnim prizidkom, osnovne tlorisne dimenzije so 7,0 x 16,0 m, za garažni objekt pa 4,0 x 6,0 m. Dopustno
je povečanje širine garaže za največ 3,0 m z min. odmikom 1,0 m od
parcelne meje ali manj s soglasjem soseda.
Parkiranje na lastnem zemljišču.
3. Območje za Mlinaričem
Dopustna je dozidava poslovnemu objektu - mesarije Mlinarič: izgradnja
garaže v pritličju in gostinsko teraso v nadstropju, ki se lahko zastekli kot
zimski vrt z vhodom iz lokala v 1. nadstropju, severno od že izvedene dozidave osnovnega objekta. Ob severni fasadi dozidave se dopušča ureditev stopnišča do nivoja ceste. ki je lahko pokrito. Na parcelah 15/3 in
16/2 je dopustna ureditev dodatnih parkirišč. Zagotovljena mora biti protiprašno urejena utrjena okolica dozidave. Ob dovozu je na parceli 20/1
dopustna začasna ureditev parkirišča za lastne potrebe.
- Dozidava poslovnemu objektu Mlinarič (2):
- program: poslovna dejavnost: v pritličju garaža, v nadstropju gostinska dejavnost
- tlorisne dimenzije: 10,00 m x 10,50 m
- višinski gabarit: P + 1
- streha nad garažo: pohodna garaža z varovalno ograjo. V primeru zasteklitve terase je streha simetrična dvokapnica, enakega naklona kot
osnovni objekt, do višine oken v obstoječi mansardi, kjer se zaključi
z ravno streho. Dopušča se vgradnja strešnih oken.
- oblikovanje: skladno z obstoječim objektom
- odstranitev objekta Alpska cesta 27 je predvidena zaradi širitve
Alpske ceste
- ureditev arkad Alpska 31 zaradi širitve Alpske ceste (pločnik - hodnik za pešce)

Ob osnovni enostanovanjski objekt je v vseh primerih dopustno postaviti garažo oziroma nadstrešnico, katere streho je možno izkoristiti kot
teraso zgornje etaže objekta.

- ureditev peš poti od avtobusnega postajališča do šole

Dopustne tolerance tlorisnih dimenzij so + 20 in - 20 %, z dopustnimi
odmiki min. 4,0 m od parcelne meje, razen pri parcelah, kjer je to v
grafičnem delu odloka posebej označeno. Ohranja se fiksna točka zakoličbe objekta, smer slemena in gradbena linija.
Ne glede na prejšnji odstavek je garažne objekte mogoče povečati v
skladu z odmiki od parcelnih mej ali manj s soglasjem lastnika sosednje parcele.

Dopustna je izgradnja avtobusnega postajališča. Grajeno strukturo
predstavljajo nadstrešnice na treh peronih. Tlorisne dimenzije čakališča znašajo 2,00 m x 12,00 m .Tlorisni gabarit nadstrešnice naj omogoča pokrivanje polovice čakališča, oblikovanje naj vsebuje elemente
avtohtone arhitekture v sodobnih materialih. Kritina strehe naj bo izdelana iz prosojnih oz. polprosojnih elementov.

Etažnost stanovanjskega objekta je P+1 ali P+M, objekt je lahko podkleten. Kota zaključnega tlaka pritličja je na višini največ 50 cm nad finalnim nivojem dovoza do objekta. Največja dovoljena višina slemena
je 9,40 m nad nivojem pritličja.

- novogradnja avtobusnega postajališča in parkirišča

- prizidava objekta Alpska 33 ter odstranitev obstoječih prizidkov in lop
Prizidek je pravokotne oblike, max. tlorisne dimenzije 11,00m x 9,00m
Obsega klet, pritličje, nadstropje in mansardo.
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Dovoz je urejen z Alpske ceste.
Streha: simetrična dvokapnica, kritina in naklon enaka kot je obstoječi
objekt,
Parkiranje delno na lastnem zemljišču. Za potrebe celotne stavbe, gostinskega lokala in poslovnega dela objekta mora biti zagotovljeno zadostno število parkirnih mest, skladno z normativom.
Lipa pred objektom je naravna vrednota.
- novogradnja stanovanjskega objekta A-3 na parcelni številki
11, k.o. Hraše
Objekt je pravokotne oblike osnovne tlorisne dimenzije so 7,0 x 16,0
m. Obsega klet, pritličje, nadstropje in mansardo. Vhod in dovoz do
objekta sta predvidena z obstoječe dovozne poti preko parcele 16/2
in 15/3, k.o. Hraše.
4. Območje Elgo
Dopustna je rušitev ali nadomestna gradnja objekta Železniška 6. V
tem območju je dopustna ureditev parkirnih mest, kot je to razvidno iz
grafičnih prilog tega odloka. Dopustna je razširitev parkiranja v kletni
etaži, povezanega z že obstoječimi parkirišči v kletni etaži objekta F. V
objektu F je poleg poslovne (pisarniške, gostinske, trgovske, storitvene dejavnosti) dopustna tudi stanovanjska namembnost; v dejavnost
pa je dopustno uvrstiti tudi zdravstveno dejavnost (ambulanta) in izobraževalne dejavnosti manjšega obsega. Stanovanjska namembnost v
poslovnem objektu F je mogoča v skladu z zakonodajo, ob pogoju, da
se omogoči ločen vhod za stanovalce.
Dopustna je sprememba namembnosti in izgradnja prizidka k objektu
Železniška 10 (ambulanta) in izgradnja novega stopnišča.
Izgradnja prizidka in sprememba namembnosti (3)
- program: poslovna dejavnost- specialistične zdravstvene ordinacije
- tlorisne dimenzije: 3,90 m x 12,60 m
- višinski gabarit: K + P
Novogradnja stopnišča (4)
- program: stopnišče za stanovanje v nadstropju
- tlorisne dimenzije: 3,30m x 2,50m
- višinski gabarit: K + P + N
V območju je dovoljena ureditev avtobusnih postajališč.
Predvidena je odstranitev objekta stare pošte (objekt na parceli
št. 13/3) in na tem mestu ureditev parkirišč. Pod parkiriščem se dopušča izgradnja podzemne parkirne hiše.
Objekt Železniška 4 je dopustno prenoviti ob pogojih pristojnega
ZVKD v poslovni objekt - nastanitveni gostinski objekt.
5. Območje osnovne šole F. S. Finžgar
Na zahodnem robu območja 5 je predvidena izgradnja otroškega igrišča in športnih igrišč (odbojka, košarka ...). Ob Hraška cesta je predvidena izgradnja parkirnih mest, kot je to razvidno iz grafičnega dela tega
odloka. V skladu z zakonodajo je potrebno zagotoviti ustrezno velikost
in opremljenost zemljišč za vzgojnovarstvene in šolske dejavnosti.
Predvidena izgradnja otroškega šolskega igrišča se lahko razširi najmanj do meje območja ZN, skladno z grafičnim delom Odloka.
6. Območje med Dežmanovo in Alpsko cesto
V območju so dopustne dejavnosti, ki predstavljajo nadaljevanje in dopolnjevanje obstoječe strukture dejavnosti območja in stanovanjskim
dejavnostim. Na funkcionalnih zemljiščih objektov je dopustna gradnja
pomožnih objektov, ter manjše dozidave obstoječim objektom, katerih
oblikovanje je usklajeno z obstoječo arhitekturo. Dopuščajo se vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela. Novogradnje kot samostojni objekti niso predvidene.
7. Območje za družbenim centrom - zgornja terasa
Dopustna je novogradnja stanovanjskega objekta z gospodarskim poslopjem na parc. št. 108/1, k.o. Hraše. Dovoz na gradbeno parcelo
(108/1 in 107/1) je predviden na severovzhodnem delu in poteka v širini 3,0 m (dopušča se možnost ustrezne razširitve) po p. št. 108/4 in
lahko delno po parceli št. 107/3.
V severnem delu gradbene parcele se uredi dvorišče, oba objekta pa
ob njem v vzdolžni zasnovi. Celotna posest je lahko ograjena, ograja je
lahko postavljena na parcelno mejo.
Novogradnja stanovanjskega objekta (1)
- program: dvostanovanjska hiša
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- tlorisne dimenzije: 9,00 x 11,50 m; tolerance +- 20%; možnost členjenega tlorisa vendar v vzdolžni zasnovi; možnost pokrite terase ali
balkona na JV ali JZ strani
- višinski gabarit: K+P+M, kota pritličja največ 1,00 m nad terenom
- streha: dvokapna, možnost frčad in čopov
- izvedba: klasična ali montažna gradnja, možnost delne izvedbe fasade v lesu ali steklu
Novogradnja gospodarskega objekta (1A)
- program: pomožni gospodarski objekt
- tlorisne dimenzije: 5,90 x 11,50 m; tolerance ± 20%; možnost členjenega tlorisa
- višinski gabarit: P+M, lahko nižji, kota pritličja največ 0,30 m nad terenom, možnost členjenih volumnov, možna klet
- streha: dvokapna, možnost frčad in čopov
- izvedba: klasična ali montažna gradnja
Obvezni odmiki fasade objekta od parcelnih meja: 4,00 m od meje
proti SZ (p. št. 110/2) in SV (p. št. 107/3 k.o. Hraše), odmik od meja
proti JZ in JV glede na izbrane končne gabarite objektov. Pri obeh objektih je dopustno odstopanje od oblikovne zasnove, določene v grafičnem delu načrta.
Na parc. št. 92/2 k.o. Hraše je dopustna tudi izgradnja ograjenega
otroškega igrišča. Načrtovanje igrišča se lahko razširi tudi na parcele
92/1, 92/5, 94 in 95 k.o. Hraše.
- najmanjši odmik ograje od meja je 0.50 m oziroma na meji, če je
dano soglasje lastnika sosednjega zemljišča
- velikost igrišča okoli 3000 m2.
- novogradnja kulturne dvorane - razširitev Centra
Predvidena je novogradnja objekta s kulturno namembnostjo, ki se
vsebinsko in oblikovno navezuje na obstoječi objekt. Med objektoma
se ohrani že obstoječa ploščad, ki se razširi do predvidenega objekta.
- tlorisne dimenzije: 30,0m x 45,0m, z zamiki
- višinski gabarit: K+P streha in kritina morata biti prilagojeni obstoječi,
max. kota slemena in kota pritličja morata biti enaki kot sta v obstoječem objektu.
- dostop do objekta preko ploščadi, napajanje objekta z zahodne in
vzhodne strani preko kleti.
Odstranjeni obstoječi objekt ob športnem igrišču je potrebno nadomestiti v sklopu novogradnje - razširitve centra.
8. Območje za družbenim centrom - spodnja terasa
- novogradnja poslovnega objekta ob železnici na parceli št.
534/5, k.o. Hraše
- program: poslovna namembnost, lahko tudi dejavnost, povezana s
športom (fitness i.p.)
- max. tlorisne dimenzije: P+M = 18,5m x 44,0 m, ter dodan pritlični
del 5,0 m x 18.5m
- višinski gabarit: P+M , P
- objekt se zaključi z enokapno streho, z višjim parapetnim zidom na
vzhodnem delu objekta,
- glavni vhod je predviden z zahodne strani
- parkirišča: urejena na lastni parceli
- razširitev obstoječega nogometnega igrišča
- predvidena je razširitev obstoječega nogometnega igrišča za 10 m
proti cesti E
- za potrebe igrišča se načrtuje cesta E in parkirna mesta
- skladno z grafičnim delom načrta je dopustna novogradnja pomožnega nogometnega igrišča
V območju ni dopustna sprememba namembnosti v stanovanjske površine.
V. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN
7. člen
Posebni pogoji DRSC:
(1) Varovalni pas državne ceste R3-635 je 15 m.
(2) Pred izdelavo projektne dokumentacije za komunalno opremljanje
novih območij pozidave po Programu opremljanja je potrebno, zaradi
zagotavljanja varovanja interesov državne ceste in prometa na njej, izdelati strokovne podlage ob upoštevanju vplivov posegov na območju
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Zazidalnega načrta na državno cesto in promet na njej. Strokovne podlage morajo zajemati preveritev in po potrebi ustrezno ureditev območja državne ceste (R3-635) ter cestnega priključka Letališke ceste z državno cesto G1-8 v vplivnem območju Zazidalnega načrta (ureditev
cestnih priključkov oz. križišč, širitev ceste, ureditev pločnikov, prehodov za pešce, ustrezni odmiki posegov, parkirišča, javna razsvetljava,
ureditev izven - nivojskega križanja z železnico - rezervat ...).
(3) Pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege na območju državne
ceste in v vplivnem območju ob njej je potrebno pridobiti projektne pogoje ter soglasje Direkcije RS za ceste oz. upravljavca ceste k projektni dokumentaciji.
(4) Parkirne površine, ki so potrebne za posamezen objekt, so izvedene na zemljiških / gradbenih parcelah objektov. Potrebno število parkirnih mest se določi s projektno dokumentacijo in prikaže v načrtu zunanje ureditve. Potrebno število parkirnih mest znaša:
- stanovanjska hiša ali večstanovanjski objekt 2 PM / stanovanje,
- poslovni prostori / pisarne 1 PM / 2 zaposlena + 1 PM / 30m2
neto površine,
- poslovni prostori / stranke 1 PM/2 zaposlena + 1 PM/20m2
neto površine,
- gostinski lokali
1 PM/4 sedeže,
- trgovski lokali
1 PM/2 zaposlena + 1 PM/30m2
koristne prodajne površine.
(5) Za ostale dejavnosti in namembnosti se število parkirnih mest določi v skladu s predpisi. Parkirišča z večjim številom parkirnih mest morajo biti členjena z zelenjem.
V skupnem številu parkirišč večstanovanjskih objektov ali objektov javnega značaja je potrebno za invalide nameniti vsaj 5% mest.
(6) Parkirne površine morajo biti projektirane in izvedene skladno s
predpisi.
(7) Nove poslovne površine morajo imeti zagotovljeno tudi potrebno
število parkirnih mest, bodisi kot interno površino med objekti, ali pa
prispevati k ureditvi javnih parkirnih mest.
1. Območje vaškega jedra Lesce
- ob rušenju objektov iz 6. člena ob Alpski cesti je dopustna razširitev
ceste na širino pred zožitvijo in izgradnja obojestranskega in nivojsko
ločenega hodnika za pešce od križišča z Letališko ulico.
Dopustna je ureditev ”Leškega trga” in tlakovanje tistega dela Alpske
ceste, ki poteka preko območja starega vaškega jedra
2. Območje Merkur
- območje novogradnje na območju odstranjene trgovine Merkur
Dopustna je izgradnja novih parkirnih mest na lastnem zemljišču.
Skladno z grafičnim delom odloka je predvidenih 60 parkirnih mest.
Priključevanje na Letališko cesto.
- območje novogradnje stanovanjskega naselja
Območje se prometno navezuje na Begunjsko in Letališko cesto.
Novo načrtovane ceste na območju naselja sta cesti C in D, s širino
vozišča 5,0 m. Dovozi do objektov, označeni kot dovoz A in B, so urejeni v širini vozišča 4,00 m.
Ceste so urejene z obojestransko travnato bankino v isti višini in širine
1,00 m.
- predvidena je ureditev peš poti od šole preko novega naselja proti
Trati. Širina tlakovane poti je od 1,50 m do 1,80 m.
pred izgradnjo novih objektov v območju Merkur je potrebna rekonstrukcija Letališke ceste z izgradnjo pločnika in rekonstrukcija križišča
z Alpsko cesto. Obe rekonstrukciji se obdelata v posebnem projektu,
ki je predmet Programa opremljanja območja Merkur. Letališka cesta
min. svetli profil: pločnik 1.60 m (varna šolska pot), dva vozna pasova
2.50 m, bankina 0.50 m, bankina naj ne sega do obstoječih ograj.
3. Območje za Mlinaričem
- novogradnja avtobusnega postajališča in parkirišča ob njej
Dopustna je ureditev avtobusnega postajališča s krožnim napajanjem,
skladno z grafičnim delom Odloka. Predvidena je izgradnja treh peronov, opremljenih s čakališčem. Predvidena je izgradnja 99 parkirnih
mest ob postajališču, skladno z grafičnim delom Odloka. Širina dovoznih cest znaša 6,0 m, ob uvozih z Železniške ulice so predvideni enostranski hodniki za pešce, ki so nivojsko ločeni od vozišča.
Predvidena je razširitev Železniške ulice z ureditvijo hodnikov za pešce.
- ureditev peš poti od avtobusnega postajališča do Alpske ceste
Preko območja je predvidena izgradnja dveh peš poti, ki povezujeta
avtobusno postajališče, Rožno dolino in staro vaško jedro. Širina tlakovane poti znaša 1,20 m.
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4. Območje Elgo
Na območju odstranjenega objekta Elgo je predvidena izgradnja parkirnih mest.
Po odstranitvi objekta stare pošte na parceli št. 13/3 je predvidena ureditev parkirišča na tem mestu. Možna je izgradnja podzemnih parkirišč
na celotnem območju odstranjenega objekta Elgo in stare pošte. Predvideno avtobusno postajališče se navezuje na Železniško ulico.
6. Območje med Dežmanovo in Alpsko cesto
Predvidena je ureditev dovoza in cestnega priključka (enosmerne intervencijske poti) z Alpske ceste do objekta Alpska 52. Skladno s soglasjem Direkcije RS za ceste je na dovozni poti potrebno zaradi preprečevanja zdrsov vozil vgraditi ustrezno talno ogrevanje ceste. Pot se uredi
v utrjeni površini (n.pr. asfalt) in tako, da se material s parcele in priključka ne nanaša na vozišče ceste R3-635. Širina vozišča znaša 3,0m.
Ob cestišču Alpske ceste je od družbenega centra, mimo VVZ, do priključka na Hraško cesto predvidena ureditev hodnika za pešce, ki je
nivojsko ločen od vozišča. Ob rolkarskem igrišču je predvidena izgradnja 10 parkirnih mest.
7. Območje za družbenim centrom - zgornja terasa
Ob cestišču Alpske ceste se od družbenega centra, mimo VVZ, do priključka na Hraško cesto predvidi ureditev hodnika za pešce, ki je nivojsko ločen od vozišča. Ob otroškem igrišču je predvidenih 36 PM.
Dovoz je urejen s priključkom na Alpsko cesto. Ob Alpski cesti je nasproti stavbe VVZ predvidena izgradnja 16 parkirnih mest. Dopušča se
izgradnja 42 parkirnih mest nasproti rolkarskega igrišča.
Predvidena je ureditev peš poti vzdolž poteka terase. Pot poteka deloma po že obstoječih poteh od podhoda pod državno cesto na severu
območja in predvidenega pohoda pod železniško progo. Širina poti je
1,2 m.
Vzporedno s peš potjo je predvidena od železniškega podhoda vzdolž
terase kolesarska povezava.
Območje za družbenim centrom - spodnja terasa
Ob nogometnem igrišču je predviden dovoz do parkirnih mest za potrebe športne dejavnosti. Širina vozišča dovozne ceste E znaša min.
5,5 m. Ob njej je predvidena ureditev 154 parkirnih mest. Cesta je namenjena tudi napajanju območja ob železnici po izgradnji predvidenega podvoza Alpske ceste pod železnico. Gradnja novega poslovnega
objekta ni dopustna pred izgradnjo komunalne opreme - ceste E.
Zaradi ustreznejših in racionalnejših rešitev so možne tudi spremembe
predvidene razporeditve parkirnih mest.
VI. POGOJI ZA UREJANJE ZELENIH POVRŠIN IN FUNKCIONALNIH
POVRŠIN OB OBJEKTIH
8. člen
(1) Zunanja ureditev ob objektih: Potrebno je zagotoviti oz. ohraniti čim
več zelenih površin. Nove zasaditve z avtohtono vegetacijo ne smejo
segati v območje podzemnih infrastrukturnih vodov.
Parkirišča naj se ozeleni z avtohtono vegetacijo (listavci).
(2) Ob objektih so dopustne vrtne ureditve kot so bazeni, ute, pergole, usklajene z zasnovo vrta in oblikovanjem objekta. Na območju funkcionalnih površin objektov je za lastne potrebe dopustna ureditev dodatnih parkirišč.
(3) Predvideno naselje v območju Za Merkurjem:
Uvozi do objektov naj bodo minimalne širine 4,0 m, tlakovani s tlakovci iz kamna ali umetnega kamna, lahko v kombinaciji z asfaltom. Ograje proti cesti naj bodo ozelenjene ali urejene kot živa meja, max. višine
1,8 m in zasajene tako, da ozelenitev ne sega v zračni prostor travnate bankine.
VII. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA
UREJANJA TER OMREŽJA ZVEZ
9. člen
(1) Pri načrtovanju komunalne in energetske infrastrukture so možne
spremembe tras in mest priključevanja zaradi ustreznejših in racionalnejših rešitev.
(2) Pri dozidavah objektov in novogradnjah, ki se funkcionalno navezujejo na obstoječi objekt, je predvidena uporaba obstoječih priključkov
na komunalne naprave.
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VIII. ZASNOVA KOMUNALNEGA OMREŽJA
10. člen

(1) Vodovod
V območju ZN Center Lesce je izvedeno javno vodovodno omrežje.
Znotraj območja bo potrebno posamezne vodovode obnoviti, oziroma
povečati njihovo kapaciteto.
Pitna voda in požarna voda je zagotovljena iz javnega vodovodnega
omrežja. Dovoljujejo se vzdrževalna dela in rekonstrukcije vodovodnega omrežja ter pomožni infrastrukturni objekti, skladno z veljavnimi
predpisi. Novi priključki na javno vodovodno omrežje naj bodo izvedeni preko zunanjih vodomernih jaškov po pogojih upravljavca.
Pri novogradnji stanovanjskega objekta na parc. št. 108/1 je potrebno načrtovati priključek na vodovodno omrežje preko parcele 108/4.
Vodomerni jaški za individualne potrebe se locirajo na območju bankine za več objektov skupaj, oziroma skladno s pogoji upravljalca.
Za varstvo pred požarom je na območju Merkur predvidena izgradnja
hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti z minimalnim razmikom 80
m med hidranti.
(2) Kanalizacija
Objekti se na javno kanalizacijsko omrežje priključujejo po pogojih
upravljavca.
Odvod meteornih voda s strešnih površin se načrtuje preko peskolovov v ponikovalnice, odvod meteornih voda z utrjenih površin funkcionalnih zemljišč (manipulativnih in parkirnih površin) pa preko lovilca olj
v ponikovalnice na lastnem zemljišču.
Meteorne vode se ponikajo čim bliže mestu nastanka. Za odvodnjavanje cest je predvideno večje število manjših ponikovalnic ali odvod meteornih vod na zelene obcestne površine.
(3)Ravnanje z odpadki
Odpadki se odstranjujejo v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki
(Ur. l. RS št. 84/98) in v skladu z odlokom o ravnanju s komunalnimi
odpadki v občini Radovljica (UVG, št. 21/99 in UVG, št. 1/2000). Potrebno je urediti dostopnost odvzemnih mest in urediti število zbiralnic
ter opredeliti prostor za zbiralnice.

IX. ZASNOVA ENERGETSKEGA OMREŽJA
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Vsi posegi morajo glede preprečevanja onesnaževanja podtalnice in
drugih tekočih in stoječih voda upoštevati sledeče:
Padavinske, drenažne vode in čiste zaledne vode naj se kontrolirano
neškodljivo odvajajo oziroma ponikajo, ne da bi prišlo do erodiranja,
zamakanja ali poplavljanja okoliških površin.
(2) Varstvo voda in tal:
Fekalne odplake se odvajajo v javno kanalizacijo.
Odvod meteornih voda s strešnih površin se načrtuje preko peskolovov v ponikovalnice, odvod meteornih voda z utrjenih površin funkcionalnih zemljišč (manipulativnih in parkirnih površin) pa tudi preko lovilca olj v ponikovalnice na lastnem zemljišču.
(3) Hrup:
V območju ZN ni predvidenih novih dejavnosti in objektov,ki bi povzročali prekomerni hrup.V času gradenj objektov in drugih ureditev je potrebno upoštevati, da bo graditev potekala le v dnevnem času ter da bo
poskrbljeno, da delo poteka s stroji, ki ne povzročajo prekomernega
hrupa. Glede hrupa je treba upoštevati veljavne predpise.
(4) Zrak:
Kot energetski vir za ogrevanje objektov je predviden zemeljski plin.
Dopušča se tudi lahko kurilno olje ter drva za lokalno ogrevanje posameznega stanovanjskega prostora. Dovoljena je uporaba alternativnih
virov ogrevanja.
(5) Odpadki:
Gradbene odpadke in izkopni material je potrebno deponirati na deponijo, ki ima ustrezno dovoljenje za zbiranje inertnih odpadkov. Odlaganje in zasipavanje odpadnega gradbenega in izkopnega materiala na
vodna zemljišča, na brežine v pretočne profile vodotokov ter na nestabilna ali mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja ni dovoljeno. Tega materiala tudi ni dovoljeno nezavarovanega deponirati na
strmih brežinah ali pobočjih.
Po odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Radovljica je obvezen odvoz odpadkov na centralno deponijo komunalnih odpadkov.
Odpadki se odstranjujejo po Pravilniku o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS,
št. 84/98 z dopolnitvami). Objekti morajo imeti urejene notranje ali zunanje prostore za namestitev zabojnikov za komunalne odpadke.

11. člen
(1) Zasnova plinovodnega omrežja
Na območju ZN je deloma že izvedeno plinovodno omrežje. Pri načrtovanih posegih je potrebno upoštevati koridor plinovoda.
Predvidena je možnost priključitve vseh objektov na plinovodno omrežje. Poleg priključitve na plinovodno omrežje, se dopušča tudi možnost
ogrevanja z alternativnimi viri ali drugimi ustreznimi gorivi.
(2) Zasnova elektroenergetskega omrežja
Predvidena je možnost priključitve predvidenega stanovanjskega objekta na parc. št. 108/1 na električno omrežje preko parcele 108/4.
Predvidena je priključitev predvidenih objektov na električno omrežje.
Pri načrtovanju novih posegov je potrebno načrtovati priključitve novih
objektov na elektroenergetsko omrežje in prestavitve obstoječih elektroenergetskih naprav. Tehnični pogoji za posege, prestavitve ali priključitve bodo podane v soglasjih za gradnjo.

X. ZASNOVA KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA
12. člen
(1) V okviru komunalnih vodov in naprav je načrtovana tudi trasa za telefonsko omrežje, kabelsko omrežje za prenos podatkov oz. TV signala. Omrežje se izvede v kabelski obliki z razvodnimi omaricami, skladno s pogoji upravljavca omrežja.

XI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
13. člen
(1) Zaščita pred onesnaževanjem podtalnice:

XII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED
NARAVNIMI NESREČAMI
14. člen
Požarna varnost:
Pri gradnji je potrebno zagotoviti ustrezne protipožarne ukrepe v smislu odmikov med objekti oz. požarne ločitve objektov, da se zagotovijo
pogoji za omejevanje širjenja ognja po požaru. Če odmiki niso podrobno opredeljeni s posebnim predpisom, je potrebno upoštevati smernico SZPV 204 o požarnovarnostnih odmikih med stavbami. Na območju ZN je predviden dostop do objektov z interventnimi vozili in zagotovljena prometna in delovna površina za intervencijska vozila.
(1) Požarno varnost je treba zagotoviti v skladu z Zakonom o varstvu
pred požarom (Ur. list RS, št. 71/93).
(2) Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je treba upoštevati:
- Pravilnik o požarnovarstvenih pogojih, ki jih je potrebno upoštevati
pri izdelavi prostorskega ureditvenega akta, pri projektiranju, gradnji,
rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Ur. list SRS, št. 42/85);
- Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list SFRJ, št. 30/91);
- Pravilnik o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o uskladiščevanju
in pretakanju vnetljivih tekočin (Ur. list SFRJ, št. 20/71);
- Slovenski standard SIST DIN 14090 - površine za gasilce na zemljišču in
- Predpise za zemeljski plin DVGW TRGI 1986/96.
(3) Po Pravilniku o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list SFRJ, št. 30/91) je potrebno
zagotoviti v vodovodnem omrežju 10 litrov vode na sekundo in zagotoviti zadostne količine vode za gašenje (ocena 25 do 30 l/s, prednost
imajo podzemni hidranti).
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(4) Dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 80 kN.

XIII. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN
OHRANJANJE NARAVE
15. člen
Na območju ZN je evidentirana naslednja kulturna dediščina:
1956 - Lesce-Cerkev Marijinega vnebovzetja
EŠD 420081-Lesce-Arheološko najdišče
420066 Lesce - Hiša Železniška ulica 4
420462 Lesce- Kapelica ob Begunjski cesti
314 Lesce - Kmečki dvorec Begunjska cesta 2
10026 Lesce - Kovačija Alpska cesta 25
315 Lesce - Lesce - Legatova domačija
10027 Lesce - Pokopališče
10025 Lesce - Spomenik F. S. Finžgar
400622 Lesce - Spomenik padlim v prvi in drugi sv. vojni
10031 Lesce - Spomenik talcem
10032 Lesce - Vaško jedro
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov, komunalne infrastrukture, gradnjo in ostale posege na objektih in na območju
kulturnih vrednot in vplivnih območij je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje po zakonu o varstvu kulturne dediščine, za katerega je
pristojna OE Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije iz Kranja
in upoštevati mnenje ZVKD k grafičnemu delu ZN (št. II-12/5-2006),
kar velja tudi za načrtovanje enostavnih objektov.
V območju naselbinske dediščine Lesce-Vaško jedro, EŠD 10032, je
potrebno ohranjati gradbene linije obstoječih objektov. Ob rekonstrukcijah in gradnjah cestnih površin in pločnikov je potrebno ohranjati oz. Zagotoviti nivo voznih in pohodnih površin pod nivojem vhodov v objekte.
Za enote kulturne dediščine je potrebno upoštevati varstveni režim, naveden v Strokovnih zasnovah za varstvo kulturne dediščine v občini Radovljica, ZVKDS OE Kranj, junij 2003.
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča
in pogoji za varstvo naravnih vrednot, zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskega plana občine Radovljica (ZRSVN OE Kranj, november 2003) in Naravovarstvene smernice za pripravo Zazidalnega načrta centra Lesce (ZRSVN OE
Kranj, junij, 2004).
Pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja na zavarovanem območju ali območju biotske raznovrstnosti je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi
naravovarstveno soglasje in sicer za tista območja in za tiste vrste posegov, kjer je to v naravovarstvenih smernicah določeno (105. člen
ZON). Naravovarstvene pogoje in soglasje izda Ministrstvo za okolje in
prostor .
Naravne vrednote - naravne znamenitosti na območju ZN:
- 5124- Lesce - javor, drevo, naravna vrednota lokalnega pomena
Pri nadaljnjem varovanju drevesa je potrebno pod krošnjo drevesa
omejiti parkiranje z avtomobili in drevo redno pregledovati.
8 5248- Lesce - lipa, vaška lipa markantnih dimenzij v Lescah, narodna vrednota lokalnega pomena, zavarovano območje.
Pri nadaljnjem varovanju drevesa je potrebno pod krošnjo drevesa
omejiti parkiranje z avtomobili; parkirišče naj se od te površine loči z
robnikom in površino okoli dreves zatravi.

XIV. ETAPNOST IZVEDBE ZAZIDALNEGA NAČRTA TER
OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

17. člen
(Tolerance)
(1) Kjer to ni posebej določeno, je dopustno odstopanje tlorisnih dimenzij za +- 10 %, višinskih pa za +-10% za predvidene objekte, ob
pogoju, da se obvezno ohranja gradbena linija in zakoličbene točke,
smer slemena ter odmiki od parcelnih mej.
(2) Pri izvedbi in obnovi prometne, komunalne in energetske infrastrukture so možne spremembe tras ceste in mesta priključevanja zaradi
ustreznejših in racionalnejših rešitev, v primeru da so te usklajene s pogoji upravljavcev komunalnih naprav.
18. člen
(Končne določbe)
(1) Zazidalni načrt je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica.
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
19. člen
(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

Št. 35005-0007/2004
Radovljica, dne 28.5.2008
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

4.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS št. 12/96 in spremembe) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik
Gorenjske št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica
sprejel na 14. seji dne 4.6.2008 naslednji

SKLEP
o določitvi cen programov vrtcev
Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica

1. člen
Cene programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica
znašajo od 1.7.2008 dalje mesečno:
I. starostno obdobje
II. starostno obdobje
5 urni program
4 urni program

465,70 EUR
350,22 EUR
297,68 EUR
227,64 EUR
2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica - Uradne objave, uporablja pa se od 1. 7. 2008
dalje. Z dnem veljavnosti tega sklepa se razveljavi 1. člen sklepa, o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in
določitvi števila otrok v oddelkih, (DNUO št. 77/07).

16. člen
(1) Pred izvedbo predvidenih objektov je potrebna izgradnja prometne
in komunalne infrastrukture, na katero se objekti navezujejo.
(2) Pred začetkom del morajo investitorji oz. izvajalci posameznih objektov obvestiti upravljavce infrastrukturnih vodov ter skupno z njimi zakoličiti in označiti obstoječe komunalne vode. Upravljavci morajo podati točne podatke o izvedenih infrastrukturnih vodih in mestih priključevanja posameznih objektov nanje.

Št.: 009-10/2008
Datum: 4. 6. 2008
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
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1. člen

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št.
36/04 - uradno prečiščeno besedilo in 6/2005), 38. člena Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list
RS, št. 87-3814/06, 8-339/07) ter 16. člena Statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet
Občine Radovljica na nadaljevanju 14. seje dne 4. junija 2008 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu socialna oskrba na domu

Odredba o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo (Uradne objave občine
Radovljica 5/2000, in spremembe) v 2. členu dopolni tako, da se
doda nov 3. odstavek, ki se glasi:
”Cena 0,3537 EUR/m3 velja od 01/07-2008 dalje.”
2. člen
Odredba prične veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah - uradnem glasilu Občine Radovljica in se začne uporabljati po pridobitvi soglasja vlade RS na predlagano ceno.

Številka: 03200-0023/02
Radovljica: 9. 6. 2008

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

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

2. člen
Od 1. 6. 2008 dalje znaša:
1 skupna cena socialne oskrbe na domu 14,56 EUR na uro
na delavnik,
2 skupna cena socialne oskrbe na domu 19,48 EUR na uro
v nedeljo,
3 skupna cena socialne oskrbe na domu 20,71 EUR na uro
na dan državnih praznikov.

7.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l.
RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99, 19/00) je župan Občine Radovljica sprejel

3. člen
Od 1. 6. 2008 dalje znaša cena za neposredno socialno oskrbo na
domu, ki jo plača uporabnik:
4 6,15 EUR na uro na delavnik,
5 8,61 EUR na uro v nedeljo,
6 9,230 EUR na uro na dan državnih praznikov .
4. člen
Ta sklep razveljavlja SKLEP o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu-socialna oskrba na domu, DNUO, št. 75/2007.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, uporablja pa se od 1. 7. 2008
dalje.

Štev : 009-11/2008
Datum: 5. 6. 2008
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

6.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99 in 70/00), 19. člena Odloka o izvajanju gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica (Uradni vestnik
Gorenjske št. 11/2000), ter 16. členom Statuta občine Radovljica
(Uradni vestnik Gorenjske št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet občine Radovljica na 14. redni seji dne 28-05/2008 sprejel
SPREMEMBO IN DOPOLNITEV ODREDBE
o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo

JAVNO NAZNANILO O
JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za staro jedro
Kamne Gorice

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za staro jedro Kamne Gorice.
Občinski podrobni prostorski načrt za staro jedro Kamne Gorice zajema naslednje parc. št. ali njihove dele: 1, 10/1, 10/2, 100, 101, 102,
103/1, 103/2, 104, 105, 106/1, 106/2, 107, 108, 109, 11, 110/1,
111/1, 111/2, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117, 118,
119/1, 119/2, 12, 120/1, 120/2, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4,
121/5, 121/6, 121/7, 121/8, 122/1, 122/2, 123/1, 126/13,
128/10, 128/11, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/7, 128/8,
128/9, 129, 13, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 131/1, 131/2,
132/1, 132/2, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 140, 143/1,
143/2, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 15, 150/1, 150/2, 151/1,
151/2, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158/1, 158/2, 159, 16/1,
16/2, 160/1, 160/2, 160/3, 161/1, 161/2, 161/3, 162, 163,
164/1, 169, 17/1, 17/2, 17/3, 170, 179/2, 18, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 188, 189, 19, 190/1, 190/2, 191, 192, 199/1, 199/2, 2,
20, 200, 201/3, 202/2, 203/1, 203/2, 204, 205, 206, 207,
208/1, 208/2, 208/3, 208/4, 208/5, 209, 21, 210, 211, 212/1,
212/2, 213/1, 213/10, 213/2, 213/3, 213/4, 213/5, 213/6,
213/8, 213/9, 214/1, 214/2, 215, 216, 217, 218, 219, 22/2,
220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 221/1, 221/2, 222,
245, 246/1, 246/2, 247, 248, 249, 25/1, 25/2, 250, 251/1,
251/2, 252, 253, 254, 255, 256/1, 256/2, 256/3, 257, 258/1,
258/2, 258/4, 258/5, 258/6, 258/7, 265/1, 265/3, 266/1,
266/2, 266/3, 266/5, 266/6, 266/7, 269/3, 29, 3, 30, 31,
376/1, 376/2, 377, 380/2, 381/2, 4, 40, 41, 42, 43/1, 43/2,
44/1, 44/2, 45, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 5, 59, 6, 60/1, 60/2, 61,
62/1, 62/2, 63/1, 63/10, 63/11, 63/12, 63/13, 63/14, 63/15,
63/16, 63/17, 63/18, 63/19, 63/2, 63/20, 63/21, 63/22, 63/23,
63/24, 63/25, 63/26, 63/27, 63/28, 63/29, 63/3, 63/3, 63/30,
63/31, 63/32, 63/33, 63/34, 63/35, 63/36, 63/37, 63/38,
63/39, 63/4, 63/40, 63/41, 63/42, 63/43,63/44, 63/45,
63/46, 63/47, 63/48, 63/49, 63/49, 63/50, 63/51, 63/52,
63/53, 63/54, 63/55, 63/56, 63/57, 63/58, 63/59, 63/6,
63/60, 63/61, 63/7, 63/8, 63/9, 64, 66, 667, 668, 669, 67/1,
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67/11, 67/12, 67/14, 67/15, 67/16, 67/17, 67/18, 67/19, 67/2,
67/20, 67/21, 67/3, 67/4, 67/5, 67/7, 67/8, 670/1, 670/2,
671/1, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678/1, 678/2, 679, 68,
682/2, 682/3, 682/4, 682/5, 683, 685, 687/1, 687/2, 69, 699,
7, 70, 700/1, 700/2, 701, 704, 71/1, 71/2, 71/3, 72/1, 72/2, 73,
74/1, 75, 76, 77/1, 77/2, 78, 79/1, 79/2, 8, 80, 81/1, 81/2,
82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84, 85/1, 85/2, 86, 87, 88/1, 88/2, 89,
9, 90, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 92, 93/1, 93/2,
94, 95, 96, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, vse k.o. Kamna gorica (podatki GURS avgust 2007).
2. člen
Javna razgrnitev traja od 30.6.2008 do vključno 29.7.2008.
3. člen
Dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
staro jedro Kamne Gorice bo razgrnjen v prostorih občine Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Kamna Gorica v Domu krajanov, Kamna Gorica 58, 4246 Kamna
Gorica v času uradnih ur ter na uradni spletni strani Občine Radovljica
(http://www.radovljica.si).
4. člen
Javni obravnavi dopolnjenega osnutka dokumenta bosta v sredo, 9. julija 2008 ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Radovljica in ob 19.
uri v prostorih Krajevne skupnosti Kamna Gorica.
5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen
osnutek dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, posreduje pisno na naslov Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali pošlje na elektronski naslov: obcina.radovljica@radovljica.si (kot zadeva vnesti ključne besede:
”OPPN Kamna Gorica”). Rok za posredovanje pripomb poteče z
zadnjim dnem javne razgrnitve.
6. člen
To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

UO, stran 11

3. člen
Dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
območje Sz 11 Kamna Gorica bo razgrnjen v prostorih občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica in v prostorih Krajevne
skupnosti Kamna Gorica v Domu krajanov, Kamna Gorica 58, 4246
Kamna Gorica v času uradnih ur ter na uradni spletni strani Občine Radovljica (http://www.radovljica.si).
4. člen
Javni obravnavi dopolnjenega osnutka dokumenta bosta v torek, 8. julija 2008, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Radovljica in ob 19.
uri v prostorih Krajevne skupnosti Kamna Gorica.
5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen
osnutek dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, posreduje pisno na naslov Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali pošlje na elektronski naslov: obcina.radovljica@radovljica.si (kot zadeva vnesti ključne besede:
”OPPN Sz 11 Kamna Gorica”). Rok za posredovanje pripomb poteče
z zadnjim dnem javne razgrnitve.
6. člen
To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

Št. 350-5-0006/2008
Radovljica, 11. 6. 2008
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

9.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l.
RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99, 19/00) je župan Občine Radovljica sprejel

Št. 350-5-0001/2007
Radovljica, 11. 6. 2008
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

8.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l.
RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99, 19/00) je župan Občine Radovljica sprejel

JAVNO NAZNANILO O
JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986 - 2000
in srednjeročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986 - 1990,
sprememb in dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Radovljica, Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za turistično območje ”Mivka” in okoljskega poročila za vse tri prostorske dokumente

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sz 11 Kamna Gorica.
Občinski podrobni prostorski načrt za območje Sz 11 Kamna Gorica
zajema naslednje parc. št. ali njihove dele:
265/1, 265/3 in 700/1 vse k.o. Kamna Gorica (podatki GURS april
2008).

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek vseh treh zgoraj navedenih prostorskih dokumentov z okoljskim poročilom.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana ter
prostorsko ureditvenih pogojev se nanašajo na naslednje parc. št. ali
njihove dele:
1363/18, 1363/19, 1363/20, 1363/25, 1363/26, 1363/34,
1363/39, 1363/40, 1363/41, 1363/42, 1363/43, 1363/44,
1363/45, 1363/46, 1363/47, 1363/49, 1391/1, vse k.o. Hraše.
vse k.o. Hraše.
Občinski podrobni prostorski načrt za turistično območje ”Mivka” zajema naslednje parc. št. ali njihove dele:
1363/40, 1363/42, 1363/45, 1363/46 in 1363/49, vse k.o. Hraše.
(podatki GURS april 2008)

2. člen
Javna razgrnitev traja od 30. 6. 2008 do vključno 29. 7. 2008.

2. člen
Javna razgrnitev traja od 2. julija 2008 do vključno 1. avgusta 2008.

JAVNO NAZNANILO O
JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
Sz 11 Kamna Gorica
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3. člen
Dopolnjeni osnutki z okoljskim poročilom bodo razgrnjeni v prostorih
občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica in v prostorih
Krajevne skupnosti Lesce, Alpska 58, 4248 Lesce v času uradnih ur
ter na uradni spletni strani Občine Radovljica (http://www.radovljica.si).

dišču RS v Ljubljani, v roku 30 dni po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave. Eventualna pritožba se
lahko vloži pismeno ali ustno na zapisnik pri navedenem sodišču ali pri
kateremkoli drugem sodišču.

4. člen
Javni obravnavi dopolnjenih osnutkov z okoljskim poročilom bosta v
četrtek, 10. julija 2008 ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Radovljica in ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti Lesce.

Številka: 4780-80/2008
Datum: 4. 6. 2008

5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjene dopolnjene
osnutke in okoljsko poročilo dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve
kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, posreduje pisno na naslov Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali pošlje na
elektronski naslov: obcina.radovljica@radovljica.si (kot zadeva vnesti
ključne besede: ”plan Mivka”, ”PUP Mivka”, ”OPPN Mivka” ali ”OP
Mivka”). Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim dnem javne
razgrnitve.
6. člen
To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

Št. 35000-004/2008, 3505-0002/2008, 3505-003/2008
Radovljica, 12. 6. 2008
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

10.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99,
70/00 in 51/02) in 127. člena Statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica
na nadaljevanju 14. seje dne 4. junija 2008 sprejel
ODLOČBO
O IZVZEMU ZEMLJIŠČA IZ JAVNE RABE

1. Zemljišča, parc. št. 662/3, travnik (1021 m2), parc. št. 662/1, njiva (298 m2), parc. št. 659/2, njiva (2002 m2), njiva (334 m2), vse pripisane pri vlož. št. 619 k.o. Nova vas, knjižena kot Javno dobro, se z
odločbo izvzamejo iz javne rabe.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

11.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99,
70/00 in 51/02) in 127. člena Statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica
na nadaljevanju 14. seje dne 4. junija 2008 sprejel

ODLOČBO
O VZPOSTAVITVI ZEMLJIŠČ V JAVNO DOBRO

1. Na zemljiščih, parc. št. 38/2, travnik (333 m2), vlož. št. 595 k.o.
Nova vas; parc. št. 519/29, sadovnjak (19 m2), parc. št. 519/30, dvorišče (15 m2), vlož. št. 405 k.o. Hraše; parc. št. 679/1, pot (50 m2),
pot (10185 m2), vlož. št. 311 k.o. Nova vas in parc. št. 842, cesta
(5580 m2), 843/1, cesta (6710 m2), 843/2, cesta (734 m2), 345/5,
pot (182 m2), 346/3, pot (184 m2) ter 349/3, pot (204 m2) vlož. št
292 k.o. Predtrg, se vzpostavi Javno dobro v lasti občine.
2. Parcele navedene v prvi točki te odločbe, se odpišejo od vložkov št.
595 k.o. Nova vas, št. 405 k.o. Hraše, št. 311 k.o. Nova vas in št. 292
k.o. Predtrg ter se vpišejo v ustrezne zemljiškoknjižne vložke, kjer se
vknjiži Javno dobro v lasti občine.
O b r a z l o ž i t e v:
V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišča, parc. št. 38/2, travnik
(333 m2), vlož. št. 595 k.o. Nova vas; parc. št. 519/29, sadovnjak (19
m2), parc. št. 519/30, dvorišče (15 m2), vlož. št. 405 k.o. Hraše;
parc. št. 679/1, pot (50 m2), pot (10185 m2), vlož. št. 311 k.o. Nova
vas in parc. št. 842, cesta (5580 m2), 843/1, cesta (6710 m2),
843/2, cesta (734 m2), 345/5, pot (182 m2), 346/3, pot (184 m2)
ter 349/3, pot (204 m2) vlož. št 292 k.o. Predtrg predstavljajo obstoječo javno cestno infrastrukturo in imajo zato funkcijo Javnega dobra.
Predlog je s tem utemeljen.
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

2. Parcele navedene v prvi točki te odločbe, se odpišejo od vložka št.
619 k.o. Nova vas in se vpišejo v ustrezen zemljiškoknjižen vložek, kjer
se vknjiži lastninska pravica na Občino Radovljica.
O b r a z l o ž i t e v:
V postopku je bilo ugotovljeno, da se zemljišča, parc. št. 662/3, travnik (1021 m2), parc. št. 662/1, njiva (298 m2), parc. št. 659/2, njiva
(2002 m2), njiva (334 m2), vse pripisane pri vlož. št. 619 k.o. Nova
vas, knjižena kot Javno dobro, v naravi njiva, ne služijo več svojemu namenu in tako tudi nimajo več funkcije Javnega dobra.
Predlog je s tem utemeljen.
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ni dopustna pritožba, dovoljen pa je upravni spor, ki se sproži s tožbo pri Upravnem so-

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ni dopustna pritožba, dovoljen pa je upravni spor, ki se sproži s tožbo pri Upravnem sodišču RS v Ljubljani, v roku 30 dni po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave. Eventualna pritožba se
lahko vloži pismeno ali ustno na zapisnik pri navedenem sodišču ali pri
kateremkoli drugem sodišču.

Številka: 4780-86/2008
Datum: 4. 6. 2008
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN
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12.

PODALJŠANJE JAVNEGA POZIVA
za posredovanje predlogov za
IMENOVANJE 8 ČLANSKE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
(predsednik ter njegov namestnik in trije člani ter njihovi
namestniki)
V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3,Ur. list
RS, št. 94/2007) občinsko volilno komisijo sestavljajo ”predsednik in
trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov
namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih
pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini
ter občanov.”
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podaljšuje javni
poziv za posredovanje predlogov za imenovanje Občinske volilne komisije, zato poziva vse politične stranke, druge organizacije občanov v
občini ter občane, da še
DO 27. 6. 2008
posredujejo svoje predloge na razpisan javni poziv.
Predlogi morajo vsebovati osebne podatke kandidata:
- ime in priimek,
- datum rojstva,
- naslov stalnega prebivališča,
- izobrazbo,
ter kratko obrazložitev predloga.
Vloge pošljite na naslov: Občina Radovljica, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Vloge lahko oddate tudi na sedežu Občine Radovljica, v glavni pisarni Občine, vsak dan v času uradnih ur, do 27. 6. 2008.
Številka: 041-2/2008-1
Datum: 11. 6. 2008
Predsednik komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
TONE KAPUS, l.r.

13.

-

vlogi je potrebno kot dokazilo priložiti fotokopije spričeval vseh
letnikov srednje šole, vključno z zaključnim 4. letnikom v šolskem letu 2007/2008.
Kandidati morajo predložiti pisne vloge z zahtevano dokumentacijo do
20. 7. 2008, zaradi svečane podelitve ob občinskem prazniku.
Vloge se posredujejo v zaprti kuverti na naslov : Občina Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica s pripisom ”odličnjaki 2008”.
Dodatne informacije lahko dobite na tel. št.: 537 23 08, Polona
Zalokar.
Številka: 431-11/2008
Datum: 11. 6. 2008
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

14.

Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica na podlagi 7. člena
Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in nadaljevanja
14. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 4. 6. 2008 ter v
skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
list RS, št. 84/07, 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca:
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica,
tel. 04/537-23-00, faks 04/5314-684
2. Predmet prodaje:
prodaja dvoinpolsobnega stanovanja št. 3 v pritličju večstanovanjske stavbe Cankarjeva 2 v Radovljici, vlož. št. 2005/14, z oznako
nepremičnine 3.E k.o. Radovljica.
Stanovanje je zasedeno.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša:
pod a) 82.232,30 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe
na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805
sklic: 00 pod a) 72000100-3302
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
5.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, z oznako: ponudba za nakup nepremičnine, NE ODPIRAJ. Rok: 8. 7. 2008
do 9.00 ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov prodajalca.

6.

Ponudniki morajo najkasneje en dan pred dnevom odpiranja ponudb plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805 sklic:00 pod a) 72000100-3302
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva javnega zbiranja ponudb.

7.

V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko številko), priložiti potrdilo o državljanstvu oz. izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani kavciji s točno številko računa za primer vračila, ponudbeno ceno v EUR ter
natančno navedbo nepremičnine.

OBJAVA
”Priznanje in nagrada odličnim dijakom Občine Radovljica”

Ob prazniku Občine Radovljica 5. avgustu 2008 bo Občina nagradila
izredno uspešne dijake srednjih šol, ki so v šolskem letu 2007/2008
zaključili srednje šolsko šolanje z odličnim uspehom, v vseh štirih letnikih.
Prejeli bodo knjižno darilo in denarno nagrado v višini 210,00 EUR za
njihovo nadaljnje izobraževanje.
Pogoji:
-

na objavo se lahko javijo dijaki, ki imajo stalno prebivališče v
občini Radovljica, kar dokazujejo s fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
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URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

UO, stran 14
8.

9.

Sklenitev pogodbe:
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku
30 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
Drugi pogoji:
Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške izdelave in overitve prodajne pogodbe, takse za vpis v zemljiško knjigo)
nosi kupec.
Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječa najemna razmerja ne vpliva.

10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena.
O najugodnejšem ponudniku bo odločal Župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi posebna komisija in po zaključku
postopka predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
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13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba ga. Marija
Habjan, tel. 04/537-23-46 v delovnih dneh od 23. 6. do 8. 7.
2008 od 10.00 do 12.00 ure.
15. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.

Številka: 4304-2/2008
Datum: 11. 6. 2008

11. Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 7. 2008 ob 10.30.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki
bodo enake ali višje od izklicne cene.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

RAZPIS ŠPORTNE ZVEZE RADOVLJICA

Športna zveza Radovljica
ob otvoritvi Športnega parka Radovljica na dan državnosti
organizira

TURNIR V MALEM NOGOMETU NA UMETNI TRAVI

Turnir bo v sredo, 25. junija 2008, ob 10. uri v novem Športnem parku v Radovljici.

Igra se po pravilih Futsal zveze 4+1 (novoletni turnir), igralni čas bo določen naknadno glede na število prijav.
Obutev mora biti primerna igrišču z umetno travo (športni copati ali obutev s skrajšanimi čepi).

Prijave sprejemamo na Športni zvezi Radovljica, Gorenjska c. 26, Radovljica, po faksu: 04 53 05 731
ali e-pošti: sportzv@s5.net najkasneje do ponedeljka, 23. junija 2008.

Prijavnine ni, prve tri uvrščene ekipe prejmejo pokale.

RAZPIS KOŠARKARSKEGA KLUBA RADOVLJICA

Košarkarski klub Radovljica
ob otvoritvi Športnega parka Radovljica na dan državnosti
organizira

TURNIR TROJK

V sredo, 25. junija 2008, bo v okviru otvoritve novega športnega parka poleg vseh ostalih aktivnosti potekal
prvi turnir trojk v košarki.

Turnir se bo začel ob 9. uri z žrebom ekip.

Največje število prijavljenih ekip je 16. Igra se bo že znanih pravilih.

Prijave zbiramo na e-naslovu smid.robert@amis.net. Za vse informacije pa nas lahko kontaktirate
na telefonsko številko 05/436 505.

Hkrati vas obveščamo, da bo turnir trojk tudi v okviru tradicionalnega ROK-a 2008, ki ga KRŠ organizira 5. julija 2008.
Prijave zbiramo na zgoraj navedenem e-naslovu in tel. številki.

