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1.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 
79/09, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 odl. US, 51/10, 84/10 
– odl. US in 40/12-ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN 
UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 20. seji dne 
31.5.2017 sprejel
 

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa 

za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta 
vzpostavitve lesno predelovalnega centra Radovljica – 

LPC Radovljica

1. člen

Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega par-
tnerstva in izvedbi projekta vzpostavitve lesno predelovalnega centra 
Radovljica – LPC Radovljica (DN UO, št. 220/16) se razveljavi.

2. člen
(Začetek veljavnosti)

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

Številka: 007-0005/2017-1
Datum: 1.6.2017 
 Ciril Globočnik l.r.
 Župan

2.

Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spre-
membe), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in iz-
obraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB5 in spremembe) in 17. čle-
na Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet 
Občine Radovljica na 20. seji dne 31.5.2017 sprejel

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o uskladitvi akta 
o ustanovitvi javnega zavoda Glasbene šole Radovljica 

z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja

1. člen

V Odloku o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Glasbene šole 
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (DN 
UO, št. 6/97, 91/08, 92/08-redakcijski popravek in 121/09; v na-
daljevanju: odlok) se spremeni naziv akta, tako da se glasi:
»Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica.«

2. člen

V 5. členu odloka se doda nov 2. odstavek, ki se glasi: 
»V okviru osnovnošolskega izobraževanja šola izvaja tudi osnovno 
glasbeno izobraževanje – modul Avsenikova glasba.«

Dosedanji 2. in 3. odstavek postaneta 3. in 4. odstavek.

3. člen

15.d člen odloka se črta.

4. člen

17. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so 
lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko za-
poredoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik 
sveta najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju članov 
sveta. Na prvi seji prisotni verificirajo mandate izvoljenih članov sveta 
in izmed sebe izvolijo predsednika ter njegovega namestnika.
Svet šole se lahko konstituira, ko je imenovana oziroma izvoljena ve-
čina predstavnikov. Mandat sveta zavoda začne teči z dnem konstitu-
antne seje.«

5. člen

V 18. členu odloka doda nova 5. alineja, ki se glasi:
»- določa finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,«
Dosedanje 5. do 11. alineja postanejo 6. do 12. alineja.

6. člen

22. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Za ravnatelja šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zakonsko pred-
pisane pogoje.«

7. člen

24. člen odloka se črta.

8. člen

25. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:

VSEBINA

1.  ODLOK o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa 
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta 
vzpostavitve lesno predelovalnega centra Radovljica – LPC 
Radovljica

2.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o uskladitvi 
akta o ustanovitvi javnega zavoda Glasbene šole Radovljica z 
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

3.  SKLEP o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v 
Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica v šolskih letih 
2017/2018  in 2018/2019

4.  SKLEP o začetku priprave Občinskega podrobnega prostor-
skega načrta za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce 
(del območja za Mlinaričem)

5.  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SKLEPA o začetku priprave 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
površin za opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 – 
Brezje Bazilika

6.  JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi Spre-
memb in dopolnitev Zazidalnega načrta za Turistično naku-
povalni center Lesce – 1. faza 

7.  JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi Spre-
memb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza in 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za priključek 
Turistično nakupovalnega centa Lesce na regionalno cesto

8. Odločba o izvzemu zemljišč iz javnega dobra
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»Ravnatelja in vršilca dolžnosti ravnatelja imenuje svet šole po postop-
ku, ki ga določajo zakonski predpisi, ki urejajo področje organizacije 
in financiranja vzgoje in izobraževanja.«

9. člen

V 26. členu odloka se v 2. odstavku beseda »direktorja« nadomesti z 
besedo »ravnatelja«.

V 26. členu odloka se spremeni 3. odstavek, tako da se glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora 
pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. 
Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učitelj-
ski zbor.«

10. člen

V 30. členu odloka se črtata 2. in 3. odstavek.

11. člen

2. stavek 1. odstavka 36. člena odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Svet šole na predlog ravnatelja sprejema tiste splošne akte, za kate-
re tako določajo veljavni predpisi. Vse ostale splošne akte sprejema 
ravnatelj.«

2. odstavek 36. člena odloka se črta.

Dosedanja 3. in 4. odstavek postaneta 2. in 3. odstavek.

12. člen

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

Številka: 007-0001/2017
Datum: 1.6.2017

 Ciril Globočnik l.r.
 Župan

3.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) 
in Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 
opremo  vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00 in spremembe) je Občinski svet 
Občine Radovljica na 20. seji dne 31.5.2017 sprejel

SKLEP 
o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka 

v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica v šolskih letih 
2017/2018  in 2018/2019

1. člen

Notranje igralne površine v enotah Vzgojnovarstvenega zavoda Rado-
vljica v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019 znašajo najmanj:
-  3 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke do drugega leta 

starosti,
-  2,6 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke od drugega 

do tretjega leta starosti in
-  1,75 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke od tretjega 

leta starosti do vstopa v šolo.

2. člen

Sestavni del sklepa je Priloga s seznamom vseh enot Vzgojnovarstve-
nega zavoda Radovljica, iz katerega je razvidna dejanska notranja 
igralna površina na otroka v posameznem starostnem obdobju, števi-

lo odklonjenih otrok in aktivnosti, ki potekajo v zvezi z zagotavljanjem 
prostih mest v občini Radovljica. Priloga se objavi na uradni spletni 
strani Občine Radovljica.

Sklep velja za oddelke, ki ne izpolnjujejo predpisanih notranjih igral-
nih površin na otroka.

3. člen

Za zagotovitev predpisane igralne površine, določene v 19. členu 
Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 
opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00 in spremembe) je načrtovana za-
gotovitev dodatnih prostorov vrtca v Radovljici s predvidenim zaključ-
kom del do septembra 2020.

Z dodatnimi prostori bo občina lahko povečala delež vključenih otrok 
v vrtce, in sicer bo lahko v vrtce vključila najmanj 83% otrok.

4. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, gla-
silu Občine Radovljica – Uradne objave, uporablja pa se po pridobitvi 
soglasja ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje, za šol-
ski leti 2017/2018 in 2018/2019.

Številka: 007-0002/2017
Datum: 1.6.2017
  Ciril Globočnik l.r.
  ŽUPAN

4.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 
33/07 in spremembe) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN 
UO, št. 188/14) je župan Občine Radovljica sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce 
(del območja za Mlinaričem)

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se podrobneje določi:
-  oceno stanja in razloge za pripravo občinskega podrobnega pro-

storskega načrta (v nadaljevanju OPPN),
- območje OPPN,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz,
-  državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smerni-

ce za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih uredi-
tev iz njihove pristojnosti,

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

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Predmet sklepa je izdelava novega OPPN za površino v centru Lesc. 
Zemljišče je v Prostorskem redu Občine Radovljica (PRO) opredelje-
no kot del prostorske enote LE, 01, MO, OPPN (MO – osrednje po-
vršine). Ureja se z veljavnim Odlokom o Zazidalnem načrtu Center 
Lesce (ZN), kjer spada v »3. Območje za Mlinaričem«. 
Občina Radovljica je prejela pobudo lastnikov zemljišč za spremem-
bo določil odloka o ZN na površini cca 6800 m2, z namenom gradnje 
10 enostanovanjskih objektov. Pripravljena je bila Idejna zasnova z 
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naslovom Ureditev osrednjih površin v centru Lesc (Delavnica d.o.o., 
št. 012/2016, november 2016). V idejni zasnovi je bilo izdelanih več 
variant pozidave, kot strokovna podlaga za izdelavo novega OPPN je 
bila izbrana varianta št. 9. Zemljišče leži na robu območja, ki se ureja 
z ZN, zato se lahko izvzame iz območja urejanja z ZN in zanj sprejme 
nov OPPN. 
Pripravi se OPPN skladno z veljavno zakonodajo (predvsem Zakon o 
prostorskem načrtovanju – ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/2007 in spre-
membe) in vsemi podzakonskimi predpisi. 

3. člen
(območje sprememb OPPN)

Izdela se nov OPPN za zemljišče, ki je v PRO opredeljeno kot del 
prostorske enote LE, 01, MO, ter v ZN Center Lesce kot del »obmo-
čja za Mlinaričem« (parc. št. 16/1, 20/19, 23/1, 25/1, 34/1 in so-
sednje, vse k.o. Hraše). Površina je omejena z Železniško ulico, Alp-
sko cesto in obstoječimi stanovanjskimi stavbami v Rožni dolini.  
Velikost je ~ 2,3 ha. Zemljišče se nahaja v k.o. Hraše.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovno rešitev, kot podlago za izdelavo OPPN, predstavlja IDZ 
Ureditev osrednjih površin v centru Lesc.
Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi 
predpisi. Hkrati z OPPN se pripravi tudi prečiščeno besedilo in preči-
ščen grafični del ZN  Center Lesce. Prostorski načrtovalec bo izbran 
skladno s predpisi o javnem naročanju.

5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

OPPN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
-  začetek – sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu 

Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka OPPN, 30 dni
- pridobitev smernice nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- priprava dopolnjenega osnutka OPPN, 30 dni 
-  javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, sodelovanje javno-

sti, javna obravnava, 30 dni
-  preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek 

OPPN, priprava stališč, priprava predloga OPPN, 30 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- priprava usklajenega predloga, 15 dni 
- sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu 
-  objava odloka OPPN in izdelava končnega elaborata, 30 dni, 
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v 
postopek priprave OPPN ustrezno vključi tudi celovita presoja vplivov 
na okolje:
- priprava okoljskega poročila, 30 dni
- preveritev okoljskega poročila, 30 dni
- sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN, 30 dni.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s 
posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja 
prostora ter mnenj k predlogu so:
1.  Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za SPVO, Dunajska 48, 

1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 
 Vojkova 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za 
 gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
 Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj 
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, 
 Sektor za železnice in žičnice, Langusova 4, 1535 Ljubljana

6. Slovenske železnice, Služba za upravljanje z nepremičninami, 
 kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
7. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, 
 Tomšičeva 7, 4000 Kranj
9. Zavod za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 
 4000 Kranj 
10. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
11. Telekom Slovenije, d. d., Center za dostopovna omrežja 
 Ljubljana - Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
12. Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
13. Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
14. Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana
15. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica 
 (Referat za infrastrukturo)
Če se v postopku priprave osnutka OPPN ugotovi, da je potrebno 
pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našte-
ti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku. 
Občina pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora ter jih pozo-
ve, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni  ne dajo smernic, se šteje, 
da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, 
ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni 
predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni tudi pisno spo-
roči občini, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na 
okolje. 
Če je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, 
investitor OPPN za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo, ki 
se ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje ministrstvu, pri-
stojnemu za varstvo okolja.
Pripravi se predlog OPPN, ki se ga posreduje nosilcem urejanja pro-
stora, da v roku v 30 dni predložijo mnenja k predlogu. Če jih ne 
predložijo, se nadaljuje s pripravo OPPN.
Če je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se 
pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov 
OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, 
pristojnemu za varstvo okolja.
Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, 
odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki 
ureja varstvo okolja. 
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN v spre-
jem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v pre-
dlogu OPPN smernice upoštevane in če je ministrstvo, pristojno za 
varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo po-
trdilo, da so vplivi izvedbe na okolje sprejemljivi.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)

Izdelava OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag se financira iz 
proračuna Občine Radovljica.

8. člen
(objava sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, 
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh 
Občine Radovljica.

Številka: 3505-0008/2015
Datum: 1.6.2017

 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN
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5.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 
33/07 in spremembe) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN 
UO, št. 188/14) je župan Občine Radovljica sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SKLEPA 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje površin za opravljanje verskih obredov 

in parkov BR 12 – Brezje Bazilika 

1. člen

Na podlagi smernic Ministrstva za kulturo (št. 35012-89/2016/16, z 
dne 14.10.2016) se spremeni in dopolni Sklep o začetku priprave 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje površin za 
opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 – Brezje Bazilika (del) 
(DN UO, št. 209/16, 12.2.2016; v nadaljevanju Sklep).

2. člen

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega na-
črta za območje površin za opravljane verskih obredov in parkov BR 
12 – Brezje Bazilika (del) se spremeni in dopolni, kot sledi v nadalje-
vanju:
1. V naslovu se črta zadnja beseda »(del)«, tako da se naslov glasi: 
»Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega na-
črta za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov BR 
12 – Brezje Bazilika«.
2. Prvi odstavek 2. člena Sklepa se črta in nadomesti z besedilom, 
ki se glasi:
»Predmet sklepa je izdelava novega OPPN za območje centra naselja 
Brezij. V Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; 
DN UO, št. 159/2012 in spremembe) to območje predstavlja večin-
ski del prostorske enote z oznako Br 12, ki je po namenski rabi opre-
deljena del kot MO – osrednje površine, del ZP – parki in del DC – 
površine za opravljanje verskih obredov.«
3. Celotno besedilo 3. člena se črta in nadomesti z besedilom, ki se 
glasi:
»Območje predstavlja osrednji del naselja Brezje z baziliko, samosta-
nom, objektom gostilne, parkiriščem in parkom. Velikost je približno 
3,9 ha. S PRO je bilo določeno, da to območje leži v prostorski eno-
ti BR 12, za katero je potrebno pripraviti OPPN. 
Zemljišče je v k. o. Brezje.«
4. Celotno besedilo 7. člena se črta in nadomesti z besedilom, ki se 
glasi:
»Izdelavo OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag financira pobu-
dnik spremembe OPPN (Slovensko Marijino narodno svetišče Brez-
je); za del, ki predstavlja javne površine, pa se sredstva nameni iz 
proračuna Občine Radovljica.«

3. člen

Ta sprememba Sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih 
novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih 
straneh Občine Radovljica.

Številka: 3505-0001/2016     
Datum: 24.5.2017

 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN

6.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. 
l. RS, št. 33/07 in spremembe) ter 31. člena Statuta Občine Rado-
vljica (DN UO, št. 188/14) je župan Občine Radovljica sprejel

JAVNO NAZNANILO 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi

Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za Turistično 
nakupovalni center Lesce – 1. faza 

1. člen

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Zazi-
dalnega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 1. faza.
Območje zajema naslednje parc. št. oziroma njihove dele: 
128/3, 128/4, 130/6, 130/28, 112, 111/2, 1383/3, 1383/4, 
103/2, 105/11, 1383/1, 107/13, 105/6, 103/3, 101/2, 1383/8, 
101/4, 111/1, 123/3, 1418/7, 130/25, 124/5, 124/3, 123/1, 
123/2, 121/6, 124/1, 125/2, 130/39, 126/2, 127/2, 130/5, 
130/17, 130/4, 130/3, 124/2, vse k.o. Hraše (podatki GURS maj 
2017).

2. člen

Javna razgrnitev traja od 16. junija 2017 do vključno 17. julija 2017. 

3. člen

Dopolnjen osnutek bo razgrnjen v prostorih Občine Radovljica, Go-
renjska 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).

4. člen

Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v četrtek, 22. junija 
2017, ob 16. uri v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska 19, 
4240 Radovljica.

5. člen

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen 
osnutek dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organi-
zacije 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: 
»ZN TNC 1). Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim dnem 
javne razgrnitve.

6. člen

To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah, 
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave. 

Številka: 3505-0009/2016
Datum: 1.6.2017

 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN

7.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. 
l. RS, št. 33/07 in spremembe) ter  31. člena Statuta Občine Rado-
vljica (DN UO, št. 188/14) je župan Občine Radovljica sprejel

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi

Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 

2. faza in Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za priključek Turistično nakupovalnega centa Lesce 

na regionalno cesto 
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1. člen

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Občin-
skega podrobnega prostorskega načrta za Turistično nakupovalni 
center Lesce – 2. faza in Občinskega podrobnega prostorskega na-
črta za priključek Turistično nakupovalnega centa Lesce na regional-
no cesto. 
Območje zajema naslednje parc. št. oziroma njihove dele: 
105/12, 107/13, 107/14, 107/15, 109/3, 110/1, 130/11, 130/24, 
130/28, 130/29, 130/30, 130/31, 130/42, 130/44, 130/45, 
1383/1, 549/8, 549/10, 549/11, 547/57, 547/62, 547/65, 
547/75, 547/101, 547/102, 547/103, 547/104, 547/105, 
547/106, 547/108, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/8, 
549/7, 549/10, 552/4, 552/6, 552/7, 552/8, 552/11, 552/12, 
556/4, 556/5, 556/6, 556/7, vse k.o. Hraše (podatki GURS maj 
2017).

2. člen

Javna razgrnitev traja od 16. junija 2017 do vključno 17. julija 2017. 

3. člen

Dopolnjen osnutek bo razgrnjen v prostorih Občine Radovljica, Go-
renjska 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).

4. člen

Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v četrtek, 22. junija 
2017, ob 17. uri v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska 19, 4240 
Radovljica.

5. člen

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen 
osnutek dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organi-
zacije 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 TNC 2). Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim 
dnem javne razgrnitve.

6. člen

To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah, 
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave. 

Številka: 3505-0004/2016
Datum: 1.6.2017

 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN

8.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečišče-
no besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 
79/09, 51/10), 122. člena Statuta Občine Radovljica (188/14, št. 
DN UO), 23. člena Zakona o graditvi objektov (UPB, ZGO-1-UPB1, 
Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09), 39. člena Zakona o cestah 
(ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10) in sklepa Občinskega sveta Občine 
Radovljica z 20. redne seje, z dne 31.5.2017, Občinska uprava Ob-
čine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja

Odločbo o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

1. Z zemljišč s seznama:

KO Parcela Kvadratura [m2] Lastništvo

2165-KROPA 661/6 5 JAVNO DOBRO
2165-KROPA 661/16 4 JAVNO DOBRO
2165-KROPA 661/8 5 JAVNO DOBRO
2165-KROPA 661/10 3 JAVNO DOBRO
2165-KROPA 661/9 10 JAVNO DOBRO
2165-KROPA 661/7 11 JAVNO DOBRO
2165-KROPA 661/5 30 JAVNO DOBRO
2165-KROPA 661/19 13 JAVNO DOBRO
2165-KROPA 661/14 22 JAVNO DOBRO
2165-KROPA 661/12 6 JAVNO DOBRO
2165-KROPA 661/11 10 JAVNO DOBRO
2165-KROPA 661/17 5 JAVNO DOBRO
2165-KROPA 661/18 8 JAVNO DOBRO
2165-KROPA 661/15 6 JAVNO DOBRO
2161-ZALOŠE 980/4 70 JAVNO DOBRO
2161-ZALOŠE 861/6 30 JAVNO DOBRO

se izbriše lastninska pravica na ime JAVNO DOBRO ter se vpiše la-
stninska pravica na ime Občina Radovljica, matična številka: 
5883466000.

2. Z zemljišča:

KO Parcela Kvadratura [m2] Lastništvo

2155-HRAŠE 395/103 132 OBČINA 
   RADOVLJICA

se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra - občinska cesta.

Obrazložitev:

Zemljišča v lasti Občine Radovljica, za katera je bilo ugotovljeno, da 
ne služijo več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 
90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) lahko zamenja ali proda zain-
teresiranim kupcem na trgu nepremičnin in s tem pridobi nadomestna 
zemljišča ali dodatna proračunska sredstva. Ker so nekdanje javne 
površine v zemljiški knjigi vknjižene z zaznambo javnega dobra, pro-
met z njimi ni možen. O izvzemu iz javne rabe je dne 31.5.2017 Ob-
činski svet Občine Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da se nave-
dena zemljišča ne uporabljajo več kot javno dobro. Zemljišča, ki so 
predmet tega sklepa, so nastala ob geodetskih odmerah prometnih 
površin, pri katerih se je bilo določeno in odmerjeno tudi območje 
dejanske javne rabe.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pri-
tožba županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovlji-
ca. Pritožbo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih 
novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposre-
dno ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi 
Občine Radovljica. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v 
znesku 18,10 EUR po tar. št. 2 Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o upravnih taksah (ZUT-I, Ur. l. RS, št. 32/16).

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

Številka: 7113-15/2017-1
Datum: 1.6.2017
 
 Alenka Langus l.r. 
 Direktorica občinske uprave


