
Uradne Objave, {tevilka 55, 6. oktober  2005

U r a d n e  o b j a v e

1. Naziv in sede` prodajalca:
Ob~ina Radovljica, Gorenjska c. {t. 19, Radovljica, 
tel. 04 537-23-00, faks 04-5314-684

2. Predmet prodaje:
a) prodaja stavbnega zemlji{~a, parc. {t. 284/3, travnik v
izmeri 221 m2, vlo`. {t. 804 k. o. Predtrg
b) poslovni prostori biv{e kuhinje, delilnice hrane in
pomo`nih prostorov v kleti in pritli~ju v poslovni coni pod-
jetja novi Plamen v Kropi v izmeri 315 m2: parc. {t. 444/11,
stavba v izmeri 188 m2, pripisani pri vlo`. {t. 888 k. o. Kropa
v Kropi. obmo~je je namenjeno proizvodni dejavnosti.

3. Izklicna cena za prodajo nepremi~nin zna{a:
pod a) za stavbno zemlji{~e v Radovljici, k. o. Predtrg 5.038.000,00 SIT
pod b) za poslovne prostore v Kropi 10.427.413,00 SIT.
Najni`ji znesek vi{anja je 100.000,00 SIT.

4. Na~in in rok pla~ila kupnine
Kupnina se mora pla~ati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na
transakcijski ra~un Ob~ine Radovljica: 01302-0100007805 sklic:
pod a) 1228-720001-1
pod b) 1228-720001-2
Pla~ilo celotne kupnine v dolo~enem roku je bistvena ses-
tavina prodajne pogodbe.

5. Kraj in ~as javne dra`be
Javna dra`ba bo v torek, 25.10.2005, v mali sejni dvorani
Ob~ine Radovljica, Gorenjska c. {t. 19, Radovljica, in sicer:
pod a) ob 13. uri
pod b) ob 14. uri.
Dra`itelji morajo pred za~etkom dra`be pla~ati kavcijo v
vi{ini 10% izklicne cene nepremi~nine, ki jo bodo dra`ili.
Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski ra~un
Ob~ine Radovljica, {t. 01302-0100007805 sklic:
pod a) 1228-720001-1
pod b) 1228-720001-2
Pred za~etkom javne dra`be se mora dra`itelj izkazati s
potrdilom o pla~ilu kavcije.
Pla~ana kavcija bo uspelemu dra`itelju vra~unana v ceno,
neuspelim dra`iteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15
dni od dneva dra`be.

6. Pogoji in sodelovanje
Na javni dra`bi lahko sodelujejo pravne osebe s sede`em v
Republiki Sloveniji oz. fizi~ne osebe, ki so dr`avljani RS.

Dra`itelji morajo pred za~etkom dra`be komisiji predlo`iti:
- izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdi-
lo o dr`avljanstvu RS ali osebno izkaznico (fizi~ne osebe),
- notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali
fizi~na oseba za udele`bo na dra`bi pooblasti drugo
pravno ali fizi~no osebo,
- dokazilo o pla~ilu kavcije s prilo`eno celotno {tevilko
ra~una za primer vra~ila kavcije,
- dav~no, mati~no in telefonsko {tevilko.
Poobla{~enci morajo pred za~etkom dra`be predlo`iti
pisno pooblastilo.

7. Sklenitev pogodbe
Z izbranim dra`iteljem se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri. ^e izbrani
dra`itelj ne podpi{e pogodbe v navedenem roku iz razlo-
gov, ki so na strani dra`itelja oz. ponudnika, Ob~ina
Radovljica zadr`i njegovo kavcijo.

8. Drugi pogoji
Nepremi~nine se prodajajo v celoti po na~elu videno-
kupljeno. Vse stro{ke v zvezi s prenosom lastni{tva (davek,
stro{ke overitve, takse za vpis v zemlji{ko knjigo) nosi kupec.
Dra`ba je kon~ana, ko voditelj dra`be trikrat neuspe{no ponovi
isto najvi{jo ponudbo. Ugovore proti dra`benemu postopku je
mogo~e podati, dokler ni zaklju~en zapisnik o poteku dra`be.
Komisija za izvedbo javne dra`be bo dra`bo izvedla v
skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in uprav-
ljanju s stvarnim premo`enjem dr`ave in ob~in (Uradni 
list RS, {t. 12/03, 77/03).

9. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremi~ninah in ostalih informacijah
interesenti dobijo na Ob~ini Radovljica, kontaktna oseba ga.
Marija Habjan, tel. 04 537-23-46 v delovnih dneh od
10.10.2005 do 21. 10.2005 od 10.00 do 12.00 ure.

10. @upan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premo`enjem s soglasjem `upana
lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.

[tevilka: 46505-2/2005
Datum: 27.9.2005
Ob~ina Radovljica

Janko S. Stu{ek, l. r.,
@UPAN

Ob~ina Radovljica, Gorenjska c. {t. 19, Radovljica na podlagi 7. ~lena Statuta Ob~ine Radovljica (UVG, {t. 23/99 in
19/00) in sklepa 26. seje Ob~inskega sveta Ob~ine Radovljica z dne 21.9.2005 ter v skladu z Uredbo o pridobivanju,

razpolaganju in upravljanju s stvarnim premo`enjem dr`ave in ob~in (Ur. list RS, {t. 12/03 in 77/03) objavlja

ODLOK
javno dra`bo za prodajo nepremi~nin.



URADNE OBJAVE OB^INE RADOVLJICAUO, stran 2 {t. 55, 6. oktober 2005

1. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len

S tem odlokom se sprejme Odlok o ob~inskem lokacijskem na~rtu Do-
lina v Lescah, ki ga je izdelalo podjetje Arhe, d. o. o., pod {tevilko 110/04.

Prostorski akt je na vpogled na ob~inski upravi Ob~ine Ra-
dovljica in na Upravni enoti Radovljica.

2. ~len
Lokacijski na~rt vsebuje:

tekstualni del:
- besedilo odloka
- obrazlo`itev lokacijskega na~rta
- seznam parcel v obmo~ju lokacijskega na~rta
- opis prostorskih re{itev in pogoje za realizacijo
- opis varstva narave in bivalnega okolja
- etapnost izvajanja in mo`na odstopanja
- smernice in soglasja pristojnih organov in organizacij
- program opremljanja zemlji{~ z oceno stro{kov za izvedbo na~rta
grafi~ne priloge:
priloge v merilu 1:5000
- prikaz iz prostorskih sestavin dru`benega plana ob~ine Radovljica
- umestitev na~rtovane ureditve v prostor s prikazom povezav

s sosednjimi obmo~ji
priloge v merilu 1:1000
- geodetski posnetek obstoje~ega stanja z mejo obmo~ja

lokacijskega na~rta
- ureditvena situacija z zasnovo prometne infrastrukture
- na~rt parcelacije z elementi za zakoli~enje
- zasnova vodovodne in komunalne infrastrukture
- zasnova energetske infrastrukture in omre`ja zvez.

3. ~len

Odlok o ob~inskem lokacijskem na~rtu obsega:
- splo{ne dolo~be
- mejo obmo~ja urejanja
- funkcijo obmo~ja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto graditve
- pogoje glede vrste in oblikovanja posegov v prostor
- pogoje za urejanje prometnega omre`ja
- pogoje glede komunalnega in energetskega urejanja
- etapnost lokacijskega na~rta ter obveznosti investitorjev in izvajalcev
- tolerance
- kon~ne dolo~be.

2. MEJA OBMO^JA UREJANJA
4. ~len

Ob~inski lokacijski na~rt Dolina v Lescah obsega obmo~je,
omejeno na vzhodu z Bo{tjanovo ulico in pozidavo ob
Bo{tjanovi ulici, na severu s [ob~evo cesto, na zahodu z robom
savske terase in parcelnimi mejami ter na jugu z obstoje~o
pozidavo.

Obsega naslednje parcele ali dele parcel v k. o. Hra{e:
1389/2, 390/1, 390/2, 391/1, 394/1, 394/21, 394/22, 394/23,

394/24, 394/5, 394/6, 394/8, 395, 396/1, 396/3, 396/4, 397/1
del, 397/2, 397/3, 408/1, 408/5, 409/1, 409/4, 409/5, 410/1,
410/3, 410/4, 410/5, 410/6, 430/2, 430/3, 431/24, 432/131,
432/145, 432/151, 432/152, 432/153, 432/43, 432/45, 432/48,
432/49, 432/50, 432/51, 432/52.

3. FUNKCIJA OBMO^JA S POGOJI ZA IZRABO
PROSTORA IN KVALITETO GRADITVE

5. ~len

Ob~inski lokacijski na~rt Dolina v Lescah obsega:
- ru{enje vseh obstoje~ih objektov na novih parcelah, kjer je

predvidena novogradnja stanovanjskih objektov
- gradnjo novih stanovanjskih objektov
- ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture
- ureditev zunanjih povr{in.
Obmo~je je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov in spremljajo~e

prometne, energetske in komunalne infrastrukture ter omrè ja zvez. Na
obmo~ju vzhodno od ceste za Verigo so dopustne tudi storitvene de-
javnosti, katerih emisije ne presegajo dopustnih vrednosti za stanovanjsko
namembnost obmo~ja in ne povzro~ajo {kodljivih vplivov na okolje ter se
glede na vrsto dejavnosti na stanovanjsko namembnost tudi navezujejo.

V obmo~ju ni dopustna gradnja parkiri{~, ki ni namenjena lastnim
potrebam stanovalcev, ter parkiri{~ za tovorna vozila in avtobuse.

Obmo~ja in objekti, ki lahko pridobijo status javnega dobra, so
ureditve javne komunalne in energetske infrastrukture in omre j̀a
zvez, parkovne in javne prometne ureditve: ceste in pe{ poti s pripa-
dajo~imi hortikulturnimi ureditvami.

4. POGOJI GLEDE VRSTE IN OBLIKOVANJA
POSEGOV V PROSTOR

6. ~len
Skupne zna~ilnosti oblikovanja objektov:

Osnovna zna~ilnost vseh objektov, razen atrijskih tipa E, F, G,
H, je vzdol`na zasnova tlorisa, katerega razmerje med dalj{o in
kraj{o stranico ne sme biti manj{e od 1,2.

Ob osnovni stanovanjski objekt je v vseh primerih dopustno
postaviti gara`o oziroma nadstre{nico, katere streho je mo`no
izkoristiti kot teraso zgornjega nadstropja objekta.

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 grafi~nem delu odloka posebej ozna~eno.
Ohranja se fiksna to~ka zakoli~enja objekta, smer slemena in
gradbena linija.

Ne glede na prej{nji odstavek je gara`ne objekte mogo~e pove~a-
ti, kjer in kot je to razvidno iz grafi~nega dela lokacijskega na~rta.
V primeru pove~anja gara`e, kjer je to razvidno iz grafi~nega dela,
zna{a minimalni odmik od sosednje parcelne meje 1,0 m.

Eta`nost stanovanjskega objekta je P+1 ali P+M, objekt je lahko
podkleten. Kota zaklju~nega tlaka pritli~ja je na vi{ini najve~ 50
cm nad finalnim nivojem dovoza do objekta. Najve~ja dovoljena
vi{ina slemena je 9,40 m nad nivojem pritli~ja.

V okviru toleranc tlorisnih dimenzij in ohranjanju razmerja
med dalj{o in kraj{o stranico so dopustni zamiki in odstopanje
pri oblikovanju objekta. Tako je dopustna gradnja prizidkov, ki
imajo smer slemena pravokotno na osnovni objekt, v notra-
njosti parcel in v okviru toleranc, odmikov, fiksne to~ke
zakoli~enja in ob ohranjanju gradbene linije.

Streha stanovanjskih objektov je dvokapnica z naklonom 34-
38 stopinj, v sivi barvi kritine. Pritli~ni gara`ni objekt se zaklju-
~i z ravno streho, lahko s teraso.

Fasada je obdelana v ometu v svetlih barvnih tonih. Na
objektih se lahko gradijo pergole in zimski vrtovi. V celoti ali
deloma je lahko konstrukcija objekta tudi lesena oz. jeklena.
Dopustna je gradnja fr~ad, ki naj bodo zaklju~ene z dvokapni-
co istega naklona kot osnovna streha, dopustna pa je tudi
polkro`na izvedba.

Na podlagi 12. ~lena v povezavi z drugim odstavkom 23. ~lena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, {t. 110/02, 8/03) ter
16. ~lena Statuta Ob~ine Radovljica (UVG, {t. 23/99, 19/00) je Ob~inski svet Ob~ine Radovljica na svoji 26. seji dne

21.9.2005 sprejel

ODLOK
o ob~inskem lokacijskem na~rtu Dolina v Lescah
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7. ~len
Pogoji za gradnjo novih stanovanjskih objektov po

posameznih tipih objektov:

Objekt A:
Objekt je pravokotne oblike s prizidkom in gara`o. Osnovne

tlorisne dimenzije so 10,00 x 14,00 m, z dodanim prizidkom
4,10 x 7,40 m. Gara`ni objekt, ki je dozidan na severni strani,
je dimenzij 4,00 x 6,00 m. Dopustno je pove~anje tlorisa
gara`e za najve~ 3,00 m proti severni parcelni meji z min.
odmikom 1,00 m od te meje.

Vhod in dovoz do objekta sta predvidena z vzhodne strani, z
novona~rtovane ulice, gradnja je dolo~ena z gradbeno linijo.

Objekt A- 1:
Objekt je pravokotne oblike z gara`nim prizidkom, osnovne

tlorisne dimenzije so 10,00 x 12,00 m, za gara`ni objekt pa
4,00 x 6,00 m. Dopustno je pove~anje tlorisa gara`e za najve~
3,00 m proti severni ali vzhodni parcelni meji, z min. odmikom
1,00 m od te meje. Pove~anje tlorisa gara`e ni dopustno pri
objektu na parceli {t. 25.

Vhod in dovoz do objekta sta predvidena z vzhodne strani.
Objekt B, B- 1, B- 3:
Objekt je pravokotne oblike z gara`nim prizidkom, osnovne

tlorisne dimenzije so 10,00 x 14,00 m, za gara`ni objekt pa
4,00 x 6,00 m. Dopustno je pove~anje tlorisa gara`e pri tipu B
in B- 1 za 3,00 m proti severni parcelni meji z min. odmikom
1,00 m od te meje. Za tip B- 3 je dopustno pove~anje tlorisa
gara`e pod istimi pogoji proti ju`ni meji.

Objekt B- 4, B- 5 in B- 4*, B- 5*:,
Objekt je pravokotne oblike z gara`nim prizidkom, osnovne

tlorisne dimenzije so 10,00 x 13,00 m, za gara`ni objekt pa
4,00 x 6,00 m. Dopustno je pove~anje tlorisa gara`e, kjer je to
razvidno iz grafi~nega dela lokacijskega na~rta, za najve~ 3,00
m proti parcelni meji, z min. odmikom 1,00 m od te meje.

Objekt C:
Objekt je pravokotne oblike z gara`nim prizidkom, osnovne tlorisne

dimenzije so 10,00 x 14,00 m, za gara`ni objekt pa 7,00 x 6,00 m.
Vhod in dovoz do objekta sta predvidena z zahodne strani.
Objekti tipa D:
Objekt je pravokotne oblike s prizidkom in gara`o ob objektu.
Osnovne tlorisne dimenzije so 14,00 x 7,40 m s prizidkom 2,60 x

10,00 m. Dimenzije gara`nega objekta zna{ajo 4,00 x 6,00. Pri tipu
D3 in D3* je dopustno pove~anje tlorisa gara`e za 3,00 m proti
vzhodni parcelni meji z min. odmikom 1,00 m od te meje.

Objekti tipa E in F:
Objekt je atrijske oblike z gara`nim objektom, osnovne tlorisne

dimenzije so 13,30 x 7,50 m + 7,60 x 7,50 m, z dodanim osred-
njim ~lenom 2,00 x 2,00 m in gara`o 4,00 x 6,00 m.

Dopustno je pove~anje tlorisa gara`e za 3,00 x 6,00 m, kjer je
to razvidno iz grafi~nega dela lokacijskega na~rta.

Objekti tipa G:
Objekt je atrijske oblike z gara`nim objektom, osnovne

tlorisne dimenzije so 13,30 x 7,50 m + 7,60 x 7,50 m z doda-
nim osrednjim ~lenom 2,00 x 2,00 m in gara`o 5,30 x 5,30 m.

Objekti tipa H:
Objekt je atrijske oblike z gara`nim objektom, osnovne

tlorisne dimenzije so 13,30 x 7,50 m + 9,60 x 7,50 m z doda-
nim osrednjim ~lenom 2,00 x 2,00 m in gara`o 4,00 x 6,00 m.

Dopustno je pove~anje tlorisa gara`e za 3,00 x 6,00 m, kjer je
to razvidno iz grafi~nega dela lokacijskega na~rta.

Objekti tipa I:
Objekt je pravokotne oblike z gara`nim objektom, osnovne

tlorisne dimenzije so 8,0 x 12,0 m in 4,00 x 6,00 m (gara`a).
Dopustno je pove~anje tlorisa gara`e za 3,00 x 6,00 m, kjer je

to razvidno iz grafi~nega dela lokacijskega na~rta.
Objekti tipa I- 6:
Objekt je sestavljen iz dveh objektov dimenzij 8,00 x 12,00 m,

z dodanima gara`nima objektoma, kakor je to razvidno iz
grafi~nega dela lokacijskega na~rta. 

8. ~len
Pogoji za urejanje javnih zelenih povr{in

Javni drevoredi ob cesti Za Verigo naj bodo zasajeni z avtoh-
tonim drevjem (na~eloma bor).

Z avtohtonim drevjem oziroma grmi~evjem (na~eloma borovci)
naj se ozeleni tudi zbiralnica lo~enih frakcij. Obmo~je parcele A se
ozeleni z avtohtonim drevjem, lahko pa se uredi tudi kot otro{ko
igri{~e z igrali oziroma kot po~ivali{~e za kolesarje.

Bankina ob asfaltiranem cesti{~u v {irini 1,20 m naj se do
parcelnih mej izvede v travnati povr{ini. Na obmo~ju bankine
so dopustne tudi ureditve javne prometne energetske in komu-
nalne infrastrukture ter omre`ja zvez. Ve~jih manipulativnih
povr{in in skupnih parkiri{~ ni predvidenih.

Pogoji za urejanje zunanjih funkcionalnih povr{in objektov

Pri dolo~anju in urejanju gradbene parcele je potrebno upo{tevati
zakonske pogoje za parkiranje stanovalcev in prostorske pogoje glede
uporabe in vzdr̀ evanja objekta. Postavitve drugih pomo`nih objektov
so dopustne v notranjosti parcele. Dopustne so vrtne ureditve kot so
bazeni, ute, pergole, usklajene z zasnovo vrta in oblikovanjem objekta.
Na obmo~ju funkcionalnih povr{in objektov je za lastne potrebe
stanovalcev dopustna ureditev dodatnih nepokritih parkiri{~.

Uvozi do objektov naj bodo minimalne {irine 4,00 m, tlako-
vani s tlakovci iz kamna ali umetnega kamna, lahko v kombi-
naciji z asfaltom. Ograje proti cesti naj bodo ozelenjene ali ure-
jene kot `iva meja, max. vi{ine 1,80 m in zasajene tako, da
ozelenitev ne sega v zra~ni prostor travnate bankine.

5. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNEGA OMRE@JA
9. ~len

Obmo~je se prometno navezuje na obstoje~i cesti [ob~evo
cesto in Bo{tjanovo ulico ter na novo na~rtovano in `e sprejeto
cesto "Za Verigo" (Odlok o lokacijskem na~rtu za rekonstruk-
cijo ceste "Za Verigo" v Lescah in podalj{ek do kri`i{~a z
regionalno cesto proti Kropi, DN UO, {t. 21/2002). V obmo~je
in varovalni pas dr`avnih cest izvedba LN Dolina ne posega.

Novo na~rtovane ceste na obmo~ju lokacijskega na~rta so
pre~na cesta C in ceste A, B in D, ki se prilagajajo poteku
savskih teras. Ceste A in B imajo {irino vozi{~a 5,00 m, cesta C
kot glavna uvozna cesta v naselje, pa 6,00 m. Dovozi do objek-
tov ozna~eni kot dovoz A, B in C so urejeni v {irini 4,00 m.

Ceste so urejene z obojestransko travnato bankino v isti vi{ini in
{irine 1,20 m. Izjema je [ob~eva cesta, cesta B in del ceste A do
pe{ povezave s cesto Za Verigo, kjer se ena od bankin nameni
pe{cem. Ta del bankin se zato izvede v asfaltu oz. v kombinaciji
asfalta in granitnih kock in lo~i z muldo od povr{ine vozi{~a.

Ob cesti C je dovoljeno na obmo~ju vi{inskih razlik zgraditi
oporni zid, ki se ozeleni. Oporni zid se uredi v obmo~ju bankine.

Uredijo se {tiri pe{ povezave: med cesto B in D na severnem
delu obmo~ja, med cesto A in cesto Za Verigo, povezava dela
obstoje~e pe{ poti na jugozahodnem delu obmo~ja na cesto A,
ter pe{ pot med Bo{tjanovo in cesto za Verigo.

Bankina je na mestu priklju~evanja cest na cesto za Verigo
lahko izvedena v asfaltu z robnikom.

[ob~eva ulica se rekonstruira tako, da zna{a {irina voznega pasu
5,00 m. Obojestranski plo~nik v isti vi{ini kakor vozi{~e se izvede
v asfaltu in v {irini 1,20 m. [ob~eva ulica se raz{iri tako, da se ne
posega v parcelo {t. 418/2 na severovzhodu, ampak se cesta
raz{iri proti obmo~ju lokacijskega na~rta Dolina v Lescah.

6. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA IN 
ENERGETSKEGA UREJANJA

10. ~len

Pri na~rtovanju komunalne in energetske infrastrukture so
mo`ne spremembe tras in mest priklju~evanja zaradi
ustreznej{ih in racionalnej{ih re{itev.
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11. ~len
Zasnova komunalnega omre`ja

Vodovod
Vodovodna oskrba obmo~ja se zagotavlja s priklju~itvijo na

sistem oskrbe z vodo na JZ robu biv{ega kompleksa Verige.
Zaradi tega je potrebno obnoviti vodovod na tem obmo~ju.

Dimenzija oskrbovalnega vodovoda za stanovanjsko naselje je DN150
oz. DN125 zaradi zagotavljanja po`arne varnosti in zadostne koli~i-
ne vode. Trasa novega oskrbovalnega vodovoda se na~rtuje vzdol̀
cest A, B, D in deloma ob cesti Za Verigo in ob uvozu do parcel 2 in
3 ter se pove`e z obstoje~im in obnovljenim oskrbovalnim vodovo-
dom na Bo{tjanovi ulici.

Vodomerni ja{ki za individualne potrebe se locirajo na obmo~ju
bankine za ve~ objektov skupaj.

Za varstvo pred po`arom je predvidena izgradnja hidrantnega omrè ja
z nadzemnimi hidranti z minimalnim razmikom 80 m med hidranti.

Kanalizacija
Predvidena je gradnja stanovanjskih objektov, ki so z umazanimi

odpadnimi vodami priklju~eni v lo~en in vodotesen kanalizacijski
sistem. Trasa zbirne kanalizacije je predvidena po asfaltnih povr{inah
na cestah A, B, D, deloma po novi cesti Za Verigo in naprej na ob-
stoje~ kanal L do ~istilne naprave. Na Bo{tjanovi ulici se objekti pri-
klju~ujejo na obstoje~o traso kanalizacije preko novega revizijskega
ja{ka (hobas cevi in poliestrski revizijski ja{ek). Projektna dokumen-
tacija za izvedbene na~rte kanalizacije naj se predhodno uskladi z
usmeritvami upravljavca javne kanalizacije.

Razdalja med revizijskimi ja{ki zna{a do 70 m, padec nivelete
kanala pa 0,20%. Na posamezni ja{ek je mo`no navezati 2 ali
ve~ objektov (pritli~je in nadstropje objekta).

Odvod meteornih voda s stre{nih povr{in se na~rtuje preko
peskolovov v ponikovalnice ali naravnega odvodnika, odvod
meteornih voda z utrjenih povr{in funkcionalnih zemlji{~
(manipulativnih in parkirnih povr{in) pa tudi preko lovilca olj
v ponikovalnice ali naravni odvodnik na lastnem zemlji{~u.

Meteorne vode se glede na predvideno obremenitev tako
ponikajo ~im bli`e mestu nastanka. Za odvodnjavanje cest je
predvideno ve~je {tevilo manj{ih ponikovalnic ali odvod mete-
ornih vod na zelene obcestne povr{ine.

Ravnanje z odpadki
Odpadki se odstranjujejo v skladu z zakonodajo. Ob izteku ceste B na

[ob~evo ulico se na~rtuje zbiralnica lo~enih frakcij. Dodatno mesto, pred-
videno za zbiranje odpadkov, se predvidi na delu parcele {t. 390/1, sever-
no od nove povezave med novo na~rtovano cesto Za Verigo in Bo{tja-
novo ulico. Gradbeni in izkopni material je potrebno trajno deponirati
na deponijo, ki ima ustrezno dovoljenje za zbiranje inertnih odpadkov.

12. ~len
Zasnova energetskega omre`ja

Zasnova plinovodnega omre`ja
Mo`nost priklju~itve na plinovodno omre j̀e imajo vsi novona~rto-

vani objekti v obmo~ju, prav tako pa tudi `e obstoje~i stanovanjski
objekti. Predvidena trasa plinovoda se navezuje na obstoje~e omre j̀e.

Oskrba s plinom za to obmo~je se zagotavlja s priklju~itvijo na
obstoje~ plinovod na [ob~evi cesti, na ju`nem robu biv{ega kom-
pleksa Verige in na Bo{tjanovi ulici.

Zasnova novega plinovodnega omre`ja poteka ob robu vozi{-
~a cest A, B, D in ob cesti za Verigo in ob uvozu do parcel 2 in
3 ter deloma po Bo{tjanovi ulici v skladu s predpisanimi odmi-
ki od drugih komunalnih naprav.

Zasnova elektroenergetskega omre`ja
Predvidena je ukinitev obstoje~e transformatorske postaje in priklju-

~itev na novona~rtovano postajo ob severni strani [ob~eve ulice. Vse
naprave se izvedejo v podzemnem omre j̀u. VN vod, ki poteka pre-
ko obmo~ja do transformatorske postaje, se uredi v podzemni izved-
bi. Preko severnega dela obmo~ja poteka trasa 20 kv daljnovoda z
odcepoma, za katero je predvideno kabliranje. Prav tako se predvi-
deva prestavitev obstoje~e transformatorske postaje T432 Vrta~a
proti severu, izven obmo~ja LN. Na ju`nem delu pozidave je
locirana jamborska transformatorska postaja Z377 Kravja dolina s

pripadajo~im daljnovodom, za katero se predlaga ukinitev in priklop
NN kablovoda za objekt Ur{i~ na novi NN razvod. Priklju~ni 20
kV DV za TP Z377 v dol̀ ini 180 m se prav tako ukine, pri ~emer se
obstoje~i ONA drog nadomesti z novim N drogom.

NN omre`je se izvede v kabelski obliki z razvodnimi omari-
cami za ve~ objektov skupaj. V obmo~ju je na~rtovana javna
razsvetljava s svetili v medsebojnih razmakih 30 m.

Poleg priklju~itve na plinovodno omrè je se lahko v objektih na~rtuje tu-
di mo`nost ogrevanja z alternativnimi viri ali drugimi ustreznimi gorivi.

13. ~len

Zasnova komunikacijskega omre`ja
V okviru komunalnih vodov in naprav je na~rtovana trasa za telefonsko

omrè je, skupno s kabelskim omrè jem za prenos podatkov oz. TV signala.

7. ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NA^RTA TER
OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

14. ~len

Pred izvedbo predvidenih stanovanjskih objektov je potrebna
izgradnja prometne in komunalne infrastrukture.

Glede na obstoje~o javno infrastrukturo je v prvi fazi mò na izvedba ob-
jektov ob Bo{tjanovi ulici in nato ob cesti Za Verigo, ko bo ta izvedena.

V naslednji fazi je predvidena izgradnja javne infrastrukture
vzdol̀  cest A, B in C in nato izvedba objektov na parcelah ob njih.

V tretji fazi se nadaljuje izgradnja omre`ja vzdol` ceste D in
nato izvedba objektov, ki se nanjo priklju~ujejo. Mo`no je
~asovno prekrivanje izvajanja posameznih faz.

15. ~len

Pred izvedbo javne prometne in komunalne ter energetske infra-
strukture je obvezna sklenitev urbanisti~ne pogodbe med lastniki
parcel, na katerih so na~rtovane nove ureditve, in ob~ino. Pogodba
ureja financiranje izgradnje opremljenosti obmo~ja z javno infra-
strukturo v sorazmernih dele ìh glede na predvideno novogradnjo.

Obveznosti investitorjev in izvajalcev so:
- zagotoviti izvajanje predvidenih novogradenj in infrastruk-

turnih objektov ter naprav
- urediti pripadajo~e zunanje povr{ine v skladu z lokacijskim na~rtom
- lastniki obstoje~ih objektov, ki bi se priklju~ili na novo

na~rtovano komunalno in energetsko infrastrukturo, so
dol`ni pokriti stro{ke njene izgradnje v sorazmernih dele`ih.

9. TOLERANCE
16. ~len

Dopustno je odstopanje tlorisnih dimenzij za +/- 20% za
stanovanjske objekte ter infrastrukturne objekte in naprave. Pri
stanovanjskih objektih se obvezno ohranja gradbena linija in
to~ke zakoli~enja s smerjo slemena ter odmiki od parcelnih mej.

Pri izvedbi in obnovi komunalne in energetske infrastrukture
so mo`ne spremembe tras in mesta priklju~evanja zaradi
ustreznej{ih in racionalnej{ih re{itev v primeru, da so te uskla-
jene s pogoji upravljavcev komunalnih naprav.

10. KON^NE DOLO^BE
17. ~len

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
dr`avne in ob~inske in{pekcijske slu`be.

18. ~len

Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v De`elnih novicah,
glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne objave.

[tevilka: 35005-0006/2005
Radovljica, 23.9.2005 Janko S. Stu{ek, l. r.,

@UPAN
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1. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len

Ljudska univerza Radovljica je zavod, ki se je konstituiral na
podlagi dolo~be ustanovitelja Ob~inskega ljudskega odbora
Radovljica {t. 04/2-3321-59 z dne 31.10.1959.

Ljudska univerza Radovljica je vpisana v sodni register pri
Okro`nem sodi{~u v Kranju na oddelku za gospodarsko sodst-
vo s sklepom pod {t. Srg.: 1432/91.

2. ~len

S tem odlokom ustanovitelj usklajuje akt o ustanovitvi javnega
zavoda z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
bra`evanja in z Zakonom o izobra`evanju odraslih.

Sede` ustanovitelja je:
-Ob~ina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

II. IME, SEDE@ IN DEJAVNOST ZAVODA
3. ~len

Ime zavoda je: Ljudska univerza Radovljica.
Sede` zavoda je v Radovljici, Kranjska cesta 4.
Skraj{ano ime zavoda je LUR.

4. ~len

Pe~at zavoda je okrogle oblike s premerom 35 mm. Na
obodu pe~ata sta dve vzporedni ~rti - kroga, oddaljena 1 mm.
Ob ~rtah proti sredini kroga je izpisano: LJUDSKA UNI-
VERZA. Sredi pe~ata je grb Republike Slovenije, pod njim pa
izpisan sede` zavoda.

Ljudska univerza Radovljica uporablja kot sestavni del
celostne podobe zavoda logotip v obliki kratice - skraj{anega
imena LUR v ~rni barvi, pri tem pa je na ~rki U, ki je {iroko
zapisana, slika sove v rumenosivi barvi. Slika logotipa je v
prilogi tega odloka.

Zavod uporablja tudi pe~at s premerom 20 mm z enako vse-
bino, kot jo ima pe~at iz prvega odstavka tega ~lena.

Zavod ima pe~ate podolgovate oblike za interno poslovanje z
enakim besedilom, vendar brez grba Republike Slovenije.

[tevilo pe~atov, pooblastila za uporabo, na~in varovanja ipd.
dolo~i direktor zavoda z organizacijskim predpisom.

5. ~len

Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur.
list RS, {t.. 2-38/2002) je:

[ifra dejav.: Vsebina dejavnosti: 
22.150 Drugo zalo`ni{tvo
22.220 Drugo tiskarstvo
52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih 

prodajalnah 
55.303 Dejavnost sla{~i~arn, kavarn
74.120 Ra~unovodske, knjigovodske in revizijske 

dejavnosti, dav~no svetovanje
74.851 Prevajanje
74.852 Fotokopiranje in drugo razmno`evanje

74.853 Druga splo{na tajni{ka opravila
80.102 Osnovno{olsko splo{no izobra`evanje
80.220 Srednje{olsko poklicno in strokovno izobra`evanje
80.301 Vi{je strokovno izobra`evanje
80.302 Visoko strokovno izobra`evanje
80.303 Univerzitetno izobra`evanje
80.422 Drugo izobra`evanje, izpopolnjevanje in

usposabljanje, d. n. 
85.329 Druge socialne dejavnosti

6. ~len

Ljudska univerza Radovljica je pravna oseba.
Za svoje obveznosti v pravnem prometu odgovarja s sredstvi,

ki jih zagotavlja ustanovitelj in ki jih sama ustvarja in s kateri-
mi razpolaga.

Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra~un.

III. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE ZAVODA
7. ~len

Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda, ki je odgovoren
za zakonitost dela v zavodu. Direktor je poobla{~en, da v imenu
in za ra~un zavoda v okviru registrirane dejavnosti sklepa vse
pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

Direktor zastopa zavod navzven neomejeno.

8. ~len

Med direktorjevo odsotnostjo ga nadome{~a namestnik direk-
torja, ki je praviloma eden izmed pomo~nikov, ~e jih direktor
ima, lahko pa direktor z generalnim ali posebnim pooblastilom
pooblasti tudi druge osebe za zastopanje v dolo~enih zadevah v
njegovi odsotnosti.

9. ~len

Vse listine finan~ne narave podpisujeta za zavod direktor
oziroma v odsotnosti oseba, ki jo direktor pooblasti, in
ra~unovodja zavoda.

IV. ORGANIZACIJA ZAVODA
10. ~len

Notranjo organizacijo in sistemizacijo zavoda z natan~no vse-
bino dela dolo~i direktor.

V. ORGANI ZAVODA
SVET LJUDSKE UNIVERZE

11. ~len

Svet ljudske univerze sestavljajo predstavniki ustanovitelja,
predstavniki zaposlenih v zavodu in predstavniki odraslih, ki se
izobra`ujejo.

Svet sestavlja 5 ~lanov, in sicer imajo v svetu:
-ustanovitelj - 2 predstavnika
-delavci zavoda - 2 predstavnika
-odrasli, ki se izobra`ujejo - 1 predstavnika.

Na podlagi 12. ~lena v povezavi z drugim odstavkom 23. ~lenNa podlagi 8. ~lena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
{t. 12/91, 45/94 - odl. US, 71/95-odl. US in 87/96), na podlagi 42. ~lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in

izobra`evanja (Uradni list RS, {t. 12/96), 15. ~lena Zakona o izobra`evanju odraslih (Uradni list RS, {t. 12/96)
in 16. ~lena Statuta ob~ine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, {t. 23/99, 19/00) je Ob~inski svet 

Ob~ine Radovljica na 26. redni seji 21. septembra 2005 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica

- pre~i{~eno besedilo
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12. ~len

Mandat ~lanov sveta je 4 leta. ^lani so lahko izvoljeni najve~
dvakrat zaporedoma.

Kandidiranje za ~lane sveta se za~ne najmanj 60 dni pred
potekom mandata dosedanjim ~lanom.

13. ~len

Po sprejetju sklepa na seji sveta, da se za~enja postopek kandidira-
nja, predsednik sveta ali direktor, ki izvr{uje sklepe sveta, po{lje usta-
novitelju in predsedniku zbora delavcev dopis, s katerim ju obvesti,
da se za~enja postopek kandidiranja v svet zavoda in ju zaprosi, da v
roku 30 dni po{ljeta imena ~lanov sveta, ki jih bodo delegirali v svet.

14. ~len

Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v skladu s svojimi pravili.

15. ~len

Delavci zavoda izvolijo svoje predstavnike na volitvah s taj-
nim glasovanjem. Postopek se za~ne na zboru delavcev, ko
delavci predlagajo kandidate za ~lane sveta zavoda.

Ko delavci zavoda zaklju~ijo s predlaganjem kandidatov za
~lane sveta, zbor delavcev z javnim glasovanjem potrdi kandi-
datno listo za volitve ~lanov sveta iz vrst delavcev zavoda.

Zbor delavcev imenuje volilno komisijo za izvedbo volitev v
svet zavoda, ki strokovno in tehni~no izvede tajne volitve. Po
{tetju glasov volilna komisija razglasi rezultate volitev in izda
izvoljenim ~lanom sveta sklepe o izvolitvi.

16. ~len

Predstavnike odraslih, ki se izobra`ujejo, izvolijo v svet zavo-
da predstavniki izobra`evalnih oblik, ki trajajo vsaj eno leto.

Na sestankih udele`encev izobra`evalnih oblik, ki trajajo vsaj
eno leto, udele`enci izobra`evanja izvolijo predstavnike v svet
udele`encev izobra`evanja, tako da je vsaka oblika zastopana v
svetu s po dvema ~lanoma.

Na svetu oblikujejo udele`enci z javnim glasovanjem kandi-
datno listo za ~lane sveta ter s tajnim glasovanjem izvolijo svo-
jega predstavnika v svet zavoda.

17. ~len

Ko dosedanji predsednik sveta zavoda prejme imena izvol-
jenih ~lanov sveta, skli~e konstituirano sejo sveta, na kateri
prisotni verificirajo mandate izvoljenih ~lanov sveta in izmed
sebe izvolijo predsednika sveta in njegovega namestnika.

Do konstituiranja novega sveta zavoda naloge sveta opravlja
dosedanji svet zavoda.

18. ~len

Svet zavoda:
- imenuje in razre{uje direktorja zavoda,
- sprejema pravila zavoda,
- sprejema program razvoja zavoda,
- sprejema letni delovni na~rt in poro~ilo o njegovem izvajanju,
- dolo~i finan~ni na~rt in sprejema zaklju~ni ra~un zavoda,
- daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o 

posameznih vpra{anjih,
-odlo~a o statusnih spremembah in spremembah dejavnosti

zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
- dolo~a in voli izvr{ne organe zavoda,
-obravnava mnenja in predloge sveta udele`encev in ustanovitelja,
-odlo~a na drugi stopnji o prito`bah v zvezi z uresni~evanjem

pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v zavodu,
- opravlja druge pristojnosti po zakonu.

19. ~len

Svet na svojih sejah odlo~a z ve~ino glasov vseh ~lanov. Svet o predlogih
sklepov glasuje praviloma javno, ~e se ne odlo~i za tajno glasovanje.

20. ~len

l̂anu sveta lahko preneha funkcija pred potekom mandata na last-
no `eljo, zaradi zunanjih okoli{~in (prenehanje zaposlitve, udele`enec
preneha obiskovati izobra`evalni program) ali pa je odpoklican.

V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve.

Direktor
21. ~len

Direktor je pedago{ki in andrago{ki vodja ter poslovni organ zavoda.
Direktor:
- organizira, na~rtuje in vodi delo zavoda,
- pripravlja program razvoja zavoda,
- pripravlja predlog letnega delovnega na~rta in je odgovoren

za njegovo izvedbo,
- je odgovoren za uresni~evanje pravic in dol`nosti udele`en-

cev izobra`evanja,
- vodi delo andrago{kega zbora,
- oblikuje predlog novih programov,
- spodbuja strokovno izobra`evanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojno-izobra`evalnem delu u~iteljev,

spremlja njihovo delo in jim svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev,
- skrbi za sodelovanje zavoda z udele`enci,
- obve{~a udele`ence o delu zavoda in spremembah pravic in

obveznosti udele`encev,
- spodbuja in spremlja delo udele`encev izobra`evanja,
- odlo~a o vzgojnih ukrepih,
- zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,
- dolo~a sistemizacijo delovnih mest,
- odlo~a o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev in
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Direktor za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in

za nadome{~anje v ~asu odsotnosti pisno pooblasti delavca zavoda.

22. ~len

Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda za
mandatno obdobje petih let, ~e izpolnjuje naslednje pogoje:

- da ima visoko{olsko izobrazbo,
- pedago{ko - andrago{ko izobrazbo,
- imeti mora najmanj pet let delovnih izku{enj, od tega naj-

manj tri leta v izobra`evanju odraslih,
- opravljen mora imeti strokovni izpit,
- k imenovanju mora dati soglasje minister.
Javni razpis se objavi tudi v uradnem glasilu ob~ine.

23. ~len

Svet zavoda mora pred imenovanjem ali razre{itvijo direktor-
ja zavoda pridobiti mnenje andrago{kega zbora in mnenje
ob~ine, na obmo~ju katere ima zavod sede`.

Andrago{ki zbor o mnenju iz prvega odstavka tega ~lena glasuje
tajno. ^e organ oziroma ob~ina iz prvega odstavka tega ~lena ne da
soglasja v 20 dneh od dneva, ko je bil zanj zapro{en, lahko svet
imenuje oziroma razre{i direktorja brez tega mnenja.

Pomo~nik direktorja
24. ~len

Direktor ima lahko enega ali ve~ pomo~nikov, ki mu poma-
gajo pri opravljanju poslovodnih in andrago{kih nalog.
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Pomo~nik direktorja opravlja naloge, za katere ga pisno
pooblasti direktor in ga nadome{~a v njegovi odsotnosti.

Za pomo~nika direktorja je lahko imenovan kdor izpolnjuje
pogoje za direktorja.

Pomo~nika direktorja imenuje in razre{uje direktor, potem ko si pri-
dobi s tajnim glasovanjem izra`eno mnenje andrago{kega zbora.

Strokovni organi
25. ~len

Strokovni organi v zavodu so:
- andrago{ki zbor,
- strokovni aktiv,
- vodja izobra`evalnega podro~ja.

26. ~len

Andrago{ki zbor sestavljajo strokovni delavci in u~itelji zavo-
da, ki izvajajo izobra`evalne programe za odrasle:

Andrago{ki zbor:
- obravnava in odlo~a o strokovnih vpra{anjih, povezanih z

izobra`evalnim delom
- daje mnenje o letnem delovnem na~rtu,
- odlo~a o posodobitvah izobra`evalnega dela,
- daje mnenje o imenovanju direktorja,
- daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje

o predlogih poslovodnega organa,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

27. ~len

Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci-organizatorji
izobra`evanja in u~itelji na posameznem izobra`evalnem podro~ju.

Strokovni aktiv:
- obravnava problematiko posameznega izobra`evalnega podro~ja,
- usklajuje pravila za preverjanje in ocenjevanje znanja

udele`encev ter za evalvacijo izobra`evanja in drugega dela,
- daje andrago{kemu zboru predloge za izbolj{anje

izobra`evalnega dela,
- obravnava pripombe udele`encev izobra`evanja,
- opravlja druge strokovne naloge, dolo~ene z letnim delov-

nim na~rtom.

28. ~len

Vodja izobra`evalnega podro~ja:
- vodi delo strokovnega aktiva,
- na~rtuje in organizira izobra`evanje,
- analizira izobra`evalno delo in njegove rezultate,
- spremlja napredovanje udele`encev izobra`evanja,
- opravlja in organizira svetovalno delo,
- opravlja druge naloge, dolo~ene z letnim delovnim na~rtom.

Disciplinska komisija
29. ~len

Svet zavoda voli izmed zaposlenih v zavodu disciplinsko
komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva ~lana ter enako
{tevilo namestnikov.

Mandat ~lanov in namestnikov ~lanov disciplinske komisije traja dve leti.
Ni zdru l̀jiva funkcija ~lana sveta zavoda in disciplinske komisije.
Disciplinska komisija dela v skladu z dolo~ili zakona o

delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in
izobra`evanja in pravilnika o delovnih razmerjih.

VI. SREDSTVA ZAVODA
30. ~len

Na~in financiranja in pridobivanja sredstev dolo~ata zakon in
ustanovitelj.

Potrebna sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti se opre-
delijo v letnem planu oziroma programu zavoda.

Zavod pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na
na~in in pod pogoji, dolo~enimi z zakonom in s tem sklepom.

Zavod mora uporabljati sredstva za namene, ki jih dolo~i ustanovitelj.

31. ~len

Prese`ek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s tr`enjem
storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobra`evanja oziroma
z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu z dolo~ili tega akta, se
uporablja za pla~ilo materialnih stro{kov, investicijsko vzdr`evanje in
investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za pla~e.

Primanjkljaj sredstev za delo zavoda, ki nastane pri izvajanju med-
sebojno dogovorjenega programa, upo{tevajo~ dogovorjena merila
in kriterije, krije ustanovitelj v skladu z zakonom.

32. ~len

Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.

33. ~len

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do vi{ine sredstev, ki
jih v skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja zavodu, subsidiarno.

VII. OBVE[^ANJE DELAVCEV ZAVODA
34. ~len

Delavci zavoda morajo biti obve{~eni o vseh zadevah, ki jih
dolo~a kolektivna pogodba, zlasti pa:

- o rezultatih poslovanja ob zaklju~nem ra~unu,
- o kazalcih, ki so predpisani z zakonom in drugimi predpisi,
- o sklepih organov zavoda,
- o ugotovitvah kontrolnih organov.

35. ~len

Direktor mora pred odlo~itvami, ki jih dolo~a kolektivna pogodba,
pridobiti mnenje delavcev.

Delavce obve{~a direktor ali od njega poobla{~ena oseba. O delu
organov v zavodu obve{~a delavce predsedujo~i posameznega organa.

Delavce se obve{~a na zborih delavcev ali z objavljanjem sklepov
na oglasnih deskah.

VIII. SPLO[NI AKTI ZAVODA
36. ~len

S splo{nimi akti se urejajo odnosi v zavodu. Na predlog
direktorja sprejema svet zavoda:

- pravila zavoda,
- pravilnik o delovnih razmerjih,
- druge akte v skladu z zakoni ali sklepi sveta zavoda.
Direktor sprejema organizacijske predpise in druge akte za

urejanje `ivljenja in dela v zavodu.
Posamezni akti morajo biti usklajeni z veljavnimi splo{nimi akti.
Splo{ni akti morajo biti objavljeni na oglasnih deskah in

za~no praviloma veljati osmi dan po objavi.

IX. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
37. ~len

Medsebojne pravice in obveznosti bosta ustanovitelj in zavod
izvajala v skladu s tem odlokom, pravili zavoda in zakonom.

Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v De`elnih
novicah, glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne objave.

[t.: 01502-5/2005
Datum: 22.9.2005 Janko S. Stu{ek, l. r.,

@UPAN
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Na podlagi 12. in 23. ~lena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur. l. RS, {t. 110/03, 8/03-popr., 58/03) in 16. ~l. Statuta
ob~ine Radovljica (UVG, {t. 23/99, 19/00) je Ob~inski svet Ob~ine Radovljica na svoji 26. seji 21.9.2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu zazidalnega na~rta

za "Poslovno cono Lesce - vzhod"

Na podlagi 15. in 16. ~lena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, {t. 30/98, 61/00, 67/02 in 83/04), 3. odstavkom 3. ~lena
Zakona o prekr{kih (Uradni list RS, {t. 44/05), Odloka o ob~inskih cestah (UVG, {t. 47/99, DN UO, {t. 16/02 in DN UO, {t. 43/04) in

16. ~lena Statuta Ob~ine Radovljica (UVG, {t. 23/99 in {t. 19/00) je Ob~inski svet Ob~ine Radovljica na 26. seji 21.9.2005 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru v Radovljici

1. ~len

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prometni ure-
ditvi v starem mestnem jedru v Radovljici z Zakonom o varnosti
cestnega prometa in Zakonom o prekr{kih.

2. ~len

V preambuli odloka se ~rta navajanje 17. in 18. ~lena Zakona
o varnosti cestnega prometa in doda navajanje 14. ~lena, za
navedbo zakona o javnih cestah pa se doda besedilo: Zakona o
prekr{kih - ZP1 (Uradni list RS, {t. 44/05).

3. ~len

Besedna zveza "v obmo~ju umirjenega prometa" se na vseh
mestih odloka spremeni v besedno zvezo "v obmo~ju starega
mestnega jedra".

4. ~len

Za 3. to~ko 11. ~lena se doda 4. to~ka z naslednjim besedilom:
"Za potrebe dr̀ avnega in ob~inskega protokola ni potrebno pridobiti

dovoljenja za enkraten vstop v obmo~je starega mestnega jedra, vendar je
o tem potrebno predhodno obvestiti kabinet ̀ upana Ob~ine Radovljice."

5. ~len

V kazenskih dolo~bah odloka se besedna zveza "denarna
kazen" nadomesti z besedo "globa".

6. ~len

Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v De`elnih novi-
cah, glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne objave.

[tevilka: 01502-6/2005
Radovljica: 21.9.2005 Janko S. Stu{ek, l. r.,

@UPAN

I. UVODNE DOLO^BE:
1. ~len

(predmet odloka)

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o sprejemu
zazidalnega na~rta za Poslovno cono Lesce - vzhod (UVG
10/86, Ur. l. 5/95) (v nadaljnjem besedilu "Odlok").

Spremembe in dopolnitve zazidalnega na~rta (v nadaljnjem
besedilu "ZN") je izdelal Arhe, d. o. o., pod {t. projekta 100/2005.

2. ~len
(prostorske ureditve, ki se na~rtujejo s

spremembami in dopolnitvami)

S spremembami in dopolnitvami ZN se v okviru ureditvenega
obmo~ja ZN predvidi slede~e spremembe in dopolnitve:

dolo~itev meja obmo~ij novih funkcionalnih enot
- funkcija obmo~ja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto graditve
- pogoji za vrste in oblikovanje posegov v prostor
- pogoji za prometno urejanje
- pogoji za komunalno in energetsko urejanje
- pogoji za varstvo okolja.
Sprememba in dopolnitev zazidalnega na~rta vsebuje:
I. TEKSTUALNI DEL:
- besedilo odloka
- program priprave

smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
-obrazlo`itev.

II. GRAFI^NI DEL:
- izrez iz prostorskega plana M 1:5000
- kopijo katastrskega na~rta M 1:1000
- ureditveno obmo~je lokacijskega na~rta M 1:500
- arhitektonsko zazidalno situacijo M 1:500
- situacijo zunanje ureditve M 1:500
- prometno situacijo z interventnimi potmi M 1:500

zbirni na~rt komunalnih naprav v M 1:500
- prikaz vplivnega obmo~ja M 1:500
- na~rt parcelacije M 1: 500.
II. UREDITVENO OBMO^JE:

3. ~len
(ureditveno obmo~je ZN)

Meja obmo~ja sprememb in dopolnitev ZN za Poslovno cono
Lesce - vzhod je ozna~ena v grafi~nih prilogah in poteka po
robu obmo~ja "C".

4. ~len
(notranja delitev obmo~ja)

V 2. ~lenu Odloka se za prvim odstavkom doda nov 2.
odstavek, ki se glasi:

"Notranja delitev obmo~ja na funkcionalne enote, ki pred-
stavljajo prostorsko ali programsko manj{a zaklju~ena
obmo~ja z enotnimi zna~ilnostmi, se s to spremembo in dopol-
nitvijo slede~e preoblikujejo in preimenujejo:



URADNE OBJAVE OB^INE RADOVLJICA{t. 55, 6. oktober 2005 UO, stran 9

- obmo~ji A in B se zdru ìta v enotno funkcionalno enoto z oznako F4.
- obmo~je C se razdeli na manj{e funkcionalne enote z

oznakami F1, F2 in F3.
Razmejitve med funkcionalnimi enotami so razvidne iz kar-

tografskega dela sprememb in dopolnitev zazidalnega na~rta."

III. FUNKCIJA OBMO^JA
5. ~len

(funkcija posameznih funkcionalnih enot)

V 3. ~lenu Odloka se obstoje~e besedilo ~rta in nadomesti z naslednjim:
"Obmo~je je namenjeno razvoju proizvodno-servisnih dejavnosti,

razvoju drobnega gospodarstva, gradnji ve~jih poslovno-prodajnih
povr{in, komunalni in prometni ureditvi. Predvidena je izgradnja
objektov brez stanovanjskega programa. V okviru tega kompleksa
mora biti urejeno parkiranje za avtobuse in tovorna vozila. Program
poslovnih objektov ni strogo omejen, pomembno je, da je za vse
na~rtovane dejavnosti potrebno zadostiti vsem zakonskih in podza-
konskim predpisom glede varovanja okolja (voda, zrak, hrup).

Funkcije posameznih obmo~ij so slede~e:

Funkcionalna enota 1:
Obmo~je funkcionalne enote F1 je namenjeno gradnji poslov-

no prodajnega centra s pripadajo~imi skladi{~nimi in manipu-
lativnimi povr{inami. V okviru funkcionalne enote se predvidi
parkirne in zelene povr{ine.

Funkcionalna enota 2:
Obmo~je funkcionalne enote F2 je namenjeno razvoju drob-

nega gospodarstva in je predvideno za gradnjo trgovsko-
poslovno-proizvodnega objekta s pripadajo~imi skladi{~nimi in
manipulativnimi povr{inami. V okviru funkcionalne enote se
predvidi parkirne in zelene povr{ine.

Funkcionalna enota 3:
Obmo~je funkcionalne enote F3 je namenjeno razvoju drob-

nega gospodarstva in je predvideno za gradnjo dveh trgovsko-
poslovno proizvodnih objektov s pripadajo~imi skladi{~nimi in
manipulativnimi povr{inami. V okviru funkcionalne enote se
predvidi parkirne in zelene povr{ine.

Funkcionalna enota 4:
Obmo~je funkcionalne enote F4 je namenjeno razvoju

obstoje~ih proizvodno-servisnih dejavnosti in drobnega gospo-
darstva, izgradnji objekta ^ebelarskega dru{tva in za dopolnilno
gradnjo proizvodnih objektov v obmo~ju @ita Gorenjka s pri-
padajo~imi skladi{~nimi in manipulativnimi povr{inami. V okviru
funkcionalne enote se predvidi parkirne in zelene povr{ine."

IV. URBANISTI^NO IN
ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE:

6. ~len
(merila in pogoji za urbanisti~no in arhitektonsko oblikovanje)

V 4. ~lenu Odloka se za obstoje~im besedilom doda tekst:
"Dovoljuje se klasi~na masivna ali monta`na gradnja objektov.
Za funkcionalno enoto F1 veljajo slede~i posebni pogoji:
Objekt 1:
- tlorisne dimenzije objektov so podane z regulacijskimi in

zakoli~benimi linijami: 139 x 56 m + 35 x 34 m z nadstre{ki
5 x 16 m, 6 x 7,5 m, 4 x 16 m, 16 x 4,2 m in TP 9 x 5 m
tlorisne tolerance +/- 10%
vi{inski gabarit: najve~ P + 1 (mo`na podkletitev), vi{ina
objekta najve~ 10 m nad koto terena

- strehe: enokapna streha, lahko tudi kombinacija dvokapnih
streh, naklon od 2-15%
zunanja ureditev: parkiri{~a (delno lahko nadkrita) v sklopu
parcele s parkovno ureditvijo okolice

- materiali fasadnega ovoja: Al plo~evina ali izolacijski send-
vi~i, steklene fasadne povr{ine, fasadni podstavek: kamen,
AB ali zrnati omet.

Za funkcionalno enoto F2 veljajo slede~i posebni pogoji:

Objekt 2:
- tlorisne dimenzije objekta so podane z regulacijskimi in

zakoli~benimi linijami: 14 x 37 m
tlorisne tolerance +10, -20%
vi{inski gabarit: najve~ P + 1 (mo`na podkletitev), vi{ina
objekta najve~ 9 m nad koto terena

- strehe: enokapna streha, lahko tudi kombinacija dvokapnih
streh, naklon od 2-15%
zunanja ureditev: parkiri{~a (delno lahko nadkrita) v sklopu
parcele s parkovno ureditvijo okolice

-materiali fasadnega ovoja: Al plo~evina ali izolacijski send-
vi~i, steklene fasadne povr{ine, fasadni podstavek: kamen,
AB ali zrnati omet.

Za funkcionalno enoto F3 veljajo slede~i posebni pogoji:
- tlorisne dimenzije objekta so podane z regulacijskimi in

zakoli~benimi linijami: objekt 3: 12 x 17 m, objekt 4: 20 x 43 m
tlorisne tolerance +10-20%
vi{inski gabarit: najve~ P + 2 (mo`na podkletitev), vi{ina

objekta najve~ 12 m nad koto terena
- strehe: enokapna streha, lahko tudi kombinacija dvokapnih

streh, naklon od 2-15%
zunanja ureditev: parkiri{~a (delno lahko nadkrita) v sklopu
parcele s parkovno ureditvijo okolice

-materiali fasadnega ovoja: Al plo~evina ali izolacijski send-
vi~i, steklene fasadne povr{ine, fasadni podstavek: kamen,
AB ali zrnati omet."

Za funkcionalno enoto F 4 veljajo slede~i posebni pogoji:
Objekt 5: Tloris 40 x 67 m + 10 x 20 m. Maksimalni ver-

tikalni gabarit je K+P+2, s tem da je najve~ja vi{ina objekta 12
m nad koto terena, Odstopanje je mo`no le v primerih, ko to
zahteva proizvodna tehnologija (stolp) ali ukrepi za varovanje
okolja (dimnik ipd.). Streha se po obliki in kritini prilagodi
obstoje~i izvedbi na poslovnih objektih v tej enoti.

Objekt 6: Tloris 14 x 19 m. Maksimalni vertikalni gabarit
K+P+1+M. Odstopanje je mo`no v primeru, da se gradnja izva-
ja fazno ali da se skr~i program ~ebelarskega sredi{~a. Streha se
po obliki in kritini prilagodi obstoje~i izvedbi na poslovnih
objektih v tej enoti, mo`na je tudi dvokapnica naklona do 40
stopinj s fr~adami oz. drugimi oblikami odpiranja stre{in.
Fasada je lahko v klasi~nem ometu z lesom, steklom ali izvede-
na s fasadnimi oblogami z izolacijskimi sendvi~i ipd.

Tlorisne tolerance +10-20%.
Zunanjo ureditev pri obeh objektih tvorijo manipulativne povr{ine,

parkiri{~a (lahko nadkrita) in ozelenitev s parkovno ureditvijo okolice.
V sklopu te funkcionalne enote se uredi ve~je parkiri{~e za

potrebe @ita Gorenjke oz. ostale uporabnike, v sklopu katerega
morajo biti na~rtovana najmanj 3 PM za avtobuse.

7. ~len

Besedilo 5. ~lena Odloka se ~rta in nadomesti z naslednjim tekstom:
Ureditve nivojskih razlik in oporni zidovi
Preoblikovanje terena na gradbenih parcelah se lahko izvede z

zazelenjenimi bre ìnami ustreznih naklonov, ki morajo biti izvedene
in ozelenjene tako, da se prepre~i erozija zemljine. V primeru potrebe
po izgradnji opornih zidov, morajo biti ti izvedeni tako, da ni vidnih
betonskih povr{in (obloga z naravnim kamnom lomljencem, oblo`ni
elementi iz lesa, intenzivna zimzelena ozelenitev). Vi{ina opornih
zidov ne sme presegati 1,2 m. ^e mora biti oporni zid vi{ji, ga je
potrebno izvesti v kaskadi z vmesno intenzivno ozelenitvijo. V
okviru dostopov k objektu je potrebno posebno pozorno oblikovati
prostor za postavitev posod za komunalne odpadke."

8. ~len

Besedilo 6. ~lena Odloka se ~rta in nadomesti z naslednjim tekstom:
"Druge ureditve in enostavni objekti
Oblikovanje enostavnih objektov mora biti prilagojeno objek-

tu, ob katerem se enostavni objekt na~rtuje.
Med posameznimi gradbenimi parcelami je dovoljena
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postavitev medposestnih, varovalnih, igri{~nih ali protihrupnih
ograj, ki se lahko izvajajo po veljavnih predpisih. V obmo~ju
cestnih priklju~kov je potrebno zagotoviti ustrezno preglednost
z izborom vrste ograje ali njene vi{ine oz. neizvedbo ograje.

Izvedbe pomo`nih objektov so mo`ne na podlagi veljavnega
predpisa za pomo`ne oz. enostavne objekte."

V. KOMUNALNO UREJANJE PROSTORA:
9. ~len

Besedilo 7. ~lena se ~rta in nadomesti z naslednjim:
"Realizacija gradnje objektov je pogojena s predhodno izgradnjo

prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Ta lahko poteka
isto~asno z izgradnjo objektov, ~e se hkrati pridobi gradbeno dovo-
ljenje za izgradnjo prometne in komunalne infrastrukture in grad-
beno dovoljenje za prvi predvideni objekt."

10. ~len

Besedilo 8., 9., 10. in 11. ~lena Odloka se ~rta.

11. ~len
(pogoji za prometno, komunalno in energetsko urejanje obmo~ja)

Besedilo 12. ~lena se ~rta in nadomesti z novim 8. ~lenom, ki se glasi:
8. ~len

Prometno urejanje
Obmo~je se prometno navezuje na obstoje~e cestno omre`je:

proti jugu na regionalno cesto R 3/635 Lesce-Kamna Gorica, proti
severu pa v podalj{ku ulice Ro`na dolina na @elezni{ko ulico.

Ob rekonstruirani lokalni cesti (Ro`na dolina) se uredi
plo~nik in obojestransko avtobusno postajali{~e ter zagotovi
dovoz do predvidenih objektov in parkiri{~.

Urgentni promet:
Za urgentna vozila se zagotovi dostop do objektov. Urgentna

vozila lahko uporabljajo tudi vse povr{ine, ki so sicer namenjene
pe{cem. Zato je treba na vseh odprtih povr{inah predvideti
rampe, ki tudi vozilom omogo~ajo premagovati vi{inske razlike.

Mirujo~i promet:
Vsak uporabnik prostora in investitor novogradnje je dol`an

urediti tudi potrebno {tevilo parkirnih mest.
Pe{ poti so predvidene po plo~nikih za pe{ce in ureditvah v

sklopu posamezne gradbene parcele.
Oskrba s pitno vodo
Pitna voda in po`arna voda je zagotovljena iz javnega vodovodne-

ga omre j̀a. Dovoljujejo se vzdr`evalna dela in rekonstrukcije vodo-
vodnega omre j̀a ter dela in izvedba pomo`nih infrastrukturnih ob-
jektov, skladno z veljavnimi predpisi. Novih vodovodnih objektov se
ne na~rtuje. Novi priklju~ki na javno vodovodno omre j̀e naj bodo
izvedeni preko zunanjih vodomernih ja{kov po pogojih upravljavca.

Odvajanje odpadnih voda
Dovoljujejo se vzdr`evalna dela in rekonstrukcije kanalizacijskega

omre j̀a ter dela in pomo`ni infrastrukturni objekti. Objekti se na
javno kanalizacijsko omre j̀e priklju~ujejo po pogojih upravljavca.

Meteorne vode z dvori{~ in s streh objektov se ponikajo individual-
no na izvoru. Ureditev mora biti taka, da se vode z zasebnih povr{in
ne zlivajo na javne povr{ine. Meteorne vode s povoznih povr{in
morajo biti speljane v ponikanje preko lovilcev olj in ma{~ob.

Plinovodno omre`je
Na obmo~ju ZN je izvedeno plinovodno omre`je, ki bo {e

raz{irjeno. Pri na~rtovanih posegih je potrebno upo{tevati
varovalni pas koridorja plinovodnih naprav Geoplina.

Elektroenergetsko omre`je
Obmo~je je pokrito z elektri~nim omre j̀em. Za napajanje z elek-

tri~no energijo je za objekt {t. 1 predvidena nova samostojna trans-
formatorska postaja. Ostali se bodo priklju~ili na samostojne ali
skupno TP glede na znane potrebe investitorjev. Izvede se javna
razsvetljava, ki se redno vzdr`uje in dopolnjuje. Lokacije svetil in nji-
hovo vi{ino na novih obmo~jih pogojuje ureditev in zna~aj obmo~ja,

~emur se prilagodi tudi izbor konkretnih svetilk. Vse izvedbe elektri-
fikacije morajo biti izvedene v skladu s predpisi za take gradnje.

Telekomunikacije in kabelski komunikacijski sistem
Obmo~je je pokrito s TK kabelskim omre`jem v zemeljski in

zra~ni izvedbi iz ATC Radovljica. Dovoljujejo se vzdr`evalna
dela in rekonstrukcije TK omre`ja, ki naj se praviloma izvajajo
v zemeljski izvedbi. In{talacija za priklju~itev novih objektov na
omre`je naj bo predvidena v skladu s standardi. Pri projekti-
ranju novih ali rekonstrukciji starih objektov je potrebno izde-
lati projekt priklopa objekta na kabelsko omre`je.

Pri vseh delih v obmo~ju kablovodov je potrebno predhodno
izvesti zakoli~enje vodov in jih v ~asu gradnje ustrezno za{~ititi.

Toplotna energija
Ogrevanje objektov je lahko individualno ali skupno za ve~

objektov. Vse nove kotlovnice lahko kot gorivo uporabljajo
kurilno olje, plin ali elektri~no energijo, mo`na je izraba alter-
nativnih virov energije."

12. ~len

Besedilo 13. ~lena se ~rta in nadomesti z novim 9. ~lenom, ki se glasi:

"9. ~len

Vsi investitorji v obmo~ju ZN so dol̀ ni zagotoviti sorazmeren del
stro{kov komunalne ureditve po predhodno sprejetem programu
komunalnega opremljanja stavbnega zemlji{~a. Pri delitvi stro{kov se
upo{tevajo eventualna pretekla vlaganja posameznih investitorjev."

13. ~len

Doda se nov 10. ~len, ki se glasi:

"VI. RE[ITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA IN
VARSTVO KULTURNE DEDI[^INE

10. ~len

Hrup:
V obmo~ju ZN ni predvidenih dejavnosti in objektov, ki bi po-

vzro~ali prekomeren hrup. Potrebno je upo{tevati dolo~be o maksi-
malno dovoljenih ravneh hrupa, ki veljajo za stanovanjska obmo~ja,
v tem primeru se obmo~je razvr{~a v obmo~je 2. stopnje varstva
pred hrupom: v dnevnem ~asu 50 dBA, v no~nem ~asu 45 dBA.

V ~asu gradenj objektov in drugih ureditev je potrebno
upo{tevati, da bo graditev potekala le v dnevnem ~asu ter da bo
poskrbljeno, da delo poteka s stroji, ki ne povzro~ajo
prekomernega hrupa. V primeru, da bodo objekti klimatizirani, je
potrebno izbrati nizkohrupne elemente ter jih locirati oz. zvo~no
izolirati tako, da ne povzro~ajo mote~ega hrupa v okolico.

Zrak:
Predvideni objekti v ~asu gradnje in obratovanja ne smejo prekomer-

no onesna`evati zraka. Kot energetski vir za ogrevanje objektov je
predviden zemeljski plin. Dopu{~a se tudi lahko kurilno olje ter drva
za lokalno ogrevanje posameznega stanovanjskega prostora. Vsi izpusti
v ozra~je morajo biti pre~i{~eni skladno z veljavnimi predpisi. Dimo-
vodne in kurilne naprave je potrebno redno ~istiti in vzdr`evati.

V ~asu gradnje je potrebno prepre~evati pra{enje materiala in
razna{anje sipkega in drugega materiala v okolico.

Varstvo voda in tal:
Fekalne odplake se odvajajo v javno kanalizacijo. Meteorne

vode s cest je potrebno predhodno o~istiti v lovilcu olj in benci-
na in jih odvajati v bli`nji vodotok ali ponikanje. Meteorne
vode s parkirnih povr{in in odpadne vode iz gara` morajo biti
o~i{~ene v lovilcih olj in odvajane v ponikanje.

Prostori za shranjevanje cistern s teko~im gorivom morajo
biti izvedeni kot vodonepropustne posode minimalno enakega
volumna, kot je cisterna za gorivo.

Ravnanje s prstjo in odve~no zemljo:
Plodno zemljo je potrebno pred izkopom gradbene jame

odstraniti in jo deponirati tako, da se lahko uporabi za zunanjo
ureditev parcel v obmo~ju ZN. Pri ravnanju s plodno zemljo je
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potrebno upo{tevati tudi veljaven ob~inski odlok.
Odpadki:
Po odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Ob~ini Radovlji-

ca je obvezen odvoz odpadkov na centralno deponijo komunalnih
odpadkov. Odpadki se odstranjujejo po Pravilniku o ravnanju z od-
padki (Ur. l. RS, {t. 84/98 z dopolnitvami). Objekti morajo imeti ure-
jene notranje ali zunanje prostore za namestitev zabojnikov za ko-
munalne odpadke. Zunanji prostori pri odvoznih mestih morajo biti
za{~iteni pred padavinami in ustrezno vizualno urejeni. Gradbene
odpadke je potrebno odstranjevati skladno z veljavno zakonodajo.

Ravnanje z gradbenimi odpadki se opredeli v okviru projekt-
ne dokumentacije. Med gradnjo se odve~ni izkopni material
odva`a na stalno deponijo tovrstnih odpadkov, prav tako se po
dokon~anju ustrezno deponirajo ostali odpadki od gradnje.

Oson~enje:
Medsebojna razdalja med objekti zagotavlja ustrezno oson-

~enje objektov. Razdalje med objekti so dolo~ene s povpre~no
vi{ino sosednjih objektov."

14. ~len

Doda se nov 11. ~len, ki se glasi:

"VII. RE[ITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRE^AMI

11. ~len

Splo{ne dolo~be
V fazi izdelave projektne dokumentacije mora biti izdelana

{tudija po`arne varnosti. Objekti morajo omogo~ati pogoje za
varen umik ljudi in premo`enja ter zagotavljati pogoje za ome-
jevanje {irjenja ognja ob po`aru.

Intervencijske poti in povr{ine
Izvedba intervencijskih poti mora biti skladna s standardom DSIST

DIN 14090. Intervencijske poti izven vozi{~ morajo biti izvedene na
na~in, ki dopu{~a ozelenitev teh povr{in. Vse intervencijske povr{ine
morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

Hidrantno omre`je
Po`arna za{~ita obstoje~ih in predvidenih objektov se zago-

tovi s hidrantnim omre`jem in ustreznim {tevilom hidrantov v
skladu s [tudijo o po`arni varnosti."

15. ~len

Doda se nov 12. ~len, ki se glasi:

"VIII. NA^RT PARCELACIJE
12. ~len

V okviru sprememb in dopolnitev zazidalnega na~rta so dolo~ene
nove gradbene parcele ki so razvidne iz karte parcelacije. Meje to~k

parcel so opredeljene po Gauss-Krügerjevemu koordinatnemu siste-
mu."

16. ~len

Doda se nov 13. ~len, ki se glasi:

"IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE:
13. ~len

Gradnje in ureditve na podro~ju zazidalnega na~rta se lahko
izvajajo fazno po funkcionalnih enotah oz. kot posamezne
funkcionalno zaklju~ene in urejene celote."

17. ~len
X. KON^NE DOLO^BE:

V 14. ~lenu Odloka se doda naslednje besedilo:
"Pred za~etkom del morajo investitorji oz. izvajalci posameznih

objektov obvestiti upravljavce infrastrukturnih vodov ter skupno z
njimi zakoli~iti in ozna~iti tangirane obstoje~e komunalne vode.
Upravljavci morajo podati to~ne podatke o izvedenih infrastruk-
turnih vodih in mestih priklju~evanja posameznih objektov nanje.

Pri izvajanju gradenj je izvajalec dol̀ an zagotoviti varen promet in
dostopnost do objektov. Gradbi{~e mora biti v ~asu gradnje racio-
nalno urejeno, potrebno je pravilno ravnati s humusom in odpadki
ter upo{tevati vsa dolo~ila tega odloka ter druge veljavne predpise in
standarde. Investitor mora zagotoviti dokon~no realizacijo vsake
posamezne faze ureditve obmo~ja v roku, dolo~enem s tem odlokom.

Gradnjo v ZN je potrebno izvajati tako, da je za obstoje~e nasel-
je in objekte v Poslovni coni Lesce - vzhod ~im manj mote~e."

18. ~len

Besedilo 15. ~lena se ~rta in nadomesti naslednjim:
"Zazidalni na~rt je stalno na vpogled na Oddelku za okolje in

prostor na Ob~ini Radovljica."

19. ~len

Besedilo 16. ~lena se ~rta in nadomesti z naslednjim:
"Nadzor nad izvajanjem ZN opravljajo pristojne in{pekcijske slu`be."

20. ~len

Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v De`elnih novicah,
glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne objave.

[t. 35005-005/2005
Radovljica, 23.9.2005

Janko S. Stu{ek, l. r.,
@UPAN

Na podlagi 16. ~lena Statuta Ob~ine Radovljica (UVG, {t. 23/99 in 19/00) in ugotovitvenega sklepa Ob~inske volilne
komisije ob~ine Radovljica {t. 207/2005 z dne 13.9.2005 je Ob~inski svet Ob~ine Radovljica na 26. seji 21.9.2005 sprejel

SKLEP 
o potrditvi mandata ~lana ob~inskega sveta

1

Za preostanek mandatne dobe v Ob~inskem svetu ob~ine
Radovljica se mandat potrdi Alojziju Sterletu, roj. 3.5.1946,
stanujo~em v Hlebcah 7a, 4248 Lesce, ki je na lokalnih volitvah
10.11.2002 kandidiral na listi kandidatov Slovenske nacionalne
stranke - SNS pod {t. 2.

2

Ta sklep pri~ne veljati z dnem sprejema in se objavi v De`elnih
novicah, glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne objave.

[tevilka: 03203-7/2005
Datum: 21.9.2005 Janko S. Stu{ek, l. r.,

@UPAN
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1

Ob~inska volilna komisija ob~ine Radovljica ugotavlja, da
je g. Igorju Triplatu, roj. 6.11. 1956, Gradnikova 111,
Radovljica, dne 28.6.2005 prenehal mandat ~lana
Ob~inskega sveta Ob~ine Radovljica skladno z ugotovitven-
im sklepom Ob~inskega sveta Ob~ine Radovljica {t. 03201-
6/2005 z dne 7.7.2005.

2

Ob~inska volilna komisija ugotavlja, da mandat ~lana
Ob~inskega sveta Ob~ine Radovljica za preostanek mandatne
dobe preide na naslednjega kandidata pod {t. 2 s kandidatne
liste z imenom "Slovenska nacionalna stranka - SNS". To je

Alojzij STERLE, roj. 3.5.1946, trgovec, stanujo~ Hlebc 7a,
Lesce, ki je dne 7. septembra 2005 podal izjavo, da sprejema
funkcijo ~lana Ob~inskega sveta Ob~ine Radovljica za pre-
ostanek mandatne dobe.

3

Ta sklep pri~ne veljati z dnem sprejema in se objavi v De`e-
lnih novicah, glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne objave.

[t.: 207/2005
Radovljica, 13. september 2005.

Katarina Turk - Lukan, univ. dipl. iur., l. r.,
predsednica ob~inske volilne komisije

OB^INA RADOVLJICA

@UPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel. 04 537 2300, faks 04 531 46 84

Na podlagi 5. to~ke 41. ~lena in v povezavi s 30. ~lenom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/94, 33/94,
70/95, 51/02, 73/03 in 72/05) je Ob~inska volilna komisija ob~ine Radovljica na seji 13. septembra 2005 sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP

Na podlagi 29. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, {t. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99,
70/00 in 51/02) in 127. ~lena Statuta Ob~ine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, {t. 23/99, 19/00) je Ob~inski svet

ob~ine Radovljica na 26. seji dne 21.9.2005 sprejel

ODLO^BO 
o izvzemu zemlji{~a iz javne rabe

1. Zemlji{~a parc. {t. 1075/1, vodotok (5902 m2), parc. {t.
1075/2, neplodno (343 m2), parc. {t. 1075/3, travnik (3407
m2), parc. {t. 1074/1, neplodno (236 m2), parc. {t. 1074/2,
vodotok (360 m2), parc. {t. 1074/3, neplodno (1262 m2), parc.
{t. 1074/4, vodotok (128 m2), parc. {t. 1075/4, pa{nik (603
m2), parc. {t. 1075/5, dvori{~e (294 m2) 9, pripisane pri
Seznamu V027 k. o. Dobrava pri Kropi, se izvzamejo iz javne
rabe.

2. Parcele, navedene v prvi to~ki te odlo~be, se odpi{ejo iz
Seznama V027 k. o. Dobrava pri Kropi in se vpi{ejo v ustrezen
zemlji{koknji`en vlo`ek, kjer se vknji`i lastninska pravica na
Ob~ino Radovljica.

Obrazlo`itev:
V postopku je bilo ugotovljeno, da zemlji{~a parc. {t. 1075/1,

vodotok (5902 m2), parc. {t. 1075/2, neplodno (343 m2), parc.
{t. 1075/3, travnik (3407 m2), parc. {t. 1074/1, neplodno (236
m2), parc. {t. 1074/2, vodotok (360 m2), parc. {t. 1074/3,
neplodno (1262 m2), parc. {t. 1074/4, vodotok (128 m2), parc.
{t. 1075/4, pa{nik (603 m2), parc. {t. 1075/5, dvori{~e (294 m29,

pripisane pri Seznamu V027 k. o. Dobrava pri Kropi, pred-
stavljajo v naravi opu{~en vodotok, ki delno v naravi ne slu`i
ve~ svojemu namenu. Zemlji{~a so situirana neposredno ob
Osnovni {oli Staneta @agarja v Lipnici in predstavljajo njihovo
{ir{o funkcionalno celoto.

Predlog je s tem utemeljen.

Odlo~ba je izdana po uradni dol`nosti in je takse prosta.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odlo~bo ni

dopustna prito`ba, dovoljen pa je upravni spor, ki se spro`i s
to`bo pri Upravnem sodi{~u RS v Ljubljani v roku 30 dni po
objavi odlo~be v De`elnih novicah, glasilu Ob~ine Radovljica -
Uradne objave. Eventualna prito`ba se lahko vlo`i pisno ali
ustno na zapisnik pri navedenem sodi{~u ali pri katerem koli
drugem sodi{~u.

[tevilka: 46401-39/2005
Radovljica, 22.9.2005

Janko S. Stu{ek, l. r.,
@UPAN


