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Občinski
praznik

Jaslice so
zanimive vse leto

Tudi letos je župan
Ciril Globočnik na
slovesnosti ob
občinskem prazniku
podelil občinska
priznanja.

Lani obnovljeni Muzej jaslic na
Brezjah je v enem letu obiskalo
več kot dvajset tisoč ljudi. Brezjani
za jaslice predlagajo Unescovo
zaščito.
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Bliža se slovo od
starega leta

V Radovljici
prijazni branju
Med osemnajstimi občinami, ki so ob koncu
natečaja Branju prijazna občina prejele priznanja,
je tudi občina Radovljica.

Vse od začetka decembra dalje se po vseh krajih v občini vrstijo številne kulturne in družabne
prireditve. Občina Radovljica in klub Večno mladih fantov tudi letos na Linhartovem trgu pripravljata
silvestrovanje.
Marjana Ahačič
Zlasti na Linhartovem trgu
je živahno vse od začetka
meseca, ko so postavili prve
stojnice prazničnega sejma
in prižgali lučke na novoletni
okrasitvi. Veseli december se
bo na Linhartovem trgu zaključil v nedeljo s tradicionalnim silvestrovanjem, tokrat z
ansamblom Veseli Begunj-

čani. Glasbeniki bodo program začeli ob 23. uri, veselo
slovo od starega leta pa se bo
začelo ob 22. uri.
Sicer pa bo na Linhartovem
trgu pestro dogajanje ves praznični konec tedna: danes in
jutri med peto in sedmo zvečer v atriju graščine pripravljajo delavnico za otroke, jutri
v staro mestno jedro prihaja
Ana Snežna, v soboto bo v

gosteh skupina Help! A Beatles Tribute Band, koncert bo
spremljala ponudba ulične
hrane z Okusi Radol'ce.
V Begunjah danes popoldan
organizirajo voden pohod do
Svetega Petra, ki se bo začel
ob 17. uri, ob 18. uri pa bo v
cerkvici sv. Petra nad Begunjami božično-novoletni
koncert Mešanega pevskega
zbora A. T. Linhart Radovlji-

ca. Prav tako ob 18. uri bo
koncert tudi v cerkvi sv. Trojice v Kamni Gorici, nastopili
bodo Mešani pevski zbor
France Gačnik, Tomaž Plahutnik in Simon Eržen, v
Kulturnem domu Kropa pa
se bo ob 19. uri začela predstava z naslovom Mi smo mi.
Moški pevski zbor Kropa po
več krajih v občini ta konec
tedna pripravlja koledovanje.

Danica Zavrl Žlebir
Radovljica – Združenje
splošnih knjižnic, Skupnost
občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo so podelili
priznanja občinam, ki s svojimi dobrimi praksami dajejo zgled za spodbujanje bralne pismenosti in bralne kulture. Natečaj, ki je potekal
od Prešerna do Prešerna (z
začetkom februarja ob slovenskem kulturnem prazniku in z zaključkom ob dne-

vu Prešernovega rojstva), je
nastal z namenom, da občine spodbudi k bolj aktivnemu delovanju v lokalni skupnosti in povezovanju med
različnimi organizacijami za
izboljšanje bralne pismenosti
in bralne kulture. Sedemindvajset od vseh skupaj 212
občin v Sloveniji, ki so se prijavile na natečaj, je predstavilo dejavnosti lokalne skupnosti in njenih zaposlenih na
področju branja.
42. stran
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Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic, in
Ciril Globočnik, župan občine Radovljica, ob prejemu
priznanja Branju prijazna občina / Foto: Tina Dokl

OBČINA RADOVLJICA

OBČINSKE NOVICE

OBČINSKE NOVICE

ŠPORT

ZADNJA

Za knjižnico več
parkirišč

Jubilej Doma dr. Janka
Benedika

Bolje iz leta v leto

Na pusto stopnišče
pričarala praznike

Če želi občina za novo knjižni
co pridobiti uporabno dovol
jenje, mora v skladu s prostor
skimi standardi kupiti še sed
emintrideset parkirnih mest.

Ob odprtju je bilo v domu 13
stanovalcev in 17 zaposle
nih. Štirideset let kasneje je
stanovalcev več kot dvesto.
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Atletski klub Radovljica se je
s priznanji zahvalil uspeš
nim tekmovalcem.

stran 21

Nataša Dmitrovič je stopni
šče bloka, v katerem živi, že
v začetku decembra okrasila
s štiridesetimi pravljičnimi
hiškami.

stran 24

V imenu Občine Radovljica
vam želim srečno novo leto
in vas vabim na silvestrovanje
na Linhartovem trgu!
Ciril Globočnik
ŽUPAN

www.radovljica.si

Praznično okrasitev mesta, ki je bilo ves mesec odeto v praznične barve, je tudi letos pripravila dr. Sabina Šegula.
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V Radovljici
prijazni branju
31. stran
Eden izmed pomembnih
pogojev za sodelovanje na
natečaju je bilo financiranje
dejavnosti knjižnic kot osrednjih kulturnih ustanov, ki
vpliva na bralne navade in
kulturo v družbi.
Strokovna komisija je izbrala osemnajst občin, ki izstopajo s svojimi praksami,
med njimi je tudi Občina
Radovljica.
Sklepna slovesnost je bila 4.
decembra v Kranju, kjer so
nagrajence nagovorili predsednik državnega zbora dr.
Milan Brglez, tudi ambasador projekta Branju prijazna
občina, minister za kulturo
Anton Peršak in kranjski
župan Boštjan Trilar.

Ob podelitvi naslovov so se
Milan Brglez, Anton Peršak in
Manca G. Renko, urednica in
direktorica festivala Fabula,
pogovarjali o branju, bralni
kulturi, bralni pismenosti in o
tem, kako pomembno je branje za posameznika in kakovost družbe, kar si je naša
država zastavila kot eno prednostnih nalog. Priznanja je
podelila Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih
knjižnic, ki je med drugim
povedala, da so s projektom
želeli spodbuditi povezovanje
med občinami, knjižnicami in
vsemi drugimi dejavniki v
lokalnih skupnostih.
Pri prijavah so bili pozorni na
celosten pristop do problematike obravnave bralne pismenosti in kulture.

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
ZA ODDAJO GOSTINSKEGA LOKALA V STAVBI
NOVE KNJIŽNICE V NAJEM
Obveščamo vse zainteresirane ponudnike, da je na spletni
strani Občine Radovljica v rubriki Aktualni razpisi in objave in
na spletni strani Knjižnice A. T. Linharta Radovljica objavljeno
javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala - kavarne v pritličju stavbe nove knjižnice na Vurnikovem trgu v
Radovljici v najem.
Kavarna se oddaja v najem za določen čas 5 let z možnostjo
podaljšanja, izhodiščna cena mesečne najemnine brez obratovalnih in drugih stroškov znaša 560,00 EUR. Rok za oddajo
ponudbe je 25. 1. 2018, ponudnik pa mora imeti vsaj 3 leta
ustreznih delovnih izkušenj v gostinstvu. Ostali pogoji

www.radovljica.si

Občinska uprava Občine Radovljica

OBVESTILO O OBJAVI VELJAVNE
PREDNOSTNE LISTE ZA DODELITEV
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

www.radovljica.si

Občina Radovljica obvešča, da je bila 6. 12. 2017 na spletni
strani Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki Aktualni
razpisi in objave in na oglasni deski Občine Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica objavljena veljavna prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.
Občinska uprava Občine Radovljica

Tudi letos je bila ob prazniku občine v Linhartovi dvorani v Radovljici slovesnost, na kateri je župan
Ciril Globočnik zaslužnim posameznikom in društvom podelil občinske nagrade kot znak priznanja za
njihovo delo v dobro skupnosti. Plakete Antona Tomaža Linharta v roke slikarja Nikolaja Mašukova,
kulturnika Andreja Potočnika in MePZ Antona Tomaža Linharta.
Marjana Ahačič
V Radovljici je bila v petek,
8. decembra, osrednja proslava ob občinskem prazniku, ki ga sicer v občini obeležujemo na 11. december,
dan rojstva znamenitega
rojaka Antona Tomaža Linharta. Na prireditvi je župan
Ciril Globočnik predstavil
delo občine v letošnjem letu
in izročil priznanja občinskim nagrajencem. V svojem nagovoru je najprej
poudaril projekt gradnje
nove knjižnice, ki se v teh
dneh, kot je videti, vendarle
bliža uresničitvi. "Odlična
popotnica naši novi knjižnici je v tem tednu prejeti
naziv branju prijazna občina. Na prvem natečaju za
pridobitev tega naziva smo
bili uspešni na račun številnih projektov, ki jih izvajamo za razvoj bralne pismenosti, spodbujanje branja in
bralne kulture."

Leto visokih priznanj

sodelovanja so navedeni v objavljenem javnem razpisu.

Informacije in dodatna pojasnila: tel. št. 04 537 23 19
(Tanja Geltar), vsak delovni dan med 9. in 11. uro, e- naslov:
tanja.geltar@radovljica.si.

Ob prazniku podelili
občinska priznanja

V svojem nagovoru je omenil številna priznanja, ki jih
je občina prejela v letošnjem
letu: svetovni izdajatelj
popotniških vodnikov
Lonely Planet je območje
Julijskih Alp z omembo
Radovljice z Linhartovim
trgom in čebelarskim muzejem uvrstil na visoko tretje
mesto na lestvici desetih
svetovnih regij, ki bi jih
popotniki morali obiskati v
letu 2018, občina je v akciji
Turistična patrulja 2017
osvojila naslov turistom najprijaznejša občina v Sloveniji. Radovljica je tudi planetu
Zemlja najprijaznejša občina, za kar smo prejeli priznanje Društva Planet Zemlja. Poudaril je uspešno
predstavitev občine na Slo-

venskem knjižnem sejmu v
Ljubljani in seveda izjemne
rezultate turistične sezone,
ki kažejo, da gre razvoj turizma v občini v pravo smer.

Številni infrastrukturni
projekti
Delo občine je povzel z
navedbo številnih v letošnjem letu izvedenih projektov: "Projekte izgradnje
okoljske infrastrukture
nadaljujemo. Letos gradimo
primarni vodovod in kanalizacijo Lipnica–Kamna Gorica, naslednje leto bo na vrsti
še naselje Kamne Gorice.
Povečali smo primarni
vodovod Dvorska vas, predvsem zaradi zagotavljanja
požarne varnosti. Na Brezjah smo zgradili komunalno
opremo za novo stanovanjsko gradnjo. Državna direkcija za infrastrukturo je uredila doslej začasno krožišče
med Radovljico in Lescami.
Občina je v območju krožišča sočasno zgradila pločnik
in kolesarsko stezo ter
komunalno opremo. Gradnjo pločnika od krožišča do
CUDV Radovljica načrtujemo v prihodnjem letu, v
naslednji fazi pa še do Save.
Z državo bomo v letu 2018
sodelovali tudi pri obnovi
drugega dela ceste na Lancovo in rekonstrukciji v Podnartu, kjer bomo ob državni
cesti med železniškim prehodom in gasilskim domom
zgradili pločnik ter vgradili
komunalne vode. Na našo
pobudo je bila urejena možnost zavijanja levo na regionalni cesti od Radovljice
proti Lescam, s čimer se je
sprostil promet mimo leške
osnovne šole in vrtca. Boljšo
varnost na šolskih poteh pa
smo zagotovili tudi z novim
pločnikom na Letališki ulici

v Lescah. Na poti iz Kamne
Gorice do OŠ Staneta Žagarja Lipnica je umeščen nov
prehod za pešce na priključku za Zgornjo Dobravo, kjer
je v bližini postavljeno tudi
pokrito avtobusno postajališče. Drugo takšno postajališče pa je urejeno na Dobrem
Polju," je povzel župan.

Obnova cest, igrišč in
kulturne dediščine

"Na Kopališki cesti mimo
vrtca in Vurnikovem trgu v
Radovljici smo uvedli cono
umirjenega prometa, obnovljen je bil odsek Kranjske
ceste, v Novi vasi pa sta
nameščeni hitrostni oviri.
Dijaki so se razveselili tlakovane pešpoti, ki vodi od
upravne enote proti Srednji
gostinski in turistični šoli
Radovljica. Z mislijo na
mlade je bila zaključena
tudi prenova velikega nogometnega igrišča v športnem
parku v Radovljici v sodobno igrišče z umetno travo,
kar omogoča vadbo vse leto.
V Kropi je bila zaključena
energetska sanacija vrtca,
odprto novo otroško igrišče
ob tamkajšnjem bazenu,
posodobljen je bil atletski
park v Radovljici, obnova
teče v domu športnega društva v Ljubnem. Krajevna
skupnost Radovljica je pri
lipi samostojnosti uredila
novo otroško igrišče in razgledno točko.
Končali smo zahtevno sanacijo vzhodnega opornega
zidu Grajskega parka v
Radovljici, obnovljena sta
bila tlak in spomenik Josipini Hočevar na Linhartovem
trgu. Identiteto mestnega
središča smo v zadnjih šestih letih nadgradili s kovanimi umetninami, z izdelki
kroparskih kovačev; letos
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Letošnji občinski nagrajenci z županom Cirilom Globočnikom / Vse fotografije: Gorazd Kavčič

smo kovano ograjo umestili
pri gasilskem domu v Radovljici. Nadaljujemo nujna
vzdrževalna dela na Gradu
Kamen. Med pomembne
dosežke na področju ohranjanja kulturne dediščine
sodi tudi obnova Langusove
kapelice v Kamni Gorici. Ob
tem je za prihodnje leto
napovedal začetek gradnje
prizidka radovljiškega
zdravstvenega doma. "Načrtov je še veliko, vsi s ciljem
še boljše kakovosti življenja
v naši občini in našega medsebojnega razumevanja," je
poudaril župan.

Priznanja nagrajencem
Na prireditvi je župan izročil priznanja letošnjim
nagrajencem. Prejemniki
plaket Antona Tomaža Linharta so: Mešani pevski
zbor Antona Tomaža Linharta Radovljica ob 25-letnici delovanja, Nikolaj Mašukov za veličastna umetniška
dela v cerkvah, kapelah in
drugih arhitekturnih objektih po Sloveniji in širše ter
Andrej Potočnik za aktivnosti in povezovalno vlogo v
Kulturnem društvu Podnart. Prejemniki pečatov
Občine Radovljica so Žarko
Petrovič za dolgoletno organizacijo in ustvarjalno delo
na področju fotografske
dejavnosti, Tomaž Cilenšek
za glasbeno udejstvovanje v
občini in širšem okolju ter
uspešno poučevanje mladih
harmonikarjev in Martin
Kočevar za ohranjanje kulturne dediščine in prispevek
k prepoznavnosti Kamne
Gorice. Medalje Občine
Radovljica pa so prejeli Saša
Florjančič za strokovne prispevke in dolgoletno urejanje glasila Vigenjc, Anže
Habjan za dolgoletno
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pomembno vlogo pri nastanku Muzejske hiše Mežnarija,
ko je Kulturno-turističnemu
društvu Kamna Gorica in
zakoncema Kopušar v uporabo ponudil prazno mežnarijo. Naslednje leto je dobila
vsebino in postala Muzejska
hiša Mežnarija. S tem je vplival na razvoj kraja in prispeval k ohranjanju kulturne
dediščine. Je tudi odličen
rokodelski mojster in strokovnjak za cerkvene zvonove. V kar tristo cerkvah po
Sloveniji je uredil električni
pogon za zvonove. Poznan
pa je tudi po svojih najlepših
gorenjskih nageljnih, ki krasijo njegov »gank« in kraj.
Zanje je v letu 2014 prejel
tudi priznanje Gorenjske
turistične zveze.

MePZ Anton Tomaž Linhart Radovljica
ustvarjalno delo na področju
kulture in kulturne dediščine v Kropi ter Mladinski
pevski zbor Navdih ob desetletnici delovanja.

Plakete Antona
Tomaža Linharta
Mešani pevski zbor Radovljica deluje v okviru Pevskega društva Anton Tomaž
Linhart Radovljica in letos
praznuje 25-letnico delovanja. Že sedmo leto ga vodi
zborovodkinja profesorica
Metka Magdič. V zboru je
28 pevk in pevcev. Vsako
leto pripravijo več božičnih
in novoletnih koncertov ter
zaključni letni koncert.
Antonu Tomažu Linhartu,
po katerem so se poimenovali, se za njegov rojstni dan
tradicionalno poklonijo z
Linhartovo podoknico. Nastopajo v radovljiški občini,
njeni širši okolici in se odzovejo povabilom na različna
gostovanja po Sloveniji in
tujini. Zapojejo na praznovanjih, revijah in družabnih
srečanjih. Redno se udeležujejo vsakoletne območne
revije pevskih zborov. Sodelovali so na regijskem tekmovanju in Sozvočenjih,
tekmovali so tudi na mednarodnem pevskem tekmovanju v Tuhelju na Hrvaškem
in za te nastope prejeli tri
bronasta priznanja. V preteklih sezonah so prepevali
tudi med Slovenci na Hrvaškem, v Avstriji, Italiji in na
Madžarskem.
Nikolaj Mašukov, ruski akademski slikar in kipar, ki
živi in ustvarja v Ljubnem,
že več kot dvajset let deluje
na slovenski likovni sceni.
Kot že uveljavljen umetnik v
Rusiji se je s svojstveno likovno ustvarjalnostjo uveljavil
tudi v Sloveniji. Ustvaril je
številna dela, ki s svojim javnim značajem puščajo nje-

Nikolaj Mašukov

gove umetniške sledi v
našem prostoru in pričajo o
njegovi ustvarjalni veličini.
Umetnikov življenjski projekt se imenuje Štiri sence
ladje. Z njim je začel že v
Sibiriji pred več kot tridesetimi leti. Projekt nastaja v štirih fazah, v katerih slikar želi
upodobiti štiri metafizične
mehanizme. Svojo ustvarjalnost izraža tudi na področju
besedne umetnosti. Lani je
izšla njegova knjiga Pravljice
izpod Vršiča. Nastala je v spomin na preminule ruske vojne ujetnike, ki so gradili cesto
čez Vršič in izgubili življenje
v snežnem plazu. S knjigo se
je avtor poklonil stoti obletnici tega dogodka. Nikolaj
Mašukov je raziskovalec človeštva, ki širi sporočilo, da je v
človeku več, kot se zaveda, in
mnogo več, kot resnično živi.
Njegova umetnost je pogosto
prepletena z mislimi in idejami iz filozofije, zgodovine,
mitologije in enigmatične
religije, je zapisano v obrazložitvi priznanja.
Andrej Potočnik se že od
mladih nog ukvarja s kulturnimi dejavnostmi. Kot srednješolec je bil aktiven v Kul-

Andrej Potočnik
turnem društvu Podnart, v
tedaj uspešni dramski skupini, ob različnih priložnostih se je pridruževal radovljiškemu Linhartovemu odru.
Od leta 2013 je predsednik
Kulturnega društva Podnart,
kjer sta uspešni dve skupini:
moški pevski zbor, ki prepeva že več kot petdeset let, in
otroška folklorna skupina
Voše, ki pleše več kot dvajset
let. Dosegajo lepe uspehe in
so prepoznavni tudi zunaj
domačega okolja, pripravljajo svoje koncerte in sodelujejo na različnih revijah.
Vsako leto v domačem kulturnem domu pripravijo
program ob kulturnem in
krajevnem prazniku ter ob

različnih drugih priložnostih. Andrej Potočnik svojo
energijo usmerja v kulturno
dejavnost, ki ljudi povezuje
in bogati v najožjem lokalnem in širšem okolju.

Medalje Občine
Radovljica
Saša Florjančič, profesorica
geografije in diplomirana
etnologinja ter kulturna
antropologinja, je od leta
1998 zaposlena v Muzejih
radovljiške občine kot kustodinja za Kovaški muzej. V
letu 2012 je prejela naziv

Pečati Občine Radovljica
Žarko Petrovič je dolgoletni
član Fotografskega društva
Radovljica. Deloval je kot
član izvršnega odbora, v
obdobju 2010–2016 pa tudi
kot predsednik društva. Že v
letu 2008 je izdelal in začel

Žarko Petrovič
urejati društveno spletno
stran. Pod njegovim vodstvom je društvo organizacijsko napredovalo, postalo
prepoznavno in začelo sodelovati z drugimi organizacijami v bližnjem in širšem
okolju. Na njegovo pobudo
se je društvo sodobno opremilo, prenovljena je bila
tudi fotografska galerija
Pasaža v Radovljiški graščini. Nadaljeval in nadgradil
je razpis Dogodki v občini
Radovljica, ki je postal tradicionalen po zaslugi njegove
prizadevnosti in prepričanja, da sodelovanje društva in
lokalne skupnosti prinaša
pozitivne učinke tako za
fotografe kot za občino. Za
svoje fotografije je prejel številna priznanja na lokalnih
in državnih fotografskih
natečajih ter več mednarodnih nagrad. Prejel je naslov
fotograf 1. razreda Fotografske zveze Slovenije in mednarodni fotografski razstavljalski naziv AFIAP.
Tomaž Cilenšek je že od leta
1988 kot učitelj harmonike
zaposlen v Glasbeni šoli
Radovljica, kjer je bil tudi
sam izredno nadarjen učenec harmonike, študij pa
nadaljeval na Srednji glasbeni in baletni šoli ter Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Svoje bogato glasbeno znanje s

Tomaž Cilenšek
toplino in navdušenjem prenaša na mlajše rodove. Vzgojil je vrsto uspešnih harmonikarjev, ki so na državnih in
mednarodnih tekmovanjih
dosegli visoke uvrstitve ter
nekateri tudi nadaljevali glasbeno izobraževanje na srednji in visoki stopnji. Kot velik
poznavalec in promotor
Avsenikove glasbe poučuje
tudi ta program. Leta 1994 je
od Jožeta Ažmana prevzel
harmonikarski orkester, ki
ga je vodil do leta 2007. V
repertoar je vnesel nove, tehnično bolj zahtevne in
moderne skladbe. Začel pa je
tudi z vodenjem "mlajšega"
harmonikarskega orkestra v
Bohinju. Tomaž Cilenšek je
tudi soustanovitelj in harmonikar ansambla Gregorji,
sodeloval pa je tudi v drugih
zasedbah.
Martin Kočevar poslanstvo
župnika v Kamni Gorici
opravlja že 33 let. Poleg Kamne Gorice sta v faro vključeni
Zgornja in Spodnja Lipnica,

Martin Kočevar
skrbi pa tudi za Dobrave ter
Otoče. Cenjen je kot odprt
človek, ki sprejema in povezuje krajane ter občane ne
glede na njihovo vero in prepričanja. Ko v kraju še ni bilo
kulturnega doma, je farno
cerkev odprl za kulturne prireditve. V letu 2013 je imel

Saša Florjančič
muzejska svetovalka. Njeno
delo je odmevno v splošni in
strokovni javnosti. Za publikacijo Vigenjc, glasilo Kovaškega muzeja v Kropi, ki
izhaja od leta 2001, je uredila večino številk, vzpostavila
dialog in sodelovanje z
mnogimi strokovnjaki ter
napisala poglobljena besedila. Vigenjci niso le zborniki
različnih zgodovinskih vsebin, temveč tudi pot, na
kateri je Saša Florjančič za
muzej zbrala množico neprecenljivih pričevanj ljudi,
originalnih dokumentov in
fotografij. Predstavitve Vigenjcev je pospremila tudi z
zanimivimi razstavami pridobljenega gradiva. Z vsakim Vigenjcem posebej širi
obzorje Kovaškega muzeja
in nadaljuje poslanstvo
predhodnih kroparskih
muzealcev, ki so se zavedali
razsežnosti svojega krajevnega muzeja.
Anže Habjan od leta 2001 v
svojem prostem času aktivno
deluje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti in
predstavitve kulturne dediščine v Kropi. Ustanovil je
zasebno muzejsko zbirko, ki
obsega arhiv dokumentov in
predmete iz življenja prebivalcev Krope v času fužinarskega žebljarstva in po njem.
Zbirka je pomembna za
ohranitev domače dediščine
in kulture. Za javnost je
odprta na stalni razstavi v
Muzejski hiši Fovšaritnica, v

Anže Habjan
kateri je Anže Habjan pripravil tudi več samostojnih razstav o življenju v Kropi. Od
leta 2012 je vodja dramske in
literarne sekcije v Kulturnem društvu Kropa. Vodi
Dramsko skupino Čofta in
Otroško gledališko skupino
Čoftica. V Kropi je v letu
2014 zasnoval festival gledališča, ki ga uspešno vodi že
četrto leto. Deluje tudi kot
scenarist, pisec in režiser.
Njegova dramska besedila in
uprizoritve v narečnem jeziku prav tako prispevajo k
ohranjanju nesnovne kulturne dediščine Krope.
Mladinski pevski zbor Navdih je cerkveni pevski zbor, ki
deluje v okviru Župnije Radovljica. Mlade pevce je najprej
vodila Tanja Vilfan, od leta
2012 pa nekdanja članica Ana
Urh. Zbor s petjem polepša
radovljiška nedeljska bogoslužja in popestri različne prireditve, že vrsto let pa svoje
znanje predstavi tudi na božičnem in letnem koncertu.
Trenutno zbor sestavlja 22
pevk in pevcev, ki jih še zdaleč ne povezuje le veselje do
petja. Med njimi so se spletla
prijateljstva in skupaj preživi-

Ana Urh, dirigentka pevske
skupine Navdih
jo marsikatero prosto uro.
Tako je poleg petja pomembna vloga zbora tudi povezovanje mladih.
Na slovesnosti so priznanje
in denarno nagrado za nadaljnje strokovno izpopolnjevanje prejeli študenti, ki so z odliko opravili zaključni letnik
študija in diplomo. To so Eva
Bolčina iz Kamne Gorice,
diplomantka Pedagoške
fakultete, Špela Grilc iz
Zapuž, diplomantka Medicinske fakultete, Vita Rozman iz Vrbenj, diplomantka
Biotehniške fakultete, Anja
Silvester iz Lesc, diplomantka
Fakultete za zdravstvo Angele
Boškin Jesenice ter Rok Pogačnik iz Radovljice, diplomant
Teološke fakultete, ki se slovesnosti zaradi nadaljnjih
študijskih obveznosti v tujini
ni mogel udeležiti.
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Za knjižnico več
parkirišč
Če želi občina za novo knjižnico pridobiti uporabno dovoljenje, mora v
skladu s prostorskimi standardi kupiti še sedemintrideset parkirnih mest.
Marjana Ahačič
Radovljiški občinski svet je
prejšnjo sredo ob spremembi
proračuna za leto 2018 potrdil
še amandma, s katerim je
županu Cirilu Globočniku dal
zeleno luč za dodatni, skoraj
polmilijonski vložek v novo
knjižnico. Župan je namreč
svetnikom predlagal sprejem
amandmaja, s katerim bi v
proračunu zagotovili 448 tisoč
evrov za nakup dodatnih 37
parkirnih mest v garažni hiši
na Vurnikovem trgu, ki jih
mora občina še zagotoviti za
pridobitev uporabnega dovoljenja za novo knjižnico. Gre za
zahtevo, zapisano v gradbenem dovoljenju, ki jo je, kot je
dejal župan, treba izpolniti, če
želijo za knjižnico pridobiti
uporabno dovoljenje.
Sprejemu amandmaja je nasprotoval odbor za finance, ki je
predlog s štirimi glasovi proti
in enim vzdržanim odločno
zavrnil. Kot je predlagala predsednica odbora Mariana Karla
Rebernik, naj občinska uprava
izkoristi vse druge možnosti
za uspešno pridobitev uporabnega dovoljenja, tudi s spremembo trenutnega gradbenega dovoljenja, ki občini nalaga
nakup dodatnih parkirnih
mest v podzemni garaži na
Vurnikovem trgu. Tako
Rebernikova kot svetnik Miloš
Šter sta bila začudena nad dejstvom, da je zaveza za nakup
tako velikega števila parkirnih
mest zapisana v gradbenem
dovoljenju. Svetnik Mark
Toplak pa je opozoril, da bo

V sklopu nove knjižnice bo za uporabnike na voljo tudi okoli
80 parkirnih mest. / Foto: Gorazd Kavčič
relativno visoka cena parkirnih mest, ki jih bo kupila občina, zagotovo imela dolgoročne
posledice na spremembe cen
nepremičnin v Radovljici.
A projektant je svetnikom
pojasnil, da gre pri tej zahtevi
zgolj za upoštevanje prostorskih standardov, vezanih na
velikost objekta ter število
zaposlenih in predvidenih
uporabnikov. Župan Ciril
Globočnik pa, da bi sprememba gradbenega dovoljenja, če bi bila možna, selitev
knjižnice v nove prostore
zamaknila še za eno leto.
Sicer pa je v Radovljici prav so
prejšnji petek opravili tehnični pregled objekta knjižnice
in določili 40-dnevni rok za
odpravo
ugotovljenih
pomanjkljivosti. Te se večinoma nanašajo na še nedokončana zaključna dela, so pojasnili na občinski upravi. Predložiti bo treba tudi dokazilo o

pravici uporabe 37 dodatnih
parkirnih mest v garaži, jih
označiti in zagotoviti neovirano dostopnost za uporabnike
knjižnice.
»Pričakujemo, da bodo do
konca januarja odpravljene
morebitne pomanjkljivosti, v
tem času pa moramo urediti
tudi nakup parkirišč,« je svetnikom na seji stanje pojasnil
župan Globočnik. Občinski
svet je nato amandma, s katerim občina v proračunu zagotavlja sredstva za nakup parkirnih mest, vendarle sprejel.
Na zunanjih in notranjih parkiriščih bo tako za zaposlene
in obiskovalce na voljo okoli
80 javnih parkirnih mest.
Direktorica občinske uprave je
še pojasnila, da bodo stroški
gradnje, zunanje ureditve
trga, opreme, investicijskega
nadzora in dokumentacije ter
nakupa parkirnih mest skupaj
znašali 6,3 milijona evrov.

Potrdili spremembe
proračuna
Občinski svet je na zadnji seji v letošnjem letu kljub nekaterim pomislekom
potrdil spremembe proračuna za prihodnje leto.
Marjana Ahačič
Radovljiški občinski svet je
na zadnji letošnji seji seji
prejšnji teden sprejel spremembo proračuna za prihodnje leto. Proračun za leto
2018 je bil sicer sprejet že
konec leta 2016, a so se v
dveh letih spremenila izhodišča za sestavo proračuna;
tako zakonske podlage kot
dinamika izvajanja projektov. V spremenjeni proračun je vključena tudi ocena
pozitivne razlike med prihodki in odhodki, so pojasnili na občinski upravi. Tako
je načrtovanih približno 19,1
milijona evrov prihodkov in
22,6 milijona evrov odhodkov. Razlika bo pokrita z
najemom dolgoročnega kredita za investicije v višini
približno 2,5 milijona evrov
in s prenosom presežka v
letu 2017, ki je ocenjen na
višino 950 tisoč evrov.
Prihodki in odhodki se tako
zvišujejo za približno 4,9
milijona evrov. Prihodki bodo
višji na račun upoštevanja
povečane primerne porabe,
komunalnih prihodkov, načrtovane prodaje zemljišča za
vzpostavitev lesnopredelovalnega centra in nepovratnih
sredstev. Odhodki pa se v največji meri zvišujejo za investicije v komunalno infrastrukturo ter investicije in projekte
na področju kulture in športa.
Za tekočo porabo bo namenjenih 52 odstotkov, za investicijske odhodke pa 48 odstotkov proračuna.
Večje načrtovane investicije v
letu 2018 so dokončanje in
vzpostavitev delovanja nove

POČITNICE // od 28. januarja do 2. februarja 2018

Šest dni (pet nočitev in polpenzijonov) bomo bivali v udobnih
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami.

www.gorenjskiglas.si

ču v Predtrgu dopuščal izvedbo objektov za obstoječe
dejavnosti vrtnarije ob upoštevanju odmikov za nove
stavbe najmanj štiri metre
od meja sosednjih parcel.

Razprava o dnevnem
redu in amandmaju

Še enkrat o idejni zasnovi

Svetniki so spremenjeni proračun sicer potrdili, a po dolgi razpravi. Tako je že na
začetku seje svetnik Brane
Fajfar predlagal umik te točke z dnevnega reda, z obrazložitvijo, da ni priložen letni
plan razvoja in vzdrževanja
občinskih cest, ki ga kot sestavni del proračuna določa
odlok o občinskih cestah.
Statutarno pravna komisija
je po posvetu med prekinitvijo seje ugotovila, da je ta plan
vsebinsko vključen v proračun, tako da je predlagana
sprememba proračuna zakonita. Na predlog komisije pa
bo plan kot poseben dokument in sestavni del proračuna pripravljen ob naslednjem rebalansu proračuna.
Svetnik Brane Fajfar in svetnica Anita Vidic sta izrazila
pomisleke glede načrtovanega zadolževanja občine v zadnjem letu delovanja občinskega sveta v tem mandatu, največ dvomov in razprave pa je
med svetniki vzbudil predlagani županov amandma, ki
so ga svetniki po obrazložitvi
projektanta sicer potrdili in s
katerim so v proračunu zagotovili 448 tisoč evrov za nakup
37 parkirnih mest v garažni
hiši na Vurnikovem trgu, ki
jih mora občina še zagotoviti
za pridobitev uporabnega
dovoljenja za novo knjižnico.

Spremembe
prostorskega reda

ODDIH v Termah Dobrna
Program vključuje:
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,
 vsakodnevno vodno aerobiko,
 jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta,
 2-krat vstop v deželo savn,
 vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
 v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti 		
z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).

knjižnice, energetska sanacija
vrtca v Radovljici, izgradnja
pločnika ob Cesti na Jezerca v
Radovljici, zamenjava strehe
na Klinarjevi hiši v Kropi in
obnova cestne infrastrukture.

Cena počitnic je 186 EUR.
Plačilo je možno v dveh obrokih.
Informacije in prijave:
- 04/201 42 41
- narocnine@g-glas.si
- ali osebno Gorenjskem glasu
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju .
Doplačila na osebo na dan:
turistična taksa:
1,27 EUR
enoposteljna soba:
13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 6,90 EUR

Sicer pa so svetniki potrdili
tudi tretje spremembe in
dopolnitve prostorskega
reda občine, ki na pobude
fizičnih in pravnih oseb
obsegajo
spremembe
namenske rabe in določil
odloka. Pretežno gre za
spremembe namenske rabe
iz kmetijskih ali gozdnih
zemljišč v zemljišča za poselitev, nekaj pa je tudi sprememb območij za poselitev
v kmetijska ali gozdna zemljišča oziroma uskladitev
opredelitve v prostorskem
redu z dejansko rabo. Spremembe se nanašajo na celotno območje občine. Sprejet
je bil tudi amandma, ki ga je
predlagal župan na vsebinsko pobudo svetnika SDS
Marka Toplaka. Z amandmajem je bil izločen 40.
člen predlaganih sprememb, ki je do uveljavitve
občinskega podrobnega prostorskega načrta na zemljiš-

Svetniki so sprejeli tudi
občinski podrobni prostorski načrt za rekonstrukcijo
ceste Radovljica–Nova vas–
Zapuže, ki predvideva razširitev ceste z ločenim pločnikom in deloma kolesarskim
pasom ter območje umirjenega prometa v Novi vasi.
Ker so z načrtom, upoštevajoč omejitve v prostoru, predvidene tudi mešane površine za pešce in kolesarje, ki
prehajajo z ene strani cestišča na drugo, je Odbor za
urejanje prostora in varstvo
okolja predlagal recenzijo
idejne zasnove, predvsem z
vidika varnosti in ekonomičnosti, na podlagi katere bo
izdelan načrt za izvedbo.
Občinski svet je pripravo
recenzije potrdil s sklepom.

Potrdili nižje cene
komunale
Na podlagi elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja, ki
so ga potrdili svetniki, bodo
cene storitev odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode od 1.
januarja 2018 nekoliko nižje.
Razlog je v nižjih stroških
amortizacije javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode. Stroški čiščenja in odvajanja odpadnih
voda bodo za povprečne uporabnike kanalizacije nižji za
1,7 odstotka, za uporabnike
greznic in malih čistilnih
naprav pa za 0,2 odstotka.
Sedanje najvišje najemnine
grobov in cene pokopaliških
storitev, s katerimi morajo
upravljavci pokriti stroške
urejanja pokopališč, vzdrževanja objektov ter potrebne
investicijske posege in so
potrjene s sklepom občinskega sveta, tudi v letu 2018 ostajajo nespremenjene.
Vrednost točke za izračun
občinske takse bo v letu 2018
višja za 1,9 odstotka, kar
ustreza napovedi inflacije za
leto 2018. Povprečne gradbene cene stanovanj in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč pa
bodo v letu 2018 usklajeni s
povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki znaša
2,34. Povprečne cene občine
lahko uporabljajo za določanje vrednosti nepremičnin
brez cenitve, vendar le do
vrednosti 10 tisoč evrov.
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Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Številka: 7113-36/2017-1
Datum: 21.12.2017

Postopek vodil:
Dominik Skumavec

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritožbo se
lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu Občine
Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali
ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za 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, Uradni list RS, št. 32/16).

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

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 (Uradni list RS, št.
86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) lahko zamenja ali proda zainteresiranim 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, promet z njimi ni možen. O izvzemu iz javne rabe je dne 20.12.2017
Občinski svet Občine Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da se navedena
zemljišča ne uporabljajo več kot javno dobro.

Obrazložitev:

1. Z zemljišča z ID znakom 2151 1883 se izbriše lastninska pravica na ime
JAVNO DOBRO in vpiše lastninska pravica na ime Občina Radovljica, matična
številka: 5883466000.
2. Z zemljišč z ID znakoma 2156 220/132 in 2156 110/5 se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra - občinska cesta.

ODLOČBO
o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB, ZLS-UPB2, Ur. l.
RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 122. člena Statuta Občine
Radovljica (DN UO, št. 188/14), 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 s 24. redne seje, z dne 20.12.2017, Občinska uprava Občine
Radovljica po uradni dolžnosti izdaja

Številka: 032-9/2017-8
Datum: 20.12.2017

Številka: 422-123/2017
Datum: 18.12.2017
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Radovljica, Oddelek za gospodarstvo, na istem naslovu sprejema od zavezancev tudi nove registracijske podatke in vse druge spremembe v zvezi z lastništvom (uporabo, najemom) zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, površino stanovanjskih in poslovnih prostorov ter komunalno opremljenostjo zemljišča. Zavezanci so dolžni
posredovati podatke za enotno evidenco po 15. členu Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Radovljica (DN UO, št.
234/2017).

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne
strinja s podatki občine, mora v roku enega meseca od javnega naznanila
predlagati vpis novih podatkov. Če zavezanec tega v zakonsko določenem
roku ne predlaga, se šteje, da so podatki občine pravilni, skladno z 218. a in
218. č členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št.
102/2004).

Občina Radovljica vsako leto dopolnjuje in posodablja evidence za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Dopolnitev in posodobitev podatkov temelji na podatkih državnih nepremičninskih evidenc. Podatki o nepremičninah so prevzeti iz evidence registra nepremičnin (REN), ki jo vodi
Geodetska uprava Republike Slovenije. Za izračun se uporabijo podatki REN
(površina, dejanska raba), ter podatki iz internih občinskih evidenc (območje,
komunalna opremljenost, dodatne površine poslovnih prostorov, nezazidana
stavbna zemljišča).

od 3. januarja 2018 do vključno 17. januarja 2018.

Razgrnitev podatkov bo v prostorih Oddelka za gospodarstvo Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, v Radovljici, pritličje soba 8, tel. št.: 04 537 23 35,
v času uradnih ur, in sicer:
- ponedeljek: od 8.00 do 11.00 in 12.00 do 15.00
- sreda: od 8.00 do 11.00 in 12.00 do 17.00
- petek: od 8.00 do 11.00 in 12.00 do 13.00

Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega
stavbnega zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Radovljica, bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in delov stavb ter lastnikom zemljiških parcel, ki so
po določbah Zakona o graditvi objektov zavezanci za plačilo nadomestila za
uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

JAVNO NAZNANILO
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo zazidanega
in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Radovljica
za leto 2018

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, na podlagi 218. c
in 218. č člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št.
102/2004) objavlja

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne
objave in začne veljati s 1.1.2018. Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2017 (DN UO, št. 220/16).

št. 235, 29. decembra 2017
8.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

3. člen

UO, stran 28

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun 2018 - sprememba I
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
19.137.610,84
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.657.415,69
70 DAVČNI PRIHODKI
12.713.860,12
700 Davki na dohodek in dobiček
10.021.423,00
703 Davki na premoženje
2.332.300,00
704 Domači davki na blago in storitve
360.137,12
706 Drugi davki
0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI
3.943.555,57
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.009.303,54
711 Takse in pristojbine
21.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
39.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
83.700,00
714 Drugi nedavčni prihodki
1.790.452,03
72 KAPITALSKI PRIHODKI
1.529.530,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
200.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
1.329.530,00
73 PREJETE DONACIJE
6.150,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
6.150,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
944.515,15

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

V Odloku o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 (DN UO, št. 220/16)
(v nadaljevanju: odlok) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:

1. člen
(višina splošnega dela proračuna)

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica
za leto 2018 - sprememba I

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 in
spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 79/99
in spremembe) in 17. ter 104. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št.
188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. redni seji dne 20.12.2017
sprejel

1.

VSEBINA
1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Radovljica za leto 2018 - sprememba I
2 ODLOK o tretjih spremembah in dopolnitvah Odloka
o Prostorskem redu občine Radovljica
3. ODLOK o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže
4. SKLEP o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških
storitev za leto 2018
5. SKLEP o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini
Radovljica za leto 2018
6. SKLEP o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne
stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za
leto 2018
7. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javnega dobra
8. JAVNO NAZNANILO o razgrnitvi podatkov za odmero
nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega
zemljišča na območju občine Radovljica za leto 2018

www.radovljica.si

-2.864.508,00

358.100,00
310.600,00

22.002.118,84
3.497.337,73
1.149.166,00
179.754,00
2.018.317,73
40.000,00
110.100,00
8.224.127,59
254.000,00
3.845.551,00
945.641,39
3.178.935,20
0,00
9.611.953,52
9.611.953,52
668.700,00

572.000,00
572.000,00
572.000,00

Proračun 2018 - sprememba I
2.485.508,00
2.485.508,00
2.485.508,00

950.000,00
- ali 0 ali +

2.864.508,00

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

1.913.508,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-950.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

C .RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun 2018 - sprememba I
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.000,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
1.000,00
750 Prejeta vračila danih posojil
1.000,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih
in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
1.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
633.600,11
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
310.915,04
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00

Časopis Občine Radovljica

Uradne objave, številka 235, 29. decembra 2017

deželne novice

UO, stran 2

št. 235, 29. decembra 2017

oznaka

S
SC
SS
SB
SK
SP

št. 235, 29. decembra 2017

Zvrst groba
ENOJNI GROB
DVOJNI GROB, RONDO,
VRSTNI GROB
TROJNI GROB
ČETVERNI GROB
ŽARNA NIŠA, ŽARNI GROB
GROBNICA

5. člen

UO, stran 27

Cene iz 2., 3. in 4. člena se lahko povišajo za največ 5 %, vendar samo v
utemeljenih primerih upravljavca pokopališča. Cene storitev, ki niso določene
s tem sklepom, določa upravljavec prosto.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Najvišja cena
brez DDV
17,50 EUR
35,00 EUR

64,05 EUR
85,40 EUR
21,35 EUR
64,05 EUR

Najvišja
cena z DDV
21,35 EUR
42,70 EUR

640,50 EUR
854,00 EUR
213,50 EUR

Najvišja cena prvega Najvišja cena prvega
zakupa groba
zakupa groba
brez DDV
z DDV
175,00 EUR
213,50 EUR
350,00 EUR
427,00 EUR

525,00 EUR
700,00 EUR
175,00 EUR

Številka: 4101-61/2017
Datum: 21.12.2017

Številka: 032-9/2017-7
Datum: 21.12.2017

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine
Radovljica za povprečno stopnjo opremljenosti na dan uveljavitve tega sklepa
za objekte in naprave individualne rabe znašajo 71,22 EUR na kvadratni meter
ter za objekte in naprave kolektivne rabe 63,08 EUR na kvadratni meter koristne stanovanjske površine.

2. člen

Povprečna gradbena cena za kvadratni meter koristne stanovanjske površine
v stanovanjski gradnji brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez cene zemljišča na dan uveljavitve tega sklepa znaša 974,25 EUR.

1. člen

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne
stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica
za leto 2018

Na podlagi 6. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroškov komunalnega opremljanja v občini Radovljica (DN UO, št.
136/10) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. redni seji dne 20.12.2017
sprejel

6.

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne
objave in začne veljati s 1.1.2018. Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse za leto 2017 (DN
UO, št. 220/16).

2. člen

Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Radovljica za leto 2018 je
določena v višini 0,039894933640 EUR.

1. člen

SKLEP
o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica
za leto 2018

Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Radovljica (DN UO,
št. 86/07) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je
Občinski svet Občine Radovljica na 24. redni seji dne 20.12.2017 sprejel

5.

Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o potrditvi višine
najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2017 (DN UO, št.
220/16).

6. člen

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

43. člen
(začetek veljavnosti)

Številka: 3505-0009/2014
Datum: 20.12.2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zvrst groba

ENOJNI GROB
DVOJNI GROB,
RONDO, VRSTNI
GROB
TROJNI GROB
ČETVERNI GROB
ŽARNA NIŠA,
ŽARNI GROB

4. člen

Cena uporabe mrliške vežice je določena v enkratnem znesku neodvisno od
trajanja uporabe in vključuje vse dejanske stroške, ki nastanejo z uporabo
mrliške vežice.

Najvišja cena uporabe mrliške vežice znaša 91,67 EUR brez DDV oz. 111,84
EUR z DDV.

3.
4.
5.

1.
2.

Najvišje cene najemnin, ki jih najemnik plača v enkratnem znesku ob prvem
pokopu, so:

Najvišje cene najema grobnega prostora ob prvem pokopu, ki ga najemnik
plača v enkratnem znesku, znaša največ toliko najvišjih letnih najemnin za
posamezno zvrst groba, kolikor znaša najkrajša doba najema grobnega prostora.

3. člen

52,50 EUR
70,00 EUR
17,50 EUR
52,50 EUR

Najvišje cene letnih najemnin posameznih zvrsti grobov so:

2. člen

S tem sklepom se potrdi višino najemnin za grobove ter cene storitev iz 3.
člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v
občini Radovljica za leto 2018.

1. člen

SKLEP
o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev
za leto 2018

Na podlagi 48. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne
službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih
svečanosti v občini Radovljica (UVG, št. 46/99, DN UO, št. 40/04) in 17.
člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine
Radovljica na 24. redni seji dne 20.12.2017 sprejel

4.

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne
objave in začne veljati s 1.1.2018.

42. člen
(inšpekcijski nadzor)

čiste stanovanjske površine
splošne stanovanjske površine
stanovanjske površine za posebne namene
stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi
površine počitniških hiš

podrobnejša namenska raba
(šifra in opis)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

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

7. člen
(uveljavitev odloka)

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

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

Številka: 4101-0059/2016-29
Datum: 21.12.2017

1. člen

ODLOK
o tretjih spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu
občine Radovljica

šifra

1.

osnovna
namenska
raba
območja
stanovanj

Preglednica 2: Vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe za
območje poselitve.

A. POSELITEV

»8. člen
(vrste območij osnovne in površin podrobnejše namenske rabe)

8. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

2. člen

V Odloku o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 159/2012 in spremembe) se v 6. členu:
- v prvem odstavku zadnji stavek točke 1.2 spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Bivanje za potrebe turizma in drugih dejavnost je opredeljeno s pojmi iz prve
točke (1.1) tega odstavka.«;
- v šestem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »Kot zazidana površina se upoštevajo tudi tlorisne površine vseh pomožnih objektov.«;
- v sedmem odstavku za besedilom »namenjene gradnji stavb« in pred podpičjem briše presledek;
- v 3. točki dvanajstega odstavka (12.3) za dosedanjim besedilom dodajo podtočke, ki se glasijo:
»(12.3.1) Atrijska hiša je enostanovanjska hiša v nizu zaporedno zgrajenih
stavb z enakimi gabariti in z ograjenim notranjim dvoriščem (atrijem), h kateremu so obrnjeni stanovanjski prostori.
(12.3.2) Vrstna hiša je enostanovanjska hiša v nizu zaporedno zgrajenih stavb
z enakimi gabariti, ki se z zunanjim zidom stika z zunanjim zidom sosednjega
objekta.
(12.3.3) Verižna hiša je enostanovanjska hiša v nizu zaporedno zgrajenih
stavb z enakimi gabariti, ki se z zunanjim zidom stika z zunanjim zidom sosednjega objekta. Od vrstne hiše se loči po zamikanju posameznih stavb, kar
prispeva k členjenju niza.
(12.3.4) Dvojček sestavljata dve enostanovanjski stavbi z enakimi gabariti, z
ločenima vhodoma in ločenima parcelama, namenjenima gradnji. Gradita se
sočasno in se stikata na skupni vmesni parcelni meji.«;
- petnajsti odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »Pultna frčada je frčada
z vertikalnimi stranicami in enokapno streho. Najvišja točka pultne frčade
mora biti nižja od slemena osnovne strehe. V območjih kulturne dediščine je
dopusten naklon strehe frčade največ 20 stopinj nad osnovno streho, razen
če ni s pogoji organa pristojnega za varstvo kulturne dediščine določeno
drugače.«;
dvajseti odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »Pomožni objekt je objekt,
ki dopolnjuje osnovni objekt ali ureditev.«.
-

Na podlagi 52. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/07 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št.
188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. redni seji dne 20.12.2017
sprejel

2.

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne
objave in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1.1.2018
dalje. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na spletni
strani Občine Radovljica.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
2. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

V odloku se spremeni 5. člen tako, da se glasi:
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku
prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom
(ZVP-oz) (Ur. l. RS, št. 71/93 in spremembe),
prihodki proračunske rezerve občine,
rezervni sklad za stanovanjske namene,
donacije,
prispevki soinvestitorjev,
nepovratna sredstva iz javnih razpisov,
sredstva unovčenih garancij,
koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Namenski odhodki proračuna so:
1. proračunska rezerva občine,
2. rezervni sklad za stanovanjske namene,
3. koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo, ki se porabi za
akcijo očistimo okolje in sanacijo divjih odlagališč odpadkov.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (proračunske postavke) v proračunu ali odpre nova proračunska postavka.
3. člen
(finančni načrti KS)
V 6. členu Odloka se doda nov drugi in tretji odstavek:
Predsednik krajevne skupnosti ima pristojnosti odredbodajalca za sredstva v
finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost lahko samostojno sklepa redne pravne posle do višine
2.086,46 EUR, izredne pravne posle pa do višine 4.172,93 EUR. Za ostale
pravne posle mora pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so v skladu z
zakonom nični.
Redni pravni posli so dela in naloge, zajeta v letnem finančnem planu delovanja krajevne skupnosti. Izredni pravni posli so dela in naloge, ki niso zajeta v
letnem finančnem planu delovanja krajevne skupnosti in so nastala kot posledica izrednih razmer.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
V Odloku se spremeni drugi odstavek 7. člena tako, da se glasi:
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednih uporabnikov) v okviru področja in med področji proračunske
porabe odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan, v primeru
ožjih delov občin pa predsednik sveta krajevne skupnosti. Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu prerazporeja pravice porabe, če s
tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. Predstojnik je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem
odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru iste proračunske postavke. Skupni obseg ostalih prerazporeditev
vseh neposrednih uporabnikov ne sme presegati 7% posebnega dela proračuna.
5. člen
(proračunski sklad)
V Odloku se spremeni drugi odstavek 11. člena tako, da se glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 62.000,00 EUR.
V Odloku se spremeni četrti odstavek 11. člena tako, da se glasi:
Na predlog za finance pristojnega oddelka občinske uprave odloča župan o
uporabi sredstev proračunske rezerve, skupaj s prenosom sredstev iz preteklega leta, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, in o tem pisno obvešča občinski svet. Župan lahko odloča v posameznem primeru do višine iz
drugega odstavka tega člena. V drugih primerih porabe sredstev proračunskega sklada, ki presega določeno višino, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
6. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občin)
V Odloku se spremeni 14. člena tako, da se glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter
odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko
zadolži do višine 2.485.508,00 EUR.

32. člen
(odvajanje odpadnih in padavinski vod)

(1) Obravnavano območje prečkata obstoječa prenosna plinovoda R29, RP
Britof - MRP Jesenice (premer 200 mm, tlak 50 bar, stacionaža cca 34400
m in cca 34440 m, Občina Radovljica) in P294, od P293 v 0+001 - MRP
Zapuže (premer 100 mm, tlak 50 bar, stacionaža cca 50 m, Občina Radovljica).

36. člen
(plinovodno omrežje)

(3) Projekt za gradnjo naj poleg zaščite ali prestavitve predvidi tudi polaganje
cevi 1xPVC fi 110mm in PEHD 2xfi 50mm na celotni trasi rekonstrukcije
ceste.

(2) V fazi izdelave PGD/PZI je potrebno izdelati projekt zaščite obstoječega
omrežja, ki z gradnjo ustrezne kabelske kanalizacije in jaškov zajame
obstoječe omrežje, ga poveže na obstoječe stanje izven ceste in s tem
omogoči dostopnost, vzdrževanje in nadgrajevanje brez posegov v novo cesto. Obstoječi kabli naj se ustrezno zaščitijo ali prestavijo.

(1) Pred pričetkom izvajanja gradbenih del je potrebno obvezno označiti in
ustrezno zaščititi obstoječe telekomunikacijske naprave v skladu s predpisi in
smernicami.

35. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(5) Vsa morebitna dela prestavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav lahko opravi samo upravljavec distribucijskega omrežja, na stroške investitorja.

(4) V primeru gradbenih del v območju obstoječih elektroenergetskih naprav
je investitor dolžan pri upravljavcu distribucijskega omrežja naročiti projektno
dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) prestavitve, oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav. Vse stroške izdelave te projektne dokumentacije nosi investitor.

(3) Skladno s strateškimi usmeritvami in razvojnimi načrti ima Elektro Gorenjska na tem območju namen graditi SN in NN kabelsko omrežje, ki bo nadomestilo obstoječe daljnovodno omrežje v okolici. V času priprave in izdelave
projektne dokumentacije naj se projekt uskladi z razvojnimi načrti Elektro Gorenjske.

(2) Kjer se bodo posegi izvajali v območju tras obstoječih elektroenergetskih
vodov, je potrebno predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih
posegov, oz. predvideti njihovo zaščito v skladu z veljavnimi predpisi.

(1) Preko obravnavanega območja potekajo trase elektroenergetskih vodov
namenjenih oskrbi obstoječih in predvidenih novih odjemalcev z električno
energijo za območje Občine Radovljica in Žirovnica.

34. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(2) Vse cestne kape, pokrovi vodovodnih in kanalizacijskih jaškov na
obstoječem vodovodnem in kanalizacijskem omrežju, naj se dvignejo na niveleto projektirane rekonstrukcije ceste.

(1) Na območju OPPN se v skladu s smernicami upravljavca izvedejo prestavitve, zamenjave in zaščite obstoječega vodovodnega omrežja.
Predvidene so sledeče ureditve:
- primarni vodovod: nova gradnja, LTŽ DN400
- oskrbovalni vodovod: zamenjava in prestavitev obstoječega na novo lokacijo,
v dimenzijah LTŽ DN125 in DN150.

33. člen
(vodovodno omrežje)

(4) Odvajanje meteorne vode v fekalno kanalizacijo ni dovoljeno.

(3) Na območjih omejenih z robnikom se voda zbira v cestnih požiralnikih pod
robnikom in odvaja v ponikovalnice.

(2) Projektno je potrebno obdelati odvodnjavanje ceste. Odvodnjavanje
vozišča se izvede z vzdolžnimi in prečnimi skloni vozišča ter prelivom preko
utrjene bankine.
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(1) OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni
enoti Radovljica.

41. člen
(vpogled OPPN)

XIII. KONČNE DOLOČBE

(1) Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem območju dopustni
naslednji posegi:
- odstranitev naprav in objektov,
- vzdrževalna dela,
- postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju
OPPN

40. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

(1) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo in po njej imajo investitor
in izvajalci naslednje obveznosti:
- promet med gradnjo morajo organizirati tako, da se prometna varnost zaradi
gradnje ne bo poslabšala;
- zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode morajo takoj obnoviti, če so
ob gradnji poškodovani;
- na stroške investitorja je treba zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih legalnih objektov, pripadajočih ureditev in naprav;
- investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred
začetkom izvajanja gradbenih del;
- zemljišče, poškodovano v času gradnje, je treba v najkrajšem možnem času
sanirati in zatraviti oziroma zasaditi z lokalno značilnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.

39. člen
(obveznosti investitorja in izvajalcev)

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

(4) Dopustna so odstopanja od mej in površin parcel, namenjenih gradnji.

(3) Možna so odstopanja lokacij in števila uvozov, v skladu z rešitvami pozidave za območja izven OPPN. Dopustne so spremembe lokacij uvozov v primeru spremembe ureditve zasebnih dvorišč. Za potrebe prevoza mehanizacije
do kmetijskih zemljišč pas za pešce in kolesarje so možna odstopanja od lokacij in števila uvozov predvidenih s tem OPPN.

(2) Dopustne so obnove, dograjevanje, prestavitve in spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav, priključkov zaradi ustreznejše
oskrbe in racionalnejše izrabe prostora pod pogojem, da so ureditve v soglasju z njihovimi upravljavci in skladne z njihovimi programi.

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev prometnih
ureditev, določenih s tem OPPN, če se pri nadaljnem podrobnejšem
preučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih ali drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno - tehničnega
ali okoljevarstvenega vidika, s katerim se ne smejo poslabšati prostorske in
okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in
morajo z njimi soglašati pristojne organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo. To
zajema tudi možnost umestitve dodatnih pločnikov, prehodov za pešce ter izvedbo ukrepov za umirjanje prometa.

38. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV

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

37. člen
(druga infrastruktura)

(4) Vse cestne kape naj se dvignejo na niveleto projektirane rekonstrukcije
ceste.

(3) Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati prenosni sistem zemeljskega plina z omejitvami v pripadajočem varovalnem (2x65m) oz. varnostnem
pasu in skladno z zakonom pridobiti soglasje operaterja.

(2) Preko območja poteka tudi načrtovani prenosni plinovod M10 Vodice Rateče, za katerega poteka postopek priprave Državnega prostorskega
načrta.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(1) Na območju OPPN se v skladu s smernicami upravljavca izvedejo prestavitve, zamenjave in zaščite obstoječega kanalizacijskega omrežja. Predvidene
so sledeče ureditve:
- Novogradnja odpadne kanalizacije dimenzij Ø 500mm.
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Preglednica 4: Vrste območji osnovne in podrobnejše namenske rabe za
območje krajine.

C. KRAJINA

območja
energetske
infrastrukture

osnovna
namenska
raba
območja
prometne
infrastrukture

9.

7.

šifra

Preglednica 3: Vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe za
območje gospodarske infrastrukture.
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3. člen
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«.

Karavanke

Območje
pod Jelovico

Jelovica

Gorenjske dobrave

Lipniško –
Kroparske dobrave

MAKROCELOTA
Radovljiško –
Brezjanska
ravnina

FUNKCIONALNA ENOTA (FE)
ALC Lesce
Avtocesti Vrba - Peračica in
Peračica - Podtabor
Begunje
Brezje
Črnivec
Dobro polje
Dvorska vas
Dvorska vas - Drnča
Globoko
Golf Bled
Gorica
Hlebce
Hraše
Lesce
Ljubno
Mošnje
Noše
Nova vas
Podvin
Poljče
Poljče - farma
Posavec
Radovljica
Spodnji Otok
Studenčice
Šobec
Vrbnje
Zapuže
Zgornji Otok
Zgoša
odprti prostor
Brda
Brezovica
Kamna Gorica
Kropa
Lancovo
Lipnica
Mišače
Otoče
Podnart
Prezrenje
Ravnica
Spodnja Dobrava
Spodnja Lipnica
Srednja Dobrava
Vošče
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Zgornja Dobrava
Zgornja Lipnica
odprti prostor
Mlaka
Peračica
Praproše
Slatna
Srednja vas
Zadnja vas
odprti prostor
Kamna Gorica – smučišče
odprti prostor
Češnjica
Dobravica
Ovsiše
Poljšica
Rovte
odprti prostor
Begunje – smučišče
odprti prostor
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GL
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SpO
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LP
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SN
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ZaV
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KAR

OZNAKA FE
ALC
AC

»Preglednica 5: Prikaz členitve območja občine na makrocelote in funkcionalne enote:

V tretjem odstavku 9. člena se spremeni preglednica, ki se sedaj glasi:

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

površine za industrijo
površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo
površine za proizvodnjo

B. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

območja
zelenih
površin

posebna
območja

4.

6.

mešana
območja

območja
proizvodnih
dejavnosti

3.

2.
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4. člen

5. člen

-

-

8. člen
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V 15. členu:
- se prvi odstavek (2.1) 2. točke spremeni tako, da se sedaj glasi: »(2.1)
vrste objektov in drugih ureditev glede na namen: agrarne operacije po
predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča (na območjih dediščinske kulturne krajine pa tudi pod pogoji organa pristojnega za varstvo kulturne dediščine), sanacije nelegalnih kopov (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja
mineralnih surovin) in odlagališč odpadkov v kmetijsko rabo v skladu s
sanacijskim programom za rekultivacijo, na vodnih in priobalnih zemljiščih
so v skladu s predpisi o vodah in z zakonom o kmetijskih zemljiščih dovoljene še vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, potokov in hudournikov.«;
- se prva alineja 2. točke drugega odstavka (2.2) spremeni tako, da se
sedaj glasi: »- na K1 in K2 so dovoljeni naslednji pomožni kmetijsko –
gozdarski objekti kot so: rastlinjaki višine do vključno 10 m, poljske poti,
ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade, opore za mreže proti toči, vodna zajetja in vodni zbiralniki oboji s
prostornino razlivne vode do 2000 m3, grajeni namakalni sistemi, krmišča, molzišča, hlevski izpusti, kozolci do tlorisne velikosti največ 150 m2,
čebelnjaki kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih do 40
m2 bruto tlorisne površine in premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi,
ki jih je po prenehanju uporabe možno in treba odstraniti in na zemljišču
vzpostaviti prvotno stanje, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični
ponudbi za čas šestih mesecev in začasni objekti za čas trajanja prireditve,«;

10. člen

V 14. členu se:
- prvi odstavek spremeni tako, da se črki v oklepaju »(Pc)« nadomestita s
črkama »(IP)«;
- drugi odstavek spremeni tako, da se črki v oklepaju »(Pz)« nadomestita s
črkama »(IZ)«;
- tretji odstavek spremeni tako, da se črke v oklepaju »(PPž)« nadomestijo
s črkami »(IZp)«;
- četrti odstavek spremeni tako, da se črka »I« v oklepaju »(PI)« nadomesti
s črko »L«, tako, da je besedilo v oklepaju sedaj »(PL)«.

9. člen

V 13. členu se:
- v tretji alineji prve točke prvega odstavka (1.1) besedilo »bruto tlorisnih
površin« nadomesti z besedilom »bruto tlorisne površine«;
- prvi alineji druge točke prvega odstavka (1.2) pred besedno zvezo »garažne stavbe« doda besedi »garaže in«;
- v četrti alineji prve točke drugega odstavka (2.1) besedilo »bruto tlorisnih
površin« nadomesti z besedilom »bruto tlorisne površine«;
- v peti alineji prve točke drugega odstavka (2.1) besedilo »bruto tlorisnih
površin« nadomesti z besedilom »bruto tlorisne površine«;
- v prvi alineji druge točke drugega odstavka (2.2) pred besedno zvezo
»garažne stavbe« doda besedi »garaže in«;
- v sedmi alineji prve točke četrtega odstavka (4.1) besedilo »bruto tlorisnih
površin« nadomesti z besedilom »bruto tlorisne površine«;
- v osmi alineji prve točke četrtega odstavka (4.1) besedilo »bruto tlorisnih
površin« nadomesti z besedilom »bruto tlorisne površine«;
- deveta alineja prve točke četrtega odstavka (4.1) spremeni, tako, da se
sedaj glasi: »trgovine z motornimi vozili in popravila motornih vozil, katerih
obseg ne presega 50% bruto tlorisne površine stavbe oziroma do največ
150 m2 bruto tlorisne površine stavbe, če gre za samostojni objekt,«;
- v prva alineja 2. točke četrtega odstavka (4.2) spremeni tako, da se glasi:
»- stanovanjske stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij, stavbe za obrtne in proizvodne dejavnosti, kot
so manjše delavnice, klavnice, pekarne in podobno, gostinske stavbe
(razen hoteli, moteli in hotelska naselja), kampi, stavbe javne uprave, stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe za opravljanje verskih obredov, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (razen nakupovalni
centri, veleblagovnice, sejemske dvorane ter razstavišča), stavbe za prodajo in popravila motornih vozil, gasilski domovi ter večnamenske stavbe,«;
v tretji alineji 1. točke trinajstega odstavka (13.1) besedilo »600 m2« spremeni tako, da se glasi »600 m2«.

-

objekti za telekomunikacijsko opremo (na kmetijskih zemljiščih je gradnja
novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih),
objekti za oglaševanje na lokacijah v skladu z Odlokom o oglaševanju v
občini Radovljica in Pravilnikom o merilih, objektih in lokacijah za oglaševanje, ki ju je treba v primeru načrtovanja posegov v objekte in območja
varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine uskladiti z
organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine (na kmetijskih zemljiščih
gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena),
vadbeni objekti namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju razen vojaških
strelišč (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje
dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih.«.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

V četrtem odstavku 10. člena se v besedilu », nekatera območja gospodarske
javne infrastrukture (P)« v oklepaju črki »P« doda še črka »I«, tako, da se sedaj
glasi », nekatera območja gospodarske javne infrastrukture (P, I)«.

Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(stopnja natančnosti mej)
Meje prostorskih enot in namenske rabe prostora so določene na podlagi
katastrskih, topografskih in digitalnih ortofoto načrtov različnih meril in prikazane na zemljiškem katastru v merilu 1:5000.«.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»11. člen
(vrste dopustnih objektov glede na namen in vrste dopustnih gradenj)
(1) Vrste dopustnih objektov glede na namen in vrste dopustnih gradenj se
določa za prostorske enote na celotnem območju PRO, razen za območja, ki se urejajo z OPPN in DPN.
(2) Za nekatera območja prostorskih enot iz prvega (1) odstavka tega člena
se določajo tudi dovoljene dejavnosti z dopustnim obsegom dejavnosti.
Dejavnosti športa, zdravstva, šolstva, socialnega varstva, znanosti, kulture, javne uprave, prometne, energetske, komunalne in vodne infrastrukture ter objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami so
praviloma dejavnosti javnega interesa.
(3) Uporabljeni izrazi glede dopustnih dejavnosti so določeni v prvem (1) odstavku 6. člena tega odloka.
(4) Pri posegih v prostor je treba upoštevati tudi omejitve, ki jih na posameznem območju določajo različni režimi, določeni s predpisi (varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo gozdov, varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture, omejitve zaradi zračnega prometa ipd.).«.
7. člen
12. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»12. člen
(celotno območje PRO, razen območja, ki se urejajo z OPPN ali DPN)
Na celotnem območju PRO, razen na območjih, ki se urejajo z OPPN ali DPN,
so dovoljene naslednje:
(1) vrste objektov glede na namen:
- objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena le ob obstoječih vodotokih in v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih),
- javne prometnice, javne kolesarske in javne peš poti ter dostopi do objektov, skladnih s prostorskim aktom (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih
objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih),
- drugi objekti oziroma omrežja gospodarske javne infrastrukture, za katere
ni predvidena priprava OPPN ali DPN (bazne postaje mobilne telefonije
morajo biti od vseh stavb s stanovanjsko namembnostjo oddaljene za vsaj
200 metrov),
- objekti za oglaševanje na lokacijah v skladu z Odlokom o oglaševanju v
občini Radovljica in Pravilnikom o merilih, objektih in lokacijah za oglaševanje, ki ju je treba v primeru načrtovanja posegov v objekte in območja
varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine uskladiti z
organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine (na kmetijskih zemljiščih
gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena),
(2) vrste pomožnih objektov glede na namen:
- pomožni objekti prometne infrastrukture (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih
zemljiščih),
- drugi pomožni infrastrukturni objekti razen pomožnih objektov za spremljanje stanja okolja, pomožnih objektov vodne infrastrukture in vrtin ali vodnjakov, potrebnih za raziskave (bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam morajo biti od vseh stavb s stanovanjsko namembnostjo oddaljene za vsaj 200 metrov),
- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni objekti vodne infrastrukture in vrtine ali vodnjaki, potrebni za raziskave (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o
kmetijskih zemljiščih),
- gozdne ceste, javne kolesarske steze in javne sprehajalne, poljske in planinske poti (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje
dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih),
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IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAM, VKLJUČNO Z VARSTVOM
PRED POŽAROM

(1) Investitor je dolžan ravnati z odpadki, ki nastanejo v času gradnje, v skladu
z veljavnimi predpisi o ravnanju odpadkov.

28. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(2) Investitor mora omogočiti lastnikom kmetijskih zemljišč dostop na njihova
zemljišča med gradnjo in po njej.

(1) Posege v kmetijska zemljišča (K1) v času gradnje je treba po koncu gradnje sanirati in zemljišča vrniti v prvotno rabo.

27. člen
(varovanje območij kmetijskih površin)

(3) Vsa hrupna dela naj se izvajajo v dnevnem času, motorji strojev pa naj brez
potrebe ne obratujejo v prostem teku. V času gradnje je izvajalec dolžan zagotoviti monitoring hrupa med gradnjo in ukrepati v primeru prekoračitev vrednosti, določenih za čas gradnje.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(4) Za predvideve ureditve in posege obdelane v projektni dokumentaciji je
potrebno pridobiti pogoje za gradnjo in soglasje pristojnega upravljalca.

(5) Urediti je potrebno odvajanje padavinske vode iz utrjenih površin. Odtoke
iz utrjenih površin je potrebno ustrezno urediti, tako, da ne bo prihajalo do
onesnaženja in iztoka nevarnih snovi v podtalje in vode. Priporoča se ureditev
odtoka s povoznih površin preko ustreznega lovilca olj, katerega velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je skladna s standardom SIS TEN 858-2.

(6) Urediti je potrebno odvajanje padavinskih in zalednih vod. Padavinske in
čiste zaledne vode naj se odvajajo oziroma ponikajo, ne da bi prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin ali poškodb na vodotokih ali
objektih javne infrastrukture.

(7) Za gradnjo na območju vodotoka, ki je last Republike slovenije mora investitior pred pridobitvijo dovoljenja za gradnjo sleniti Pogodbo o ustanovitvi
služnosti po določbah Staropravnega zakonika oziroma Pogodbo o ustanovitvi
stavbne pravice.

(8) Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopanega materiala
na priobalna in vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ter
na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, ni dovoljeno. Površine
za odlaganje materiala in orodja, naj bodo od območja oddaljene najmanj 30
m. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih
snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok.

29. člen
(ukrepi za obrambo)

(1) Za potrebe obrambe je potrebno načrtovati polaganje alkatenske cevi
PEHD 2x fi 50 mm, ki naj bo na obeh koncih odseka speljana v jaške telekomunikacijske in informacijske infrastrukture.

(9) Med gradnjo in obratovanjem je morebitna razlitja nevarne snovi treba takoj
sanirati.

(10) Vsi posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja vodnega režima in stanja voda, da se ohranja naravne procese, omogoča varstvo
pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in
obvodnih ekosistemov, tako v fazi gadnje, kot v fazi uporabe.

(2) V primeru optičnih povezav je potrebno zagotoviti najem dveh parov neosvetljenih optičnih vlaken za potrebe obrambe, pri čemer ureditev iz prejšnjega odstavka ni potrebna.

31. člen
(splošni pogoji za komunalo, energetsko on telekomunikacijsko urejanje)

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRU

(3) Javno hidrantno omrežje na območju OPPN se ohranja ali po potrebi rekonstruira.

(2) Vsi objekti in območja morajo imeti zagotovljen dovoz za intervencijska
vozila in površine za uporabo gasilnih naprav, preskrba s požarno vodo ne
sme biti okrnjena. Priključki za intervencijska vozila na območje OPPN so
obstoječi. Intervencijske poti bodo nemoteno potekale po rekonstruirani cesti.

(1) Zaradi rekonstrukcije ceste se požarna varnost bližnjih objektov ne sme
poslabšati.

30. člen
(varstvo pred požarom)

23. člen
(varstvo narave)

(1) V primeru osvetljevanja cest naj bo to zmanjšano na najnižjo raven.

(2) Za osvetlitev naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra, to so natrijeve plinske žarnice
(nizkotlačne ali visokotlačne).

(3) Upošteva se Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

24. člen
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvajajo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.

(2) Za začasne prometne in gradbene površine ter deponije odpadnega in
gradbenega materiala se uporabijo obstoječe infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kakovostna.

(3) Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so
tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S teh površin je potrebno preprečiti odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine.

(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture so:
- Zaradi rekonstrukcije ceste je potrebna prestavitev, novogradnja, obnova,
oziroma zaščita komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav in
objektov,
- praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je
omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav. Pri tem je treba
posebno pozornost nameniti zadostnim in ustreznim odmikom od obstoječih
vodov in naprav;
- kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča
omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;
- gradnja infrastrukturnih naprav in objektov mora potekati usklajeno;
- dopustne so delne in začasne ureditve v skladu s programi upravljavcev vodov, ki morajo biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno fazo
ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;
- projektiranje in gradnja komunalno energetskih ter komunikacijskih naprav in
objektov mora potekati v skladu s smernicami posameznih nosilcev urejanja
prostora, ki se nahajajo v obvezni prilogi tega OPPN ter veljavnimi tipizacijami
distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

(4) Pri vseh posegih znotraj in izven območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo
predvidene prostorske ureditve, je treba zagotoviti, da se stanje tal po dokončanju del povrne v izhodiščno stanje. Po končani gradnji je treba odstraniti vse
za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih
deponij.

(1) Obravnavano območje je glede na predvidene dejavnosti razvrščeno v IV.
stopnjo varstva pred hrupom.

(2) Potek komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav je
razviden iz grafičnega načrta št. 5.1 - 5.3 »Zbirna situacija komunalne javne
infrastrukture«.

26. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) V času gradnje so izvajalci dolžni upoštevati vse ukrepe za varstvo zraka.
S sprotnim vlaženjem sipkih materialov je treba preprečevati prašenje gradbišč in okolice, treba je upoštevati predpise o emisijah gradbene mehanizacije in transportnih sredstev in preprečevati raznos materiala z gradbišč.

25. člen
(varstvo zraka)

(2) Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da je med gradnjo
uporabljena novejša gradbena mehanizacija, s certifikati o zvočni moči, ki ne
presegajo predpisanih vrednosti.

(1) Povezovalna cesta Radovljica – Nova vas – Zapuže predstavlja površino v
občinskem javnem dobru.

18. člen
(površine namenjene javnem dobru)

(3) Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.4 – 3.6 »Načrt
obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem
načrtu« in 3.7 – 3.9 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu«.

(2) Območje OPPN obsega gradbeno parcelo ceste, ki meri 33.463 m2 in
obsega dele zemljišč parc. št. 291, 292/1, 292/2, 294/2, 295/2, 805/10,
vse k.o. Predtrg; na delih zemljišč parc. št. 1483/1, 1483/2, 1483/3, 1484,
1486, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1499, 1500,
1504, 1505, 1506, 1508, 1510, 1511, 1533, 1534, 1535, 1536, 1539/1,
1539/2, 1541/1, 1541/2, 1543, 1551, 1552, 1553, 1554, 1571, 1572/1,
1573, 1573/1, 1573/2, 1573/3, 1575, 1712/2, 1712/3, 1712/4, 1714/3,
1714/4, 1715, 1716/1, 1717, 1718, vse k.o. Mošnje; dele zemljišč parc. št.
6/2, 7/1, 7/3, 7/7, 7/12, 7/14, 8/1, 8/18, 8/19, 8/20, 8/21, 9/2,
10/16, 10/22, 10/23, 23, 24, 25, 26/1, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 28/1,
28/2, 29, 30/1, 30/4, 30/5, 30/6, 30/8, 30/9, 31/1, 31/2, 31/4, 31/9,
32/1, 32/2, 32/5, 32/6, 33, 36/4, 36/5, 36/6, 38/2, 39, 40/1, 41, 52,
53/2, 54, 55/2, 57/2, 150, 601/4, 601/5, 601/16, 601/17, 601/18,
601/19, 601/21, 601/22, 601/23, 601/24, 601/25, 604/1, 604/7,
604/15, 604/16, 604/21, 604/22, 604/26, 604/28, 608/1, 608/2,
608/3, 609/2, 609/4, 610/1, 610/2, 610/3, 610/4, 610/5, 611/1,
611/2, 611/3, 611/4, 611/5, 611/6, 611/7, 614/2, 614/3, 615/15,
615/16, 631, 632/1, 632/3, 633, 634, 635, 644, 647, 648, 649/1,
649/2, 650, 651, 654, 655, 657/2, 657/3, 658, 659/3, 660, 680/2,
680/3, 680/4, 681, 682, 683, 684/1, 685, 686/1, 686/3, 686/5,
686/14, 687/3, 687/4, 688, vse k.o. Nova vas; dele zemljišč parc. št.
588/1, 558/2, 589, 1837, 1850, vse k.o. Begunje.

(1) Na obravnavanem območju je predvidena izvedba nove parcelacije zemljišč. Po parcelaciji je za območje ceste predvidena ena zemljiška parcela.

17. člen
(načrt parcelacije)

V. NAČRT PARCELACIJE

(3) Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen nezahtevni ali enostavni
objekt, na območju varovalnega pasu ali varovanem območju, mora investitor
vložiti zahtevo za izdajo soglasja pri pristojnem organu. Predmet zahteve je
potrebno predhodno uskladiti s soglasodajalcem.

(2) Skladno s prostorskimi možnostmi je dopustna gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
- utrjene dovozne poti,
- ograje,
- škarpe in podporni zidovi,
- spominska obeležja,
- utrjena dvorišča,
- objekt za odvodnjavanje cest,
- objekt javne razsvetljave,
- pomožni komunalni objekti,
- ograje za pašo živine,
- urbana oprema.

(1) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov v skladu z določili, opredeljenimi v pogojih glede priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.

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

(4) Objekt na profilu P57 je potrebno porušiti, kot je predvideno po PGD
(projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja) št. 12/2014, december 2014,
Boris Sodja g.t., Jelovška 17/a, 4240 Radovljica, investitor: Janez Brejc in po
gradbenem dovoljenju št. 9.1.1980. Sledi izpis iz PDG: Stanovanjska hiša –
Nova vas 2, parc. št. 650: vzhodni del se ohrani 6m; zahodni del se ruši 10m;
po gradbenem dovoljenju 9.1.1980.

(3) Odstranitev dreves je potrebno nadomestiti z novimi drevesi avtohtonih
vrst. V fazi izdelave projektne dokumentacije je potrebno evidentirati drevesa
za odstranitev ter prikazati mesto in vrsto novih dreves v novi ureditvi. Drevesa
se locirajo tako, da ne omejujejo preglednosti na vozišču.
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(3) V projektni dokumentaciji morajo biti na primernem nivoju obdelani, predvideni in prikazani vsi ukrepi, s katerimi bodo preprečeni škodnjivi vplivi na
stanje voda in vodni režim, na poplavno varnost območja in okolje nasploh. Za
ureditve in posege v priobalni pasu je potrebno predvideti zavarovanje in stabilizacijo brežin vodotoka z biotehničnimi sonaravnimi ukrepi, ozelenjeno z
avtohtono vegetacijo.Vsa prečkanja potokov morajo biti v projekti dokumentaciji detajlno obdelana (opis križanja, pregledna situacija, geodetski posnetek
struge vodotoka in prečni profil vodotoka na območju križanja v ustrezne merilu ter detajl zavarovanja struge v območju križanja).

(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred
škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov ter preprečevale prost prehod ob vodnem dobru.

(1) Območje OPPN posega na priobalno zemljišče vodotoka Zgoša.

22. člen
(varstvo vode in podzemne vode)

(2) Med izvajanjem načrtovanih posegov je treba zagotoviti, da ne bo prišlo do
poslabšanja razmer v obstoječem delu naselja.

(1) V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za
čim manjšo obremenitev okolja.

21. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave)

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV
TER OHRANJANJE NARAVE

(5) Na območju rekonstruirane ceste naj se ohranja visokodebela vegetacija
ob cestišču. Kjer je odstranitev nujna, je potrebna nadomestitev.

(4) Na območjih stavbne dediščine EŠD 17860 - Zapuže – vila Zapuže 27,
EŠD 26566 - Zapuže – domačija Zapuže 18, EŠD 28079 - Zapuže – domačija Zapuže 5, se ohranja odnos med stavbno dediščino in okolico. Nivo cestišča pred objekti dediščine se ne sme zviševati (pred dodajanjem novih
plasti je potrebno odvzeti stare plasti). Potrebno je urediti stik z območjem
spomenika in mešane površine za pešce in kolesarje ter ureditev v projektni
dokumentaciji obdelati v krajinskem načrtu, ter pridobiti soglasje ZVKDS, OE
Kranj. Načrt naj vsebuje prikaz objektov enot kulturne dediščine in prerez
cestišča v odseku ob objektih (obstoječe in predvideno stanje).

(3) Na območju kapelice, EŠD 22572 - Zapuže – Kapelica sredi vasi, je potrebno urediti stik z območjem spomenika in mešane površine za pešce in
kolesarje ter ureditev v projektni dokumentaciji obdelati v krajinskem načrtu,
ter pridobiti soglasje ZVKDS, OE Kranj. Načrt mora vsebovati izris območja
kapelice s predvideno zaščito, krajinski načrt ureditve kapelice in stik s cestiščem. Del okolice spomenika naj se uredi kot tlakovana površina. Nivo rekonstruirane ceste ne sme biti višji od kote na kateri stoji kapelica. Kapelico je
treba pred pričetkom del zaščititi z gradbenimi panoji.

(2) Na območju EŠD 15545 - arheološkega najdišča Ledine je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloških ostalin, ki ga izda minister, pristojen za področje varstva kulturne dediščine (31.
člen ZVKD-1).

(1) Na območju OPPN se nahajajo naslednje enote urejanja kulturne dediščine:
EŠD 17860
Zapuže – vila Zapuže 2
EŠD 26566
Zapuže – domačija Zapuže 18
EŠD 28079
Zapuže – domačija Zapuže 5
EŠD 15545
Radovljica – Arheološko najdišče Ledine
EŠD 22572
Zapuže – Kapelica sredi vasi

20. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

(1) OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so med seboj neodvisne glede na
časovno zaporedje.

19. člen
(etapnost izvedbe)

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(2) Povsod, kjer se poseže v obstoječe obcestne ureditve (ograje, žive meje,
oporne zidove, dvorišča, vrtove itd.) je potrebno te ustrezno sanirati oziroma
nadomestiti.
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11. člen

se druga alineja 2. točke drugega odstavka (2.2) spremeni tako, da se
sedaj glasi: »- na K2 so v 20 m pasu, ki obkroža grajeno območje kmetije
dovoljeni naslednji pomožni kmetijsko – gozdarski objekti kot so: kašče,
seniki, kmečke lope, silosi, skednji, gnojišča, zbiralniki gnojnice ali gnojevke, betonska korita za zbiranje vode za namakanje oziroma druga
kmečka opravila,«.

V 31. členu se:
- v tretji alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) črta besedo »grafitno« in za
besedilom: »in steklu podobni brezbarvni materiali).« doda besedilo, ki se
glasi: »Svetleče kritine niso dovoljene.«;
- v četrti alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) za besedilom »so klasične«
črta vejico (»,«), doda pa se besedilo »in«;
- v četrti alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) črta besedilo: »in trikotne«;
- v šesti alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) črta besedilo: »(lahko tudi na
sodoben način)« in za besedilom: »so dopustni na zatrepu«, doda besedilo, ki se glasi: »tako, da se raztezajo po celi širini zatrepa.« Za besedilom:
» ganki na vzdolžnih fasadah so dopustni v nadstropju« se doda besedilo:
»ali na prvi plošči, kadar je objekt v nagnjenem terenu in je klet v celoti
odkopana. Izvedeni morajo biti po celotni dolžini objekta ali samo po delu
dolžine tako, da se začnejo ob robu objekta.«. Nadalje se v isti alineji za
besedilom »Fasade so bele ali v drugih zelo svetlih barvnih tonih« doda
besedlilo », lesene fasade so dovoljene v rjavih tonih oziroma v naravni
barvi lesa.«;
- v sedmi alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) se besedilo: »morajo biti«
nadomesti z besedilom »so«, za besedilom »in sončni sprejemniki« se
doda beseda »lahko«, za besedilom »so del strešine« pa se doda besedilo »v kolikor niso vidni v vedutah na dediščino.«;
- v 1. točki prvega odstavka (1.1) doda osma alineja, ki se glasi »Na območju prostorskih enot KR 03, KR 04, KR 05, KR 07, KR 10 (del), KR 23
in LKD 20 je treba pri arhitekturnem oblikovanju izhajati tudi iz usmeritev
Konservatorskega načrta za prenovo kulturnega spomenika Kropa (Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013).«;
- v drugi alineji 2. točke prvega odstavka (1.2) besedilo »iz 1. točke tega
člena« nadomesti z besedilom »iz prve (1) točke tega odstavka«;
- v tretji alineji 2. točke prvega odstavka (1.2) črta besedo »grafitne«, za
besedilom: »in steklu podobni brezbarvni materiali).« se doda besedilo:

16. člen

V četrtem odstavku 30. člena se besedilo »V zazidalno povšino iz te točke«
spremeni tako, da se glasi: »V zazidano površino iz tega odstavka«.

15. člen

V 29. členu se:
- v prvi točki »(1) Vaška pozidava (U1):« za besedilom »oddaljeni za najmanj
4,0 metre,« doda besedilo »razen v primeru gradnje na mestu odstranjenega objekta ali v primeru sledenja gradbene linije v naselju.« Besedi
»pomožni« se spremeni začetnica v veliko, tako da se sedaj glasi »Pomožni«, ker se sedaj nahaja v novi povedi. V isti alineji se za besedilom »,
razen ograje, pa« in pred besedilom »najmanj 1,5 metra«, vrine besedilo
»morajo biti od meja sosednjih parcel oddaljeni«;
- v tretji točki »(3) Ulična pozidava – mreža (U4):« za besedilom »Upoštevati je treba določila druge alineje«, doda besedo »druge«;
- v četrti točki »(4) Raščeno območje (U5):« za besedilom »Upoštevati je
treba določila druge alineje«, doda besedo »druge«;
- v peti točki »Posebno območje (U6):« za besedilom »Upoštevati je treba
določila druge alineje«, doda besedo »druge«.

14. člen

V 25. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »(2) Na območjih poselitve je določena III. stopnja varstva pred hrupom. Po potrditvi
pristojnega ministra se na površinah za vzgojo in izobraževanje (DI), površinah
za zdravstvo (DZ), čistih stanovanjskih površinah (SC), splošnih stanovanjskih
površinah (SS), stanovanjskih površinah za posebne namene (SB), površinah
počitniških hiš (SP) in površinah za turizem (BT) lahko določi II. stopnja varstva
pred hrupom. Za površine industrije (PI), proizvodnje (PP) in površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (PK) se določa IV. stopnja varstva pred hrupom.«.

13. člen

V 22. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »(2) V varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih daljnovodov je dopustna le gradnja in
uporaba objektov ter opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi za gradnjo
elektroenergetskih vodov, v skladu s predpisi s področja elektromagnetnega
sevanja ter v skladu s predpisi s področja pogojev in omejitev gradnje in uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območjih varovalnih pasov daljnovodov.«.

12. člen

17. člen

(2.2) Objekti za lastne potrebe morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem
in materiali osnovnega objekta.
- tlorisni gabarit nadstreška, drvarnice ali garaže je praviloma podolgovat z
razmerjem stranic vsaj 1:1,3. Ute, kot pomožne objekte je dovoljeno oblikovati kot paviljone.
- višinski gabarit stavbe je lahko pritličen, pri katerem je kota pritličja največ
0,3 metra nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodlji-

(2.1) Objekti za lastne potrebe so objekti, kot so: nadstrešek, rezervoar za
utekočinjen naftni plin ali kurilno olje, mala komunalna čistilna naprava, zajetje, vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišča, drvarnica, garaža,
steklenjak, uta oz. senčnica, bazen, greznica, utrjena dovozna pot, vetrolov,
zimski vrt in drugi enoetažni pritlični objekti.

(2) Objekti za lastne potrebe:

(1) Pomožni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.

33. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»33. člen
(oblikovanje pomožnih objektov ter nekaterih enakovrstnih objektov,
ki jih ni možno uvrstiti med pomožne objekte)

18. člen

V 32. členu se v drugem odstavku za besedilom », ki imajo strupene plodove
ali druge dele rastline.«, doda besedilo: »Na javnih površinah naj se sadi in
seje prednostno avtohtone oziroma lokalno značilne okrasne rastline, med
neavtohtonimi pa le tiste, ki zanesljivo niso invazivne. Med gradnjo objektov in
drugimi posegi v prostor je treba izvajati ukrepe preprečevanja širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Za zasipanje se dobavlja le zemeljski material, ki ne vsebuje ostankov invazivnih tujerodnih vrst.«.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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»Svetleče kritine niso dovoljene. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo
strešnika.«. Beseda »analiza« se nadomesti z besedilom: »Utemeljitev drugačnega tipa strehe«;
v peti alineji 2. točke prvega odstavka (1.2) za besedilom »Fasade so bele
ali v drugih zelo svetlih barvnih tonih« doda besedilo », lesene fasade so
dovoljene v rjavih tonih oziroma v naravni barvi lesa.«;
v drugi alineji 3. točke prvega odstavka (1.3), besedilo »iz 1. točke tega
člena« nadomesti z besedilom »iz prve (1) točke tega odstavka«;
v tretji alineji 3. točke prvega odstavka (1.3), besedo »grafitno«, ki se pojavi dvakrat, obakrat črta. Za besedilo »in mora biti enaka za celotni niz.«,
se doda še besedilo: »Svetleče kritine niso dovoljene. S kritino je treba
ustvariti drobno teksturo strešnika.«;
v četrti alineji 3. točke prvega odstavka (1.3) besedilo »iz (1.2) točke tega
člena.« nadomesti z besedilom »iz druge (1.2) točke tega odstavka.«;
v tretji alineji 4. točke prvega odstavka (1.4), črta besedo »grafitno«. Na
koncu alineje, za besedilom »in steklu podobni brezbarvni materiali).« se
doda besedilo »Svetleče kritine niso dovoljene. S kritino je treba ustvariti
drobno teksturo strešnika.«;
v četrti alineji 4. točke prvega odstavka (1.4), črta besedo »grafitno«;
v prvi alineji 5. točke prvega odstavka (1.5), besedilo »30 m2« nadomesti
z besedilom »30 m2«;
v tretji alineji 5. točke prvega odstavka (1.5), črta besedo »grafitno«. Za
besedo »glazirane« se doda besedo »svetleče«, za besedilom »kritine niso
dovoljene.«, pa še besedilo »S kritino je treba ustvariti drobno teksturo
strešnika.«;
v četrti alineji 5. točke prvega odstavka (1.5), besedilo »iz (1.) točke tega
člena.« spremeni tako, da se sedaj glasi »iz prve (1) točke tega odstavka.«;
v četrti alineji 6. točke prvega odstavka (1.6), črta besedo »grafitno«, za
besedilo »steklu podobnih brezbarvnih materialov.«, pa se doda besedilo
»Svetleče kritine niso dovoljene. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo
strešnika.«;
sedma (zadnja) alineja 6. točke prvega odstavka (1.6) spremeni tako, da
se sedaj glasi: »Arhitekturno oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije.
Za barvo in materiale fasad veljajo enaka določila kot za prostostoječo
hišo (A2) iz druge (1.2) točke tega odstavka. Fasadne obloge iz umetnega
kamna in keramičnih ploščic niso dopustne.«;
v tretji alineji 7. točke prvega odstavka (1.7), besedo »grafitno«, ki se pojavi dvakrat, obakrat črta. Pred besedilom »Z nadzidavami se mora praviloma ohranjati oblika strehe.«, se vrine še besedilo: »Svetleče kritine niso
dovoljene.«;
v zadnji (šesti) alineji 7. točke prvega odstavka (1.7), na koncu, za besedilom »(prepoznavnost fasade).«, doda še besedilo »Pri vseh posegih je
treba ohranjati tipologijo stavb in območja. Posegi morajo biti usklajeni z
arhitekturnim izrazom osnovnega objekta in z njim tvoriti oblikovno celoto.«;
v tretji alineji 8. točke prvega odstavka (1.8), črta besedo »grafitno« in za
besedilom »sive barve«, doda besedilo »Svetleče kritine niso dovoljene«.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

V tretji alineji 17. člena se besedo »odstavka« nadomesti z besedo »člena«.

-

št. 235, 29. decembra 2017
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-

št. 235, 29. decembra 2017

Normalni prečni profil (NPP9)
Pot za kolesarje
Vozni pas
Vozni pas
Mešana površina
Skupaj:

Normalni prečni profil (NPP8)
Mešana površina
Vozni pas
Vozni pas
Mešana površina
Skupaj:

Normalni prečni profil (NPP7)
Mešana površina
Vozni pas
Vozni pas
Mešana površina
Skupaj:

0,50 m
2,75 m
2,75 m
1,00 m
3,30 m
10,30 m

1,20 m
2,75 m
2,75 m
2,10 m
8,80 m

2,10 m
2,75 m
2,75 m
2,10 m
9,70 m

1,80 m
2,75 m
2,75 m
1,60 m
8,90 m

št. 235, 29. decembra 2017

Normalni prečni profil (NPP10)
Bankina
Vozni pas
Vozni pas
Zeleni pas
Mešana površina
Skupaj:

10. člen
(križišča in priključki)
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(3) Na odseku ceste P54-63 se izvede ukrep za umirjanja prometa v obliki ››
niveletno višje vozišče od obstoječe ceste z bolj grobo finalno strukturo ‹‹.

(2) Na odseku ceste P44-47 se izvede ukrep za umirjanja prometa v obliki
››gradbeni otok‹‹.

(1) Za potrebe umirjanja prometa se na posameznih lokacijah izvede posamezni ukrepi, ki povečajo varnost ostaih udeležencev v prometu, predvsem pešcev in kolesarjev. Ukrepi za umirjanja prometa se predvidijo v obliki ››gradbenega otoka, niveletno višje vozišče od obstoječe ceste z bolj grobo finalno
strukturo‹‹ oziroma ekvivalentnega ali boljše izvedenega ukrepa.

14. člen
(pogoji za oblikovanje v cestnem prostoru – ukrepi za umirjanje prometa)

(4) Za potrebe oblikovanja obcestnega prostora se smiselno uporabi smernice iz ››Strokovne podlage za oblikovanje obuličnega prostora, PromVar, Ljubljana, junij 2017‹‹.

(3) Ob križišču Lesce – Begunje je znotraj meje OPPN dovoljena umestitev
spominskih obeležij, ureditev območja spomenikov, zasaditev ter zatravitev
površin in travnikov.

(2) Zelene ureditve v obcestnem pasu
V območju OPPN so dovoljene ureditve zelenih površin zasebnih vrtov, njiv in
travnikov v odmiku 0,5 m od meje novo predvidene ureditve. Zasaditev z drevesi naj ima podeželski značaj berljiv v okoliški krajini (povzema naj vzorce
dreves in grmovnic ob komunikacijah širšega prostora).

(1) Tlaki in ograje
Dostopi na zasebna dvorišča so asfaltirani ali tlakovani.
V območju OPPN so dovoljene postavitve novih ograj v odmiku minimalno 0,5
m od meje novo predvidenih ureditev oziroma tako, da ne omejujejo preglednosti vozišča.

13. člen
(pogoji za oblikovanje v obcestnem prostoru)

(11) Priključek za Vrbnje (P19-21) iz smeri Radovljica pred avtobusno postajo
se uredi v kolesarsko in peš pot.

(10) Pločnik za pešce je od vozišča ločen z dvignjenim betonskim robnikom.

(9) Na odseku ceste P17 – P27 se izvede enostranska ločena mešana površina za pešce in kolesarje. Površine za pešce in kolesarje so od vozišča ločene z zelenim pasom.

(8) Na odseku ceste P13 – P17 se izvede enostranska ločena mešana površina za pešce in kolesarje in enostranska površina za kolesarje.

(7) Na odseku ceste P3 – P13 (NPP7, NPP8) se na izvede dvostranska ločena mešana površina za pešce in kolesarje.

(6) Na odseku ceste P1 – P3 (NPP6) se na izvede enostranska ločena površina za pešce.

(5) Na odseku ceste P63 – P92 (NPP4, NPP5) se izvede enostranska ločena
mešana površina za pešce in kolesarje.

(4) Na odseku ceste P54 – P63 (NPP3) se kolesarski in peš promet odvija na
mešani površini na vozišču.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(1) Obstoječ priključek za Vrbnje (P9-12) iz smeri Radovljica se rekonstruira v
klasično T križišče.

(2) Obstoječ priključek za Vrbnje (P19-21) iz smeri Radovljica pred avtobusno
postajo se zapre za motorni promet in se ga uredi v kolesarsko in peš pot.

(3) Obstoječ priključek (P75-78) se rekonstruira v klasično T križišče.

(4) Križišče Zapuže – Nova vas in Zapuže – Dvorska vas (P91-92 - P2-3) se
rekonstruira in obdrži kot klasično T križišče.

(5) Obstoječ priključek za Zgošo se rekonstruira. Na izvoznem radiju se izvede
poglobljen betonski robnik za dostop do parkirišča pred gostinskim lokalom.

(6) Na meji obdelave ob zaključku rekonstrukcije se cesta naveže na projekt
rekonstrukcije lokalne ceste Hlebce – Begunje.

(7) Obstoječe uvoze na dvorišča stanovanjskih hiš in kmetijskih površin se
ohrani in izvede preko poglobljenih robnikov ali utrjene bankine oziroma mulde
v centru naselja Nova vas.

11. člen
(avtobusne postaje)

(1) Iz smeri Radovljice za priključkom za Vrbnje (P12-21) se uredi avtobusna
postajališča na obeh straneh vozišča.

(2) Obstoječa avtobusna postajališča v centru naselja Nova vas se rekonstruirajo.

(4) Na odseku ceste P75-78 se izvede ukrep za umirjanja prometa v obliki
››gradbeni otok‹‹.

12. člen
(površine za pešce in kolesarje)

15. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)

(3) Obstoječa avtobusna postajališča v naselju Zapuže se rekonstruirajo.

(2) Na odseku ceste P9 – P46 (NPP1) se izvede enostranska ločena površina
za pešce ter enostranska dvosmerna površina za kolesarje. Površine za pešce in kolesarje so od vozišča ločene z zelenim pasom.

(1) Dovoljena je odstranitev dreves, ograj, živih mej in drugih ureditev zaradi
predvidene rekonstrukcije ceste.

(1) Na odseku ceste P2 – P9 (NPP0) se izvede dvostranska ločena površina
za pešce ter dvostranska površina za kolesarje.

(5) Za potrebe oblikovanja avtobusnega postajališča se smiselno uporabi
smernice iz ››Strokovne podlage za oblikovanje obuličnega prostora, PromVar,
Ljubljana, junij 2017‹‹ in ››OPPN za rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas
– Zapuže, faza: Idejna zasnova (IDZ) – spremembe, PromVar, št.: PROM007-2015-N, junij 2017‹‹.

(4) Na postajališčih je možno postaviti nadstreške za potnike in kolesa.

(1) Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in vmesnih pasovih zasadi
drevesa, ki zagotavljajo ustrezno osenčenje parkirnih površin. Na vsaka tri do
štiri parkirna mesta je treba zagotoviti vsaj eno drevo. Odstopanja so dovoljena
pri urejanju parkirnih mest nad obstoječimi garažnimi kletmi. Povozne površine
naj se tlakuje tako, da bodo imele izgled členjenosti (ustrezni materiali, kombinacije različnih materialov in drugi oblikovalski principi). Parkirišča, ki po
površini presegajo 500 m2, je treba členiti v več manjših enot. Padavinske
vode s povoznih površin in v bližini lastnih virov pitne vode ter malih vodovodov,
ki nimajo določenih vodovarstvenih območij se spelje v ponikovalnico ali vodotok preko cestnih požiralnikov in lovilcev olj, kadar so ti potrebni v skladu z
veljavnimi predpisi.

(3) Na odseku ceste P46 – P54 (NPP2) se izvede enostranska ločena površina za pešce in dvostranska površina za kolesarje.

(7) Izvedeni ukrepi za umirjanja prometa morajo biti skladni s tehnično specifikacijo za javne ceste »Naprave in ukrepi za umirjanje prometa« (TSC
03.800:2009), katere uporaba je za javne ceste obvezna (Ur.l. RS 118/00),
oziroma ekvivalentno ali sobodnejšo verzijo uradne / strokovne literature.

(6) Za potrebe oblikovanja ukrepa za umiritev prometa se smiselno uporabi
smernice iz ››OPPN za rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže,
faza: Idejna zasnova (IDZ) – spremembe, PromVar, št.: PROM-007-2015-N,
junij 2017‹‹.

(5) Na odseku ceste P16-18 se izvede ukrep za umirjanja prometa v obliki
››gradbeni otok‹‹.

(2) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembah namembnosti stavb
je treba na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti parkirna mesta predpisana s
tem odlokom. Če na parceli ni tehničnih ali prostorskih možnosti za zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest, je mogoče manjkajoče število parkirnih
mest zagotoviti tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če od
objekta niso oddaljene za več kot 200 metrov, in če je omogočena njihova
trajna uporaba. Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na državne in
občinske ceste, razen na javne poti.

»36. člen
(pogoji za oblikovanje in dimenzioniranje površin za mirujoči promet)

36. člen se spremeni tako, da se glasi:

19. člen

(12) Na območju prostorskih enot KR 03, KR 04, KR 05, KR 07, KR 10 (del),
KR 23 in LKD 20 je treba pri oblikovanju objektov za lastne potrebe in ograj
izhajati tudi iz usmeritev Konservatorskega načrta za prenovo kulturnega spomenika Kropa (Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013).«.

(11) Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, kot
so: kiosk oziroma tipski zabojnik, pomol, odprt sezonski gostinski vrt, pokrit
prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokrit
prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna za gledalce na prostem, objekti
namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi.

(10) Vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem, kot so: igrišče
na prostem, kolesarska steza, planinska pot, smučišče, sprehajalna pot,
športno strelišče, trimska steza in vzletišče.

(9.2) Urbana oprema mora biti v naselju ali delu naselja oblikovana enotno.
Locirana mora biti tako, da se ne ovira funkcionalno oviranih oseb ter vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Najvišji deli napisov in reklam ne smejo presegati višine hiše. Na objektih in območjih dediščine reklame niso dovoljene.
Nadstreški, izveski in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,5
metra nad pohodno površino. Pri oblikovanju nadkrite čakalnice na avtobusnem postajališču, javne kolesarnice, večnamenskega kioska je treba z uporabo materialov in izborom barv upoštevati lokalne značilnosti. Izogniti se je
treba izstopajočim barvam. Urbana oprema, razen postavitev avtobusnih postajališč ob rekonstrukciji lokalnih cest, na kmetijskih zemljiščih ni dovoljena.

(9.1) Urbana oprema so objekti, kot so: nadkrita čakalnica, javna kolesarnica
z nadstreškom, transparent, skulptura, kiosk oz. tipski zabojnik, montažna
sanitarna enota, vodnjak ali okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu javne razsvetljave, objekt za oglaševanje.

(9) Urbana oprema:

(8) Oblikovanje turističnih oznak mora biti enotno za posamezno makroceloto.

(7) Spominska obeležja, skulpture in druge prostorske inštalacije ter vodnjaki
oziroma okrasni bazeni in turistične oznake morajo biti locirani tako, da se z
njimi vsebinsko in oblikovno dopolnjuje javni prostor, da ne motijo ambienta,
da ne zastirajo značilnih pogledov in da ne ovirajo prometa ter vzdrževanja
infrastrukturnih naprav.

(6) Pri oblikovanju kioskov, odprtih sezonskih gostinskih vrtov, odrov z nadstreškom, na prostem in začasnih objektov namenjenih začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi je treba pri uporabi materialov in izboru barv upoštevati
lokalne značilnosti. Za vse začasne objekte (razen cirkuse in začasne tribune
za gledalce na prostem) velja, da se je treba izogniti izstopajočim barvam.

(5.7) V območjih varovanj in omejitev s področja varovanja kulturne dediščine
je kota najvišjega dela gnojišča največ 1,3 metra nad raščenim terenom.

(5.6) Za obstoječe gozdne učne poti je treba upoštevati veljavne predpise, za
nove pa je treba izdelati celostno podobo.

(5.5) Tlorisni gabarit stolpastega silosa je prilagojen tehnologiji. Vertikalni gabarit ne sme presegati višine najvišjega objekta v okviru kmetije, kar velja tudi
za objekte, ki niso pomožni.
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vim delovanjem voda na poplavnih območjih), kota vrha kapne lege pa 3,3
metra nad pritličjem,
streha mora biti izvedena na enak način in v enakih barvah ter materialih
kot nad osnovno stavbo, razen pri steklenjakih in nadstreških, pri katerih
se dopušča tudi streha iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih, steklu podobnih materialov, nadstreški in garaže so lahko tudi z ravno streho ali z
enokapno streho v minimalnem naklonu (do 8°),
za odpiranje strešin, arhitekturno oblikovanje, uporabo materialov, postavitev in vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov veljajo enaka
določila kot za osnovni objekt,
napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi oziroma enaki
kot pri osnovnem objektu,
objekti za lastne potrebe pri večstanovanjskih stavbah morajo biti oblikovani enotno za celotno območje prostorske enote.

(2.3) Za rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali kurilno olje na terenu in tlakovanje dvorišč je treba upoštevati določila prejšnjega člena.
(2.4) Na območjih varovanj in omejitev s področja varovanja kulturne dediščine gradnja bazenov in steklenjakov ni dovoljena, zakonito zgrajene bazene in
steklenjake se lahko rekonstruira.
(3) Postavitev ograj v naselju ali delu naselja naj upošteva tip, material in višino
ograj, ki je značilna zanj. Praviloma naj se sadijo žive meje oziroma postavljajo
žične ali lesene ograje, dopustne so tudi kovinske (kovane) ograje. V stanovanjskih območjih višine ograj ne smejo presegati 1,60 m, kar ne velja za
igriščne in protihrupne ograje. Masivne, razen protihrupne ograje in ograje
okoli pokopališč, niso dovoljene, razen v primeru ohranjanja kulturne dediščine (zidovi okoli cerkva, gradov ipd.). Varovalne in igriščne ograje naj bodo
prosojne, nevpadljivih barv. Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika. Na območjih
kulturne dediščine naj bodo iz naravnih materialov – les, visoke največ 1,2
metra in oblikovane enostavno. V območjih naselbinske dediščine praviloma
niso dovoljene protihrupne ograje, igriščne pa morajo biti žičnate. Določila za
postavitev ograj veljajo tudi za ograje, ki niso pomožni objekti.
(4) Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni. V območju naselbinske kulturne
dediščine so lahko visoki največ 1,4 metra, dopustna je tudi izvedba v več
nivojih. Določila za škarpe in podporne zidove veljajo tudi za škarpe in podporne zidove, ki niso pomožni objekti.
(5) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:
(5.1) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti so objekti, kot so: objekt za rejo
živali, čebelnjak, premični čebelnjak, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka,
poljska pot, ribnik kot vodno zajetje, vrtina ali vodnjak, krmišče, molzišče,
hlevski izpust, ograje za pašo živine, rastlinjak, gozdna cesta, kašča, kozolec,
senik, kmečka lopa, silos, skedenj, gnojišče, zbirališče gnojnice oz. gnojevke, vodni zbiralnik, betonsko korito za zbiranje vode za namakanje oziroma
druga kmečka opravila, obora za rejo živali, ograda za urjenje konj in učenje
ježe. V kulturni Krajini Studenčice (EŠD 23128) je od enostavnih in nezahtevnih objektov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v odprti krajini dovoljeno postavljati enojne kozolce in čebelnjake v skladu s tradicionalno morfologijo teh
objektov.
(5.2) Oblikovanje čebelnjakov in kozolcev mora upoštevati lokalno tradicijo.
Pri toplarjih, ki niso pomožni objekti, mora biti tlorisni gabarit v razmerju vsaj
1:2, maksimalna višina kote vrha kapne lege 5,5 metra nad raščenim terenom
(razdalja se meri od najnižjega dela terena), streha simetrična dvokapnica,
sive barve, s strešnim naklonom med 38° in 45°, uporaba materialov in arhitekturno oblikovanje pa mora slediti lokalni tradiciji. Gradnja oziroma postavitev čebelnjaka je dovoljena, če se predhodno pridobi mnenje pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal takšen
čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo. Čebelnjak se vpiše v
register čebelnjakov in ima pridobljeno registrsko številko stojišča čebelnjaka.
(5.3) Pri oblikovanju kmečkih lop, skednjev, senikov, krmišč in molzišč (določila veljajo tudi za objekte, ki niso pomožni objekti) je treba upoštevati naslednje pogoje lokalne tradicije:
- tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5,
- višinski gabarit je lahko do K + P z izkoriščenim podstrešjem, pri katerem
je kota pritličja največ 0,3 metra nad terenom (pri terenu v naklonu se meri
od najvišjega dela terena), kota vrha kapne lege pa 3,3 metra nad pritličjem,
- strehe morajo biti simetrične dvokapnice, lahko so zaključene s čopi, naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°, strešna kritina mora biti
sive barve, s strešniki je treba ustvariti drobno teksturo, sestavljeno iz
manjših elementov,
napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi.
-

(5.4) V grajenem območju kmetije je na objektih iz predhodnega odstavka
dovoljena tudi postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov pod pogoji, ki veljajo za tradicionalno prostostoječo hišo (A1) iz prvega (1)
odstavka 31. člena.

(1) Predmet OPPN je rekonstrukcija lokalne ceste Radovljica – Nova vas –
Zapuže, razširitev cestnega sveta, ureditev površin za pešce in kolesarje, ureditev tangiranih križišč in ureditev odvodnjavanja ceste. Hkrati s predvideno
rekonstrukcijo ceste je predvidena tudi izvedba potrebnih obnov obstoječe
infrastrukture in ureditev nove potrebne infrastrukture.

8. člen
(zasnova ceste)

IV. PROMETNO TEHNIČNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE
PROSTORSKIH UREDITEV

(7) Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji so razvidni iz
grafičnega načrta št. 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja«.

(6) Predviden poseg ne bo imel obremenilnih vplivov na obstoječo rabo prostora in ne bo predstavljal dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno
in komunalno energetsko infrastrukturo v širšem območju. Predvidena gradnja ne bo bistveno vplivala na podobo krajine.

(5) Del območja OPPN posega v območje Pobude za pripravo državnega
prostorskega načrta (DPN) za novo železniško progo Ljubljana – Kranj – Jesenice – državna meja z navezavo letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Postopek DPN je v začetni študiji variant.

(4) Ureditve v območju OPPN so zasnovane tako, da omogočajo navezavo
obstoječih in predvidenih gradenj na širšem območju:
- Na jugozahodni strani, v območju, ki se ureja z državnim lokacijskim načrtom
za avtocesto na odseku Vrba - Črnivec (Peračica) je že izvedena rekonstrukcija ceste z enostranskim pločnikom za pešce in dvostransko potjo za kolesarje.
V smeri iz Radovljice proti Novi vasi se izven območja OPPN poveže površine
za pešce in površine za kolesarje z obstoječim prometnim omrežjem.
- Na severozahodni strani se cesta preko rekonstruiranega priključka priključi
na cesto Lesce - Begunje, ki se ureja s podrobnim prostorskim načrtom za
cesto Lesce - Begunje.
- Predvidena kolesarska površina predstavlja del kolesarske povezave proti
Tržiču in naprej proti Avstriji ter se na obodu navezuje na obstoječ kolesarski
sistem.

(3) Tangirana križišča in priključki se pretežno ohranijo na obstoječih lokacijah
in se rekonstruirajo skladno z razširitvijo cestišča.

(2) Obravnavana rekonstrukcija bo izboljšala trenutne in predvidene prometne
razmere. Predvidena je razširitev ceste, ki bo omogočila varno srečevanje
osebnega in tovornega prometa. Uredijo se ločene in mešane površine za
kolesarski in peš promet.

(1) Obravnavana cesta predstavlja lokalno cestno povezavo med Radovljico in
vasmi kot so Nova vas, Vrbnje, Zapuže, Dvorska vas, Zgoša, proti Begunjam.
Na severni strani se priključuje na lokalno cesto, ki povezuje Lesce in Begunje.

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

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI
UREJANJA PROSTORA

(4) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.1 – 3.3 »Prikaz
območja OPPN na geodetskem načrtu«.

(3) Trasa meri 2.244 m. Skupna velikost območja je 33.463 m2.

št. 235, 29. decembra 2017
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2,40 m
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2,75 m
0,50 m
10,60 m

1,60 m
1,20 m
2,75 m
2,75 m
1,20 m
0,50 m
10,00 m

Normalni prečni profil (NPP1)
Bankina
Pot za pešce
Pot za kolesarje
Zeleni pas
Vozni pas
Vozni pas
Bankina
Skupaj:

Normalni prečni profil (NPP2)
Pot za pešce
Pot za kolesarje
Vozni pas
Vozni pas
Pot za kolesarje
Bankina
Skupaj:

2,40 m
2,75 m
2,75 m
0,50 m
8,40 m

1,60 m
2,75 m
2,75 m
0,50 m
7,60 m

1,80 m
2,75 m
2,75 m
0,50 m
7,80 m

Normalni prečni profil (NPP4)
Mešana površina
Vozni pas
Vozni pas
Bankina
Skupaj:

Normalni prečni profil (NPP5)
Mešana površina
Vozni pas
Vozni pas
Bankina
Skupaj:

Normalni prečni profil (NPP6)
Mešana površina
Vozni pas
Vozni pas
Bankina
Skupaj:

Normalni prečni profil (NPP3)
območje urejanja cestnega prostora
(niveletno višje vozišče od obstoječe ceste z bolj grobo finalno strukturo)

0,50 m
1,60 m
1,50 m
2,75 m
2,75 m
1,50 m
1,60 m
0,50 m
12,70 m

Normalni prečni profil (NPP0)
Bankina
Pot za pešce
Pot za kolesarje
Voznišče
Voznšče
Pot za kolesarje
Pot za pešce
Bankina
Skupaj:

(2) Normalni prečni profili:

(1) Skupna dolžina ceste je cca 2.244 m. Odsek P2 – P9 je dolg cca 140 m,
Odsek P9 – P46 je dolg cca 740 m, odsek P46 – P54 je dolg cca 160 m,
odsek P54 – P63 je dolg cca 178 m, odsek P63 – P92 je dolg cca 594 m,
odsek P1 – P3 je dolg cca 40 m, odsek P3 – P13 je dolg cca 200 m, odsek
P13 – P17 je dolg cca 80 m, odsek P17 – P27 je dolg cca 112 m.

9. člen
(prometno tehnični elementi ceste)

(5) Zasnova predvidenih ureditev je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.1 – 4.3
»Ureditvena situacija - prometna ureditev« in št. 4.4 » Karakteristični prečni
prerezi«.

(4) Prevoz kmetijske mehanizacije se odvija po vozišču, za uporabnike kmetijskih zemljišč na lokalnih odsekih preko peš in kolesarske površine.

(3) V centru naselja Nova vas se lahko izvede rekonstrukcija ceste s spremembo končnega tlaka, kot je tlakovanje, in utrjenimi bankinami oziroma muldami.

(2) Peš promet se spelje po ločenih površinah, ki so z betonskim robnikom
dvignjena od vozišča, kolesarski promet se spelje po ločeni površini v nivoju
vozišča, razen v centru naselja Nova vas, kjer se peš in kolesarski promet
spelje po mešani površini na vozišču. Upoštevati je potrebno obstoječe in
predvidene povezave z ostalimi enotami ter da so omogočeni varni prehodi
preko ceste. Ureditve morajo zagotavljati varno uporabo invalidom oziroma
telesno hendikepiranim osebam.
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1483/1, 1483/2, 1483/3, 1484, 1486, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493,
1494, 1495, 1496, 1499, 1500, 1504, 1505, 1506, 1508, 1510, 1511,
1533, 1534, 1535, 1536, 1539/1, 1539/2, 1541/1, 1541/2, 1543, 1551,
1552, 1553, 1554, 1571, 1572/1, 1573, 1573/1, 1573/2, 1573/3, 1575,
1712/2, 1712/3, 1712/4, 1714/3, 1714/4, 1715, 1716/1, 1717, 1718, vse
k.o. Mošnje; dele zemljišč parc. št. 6/2, 7/1, 7/3, 7/7, 7/12, 7/14, 8/1,
8/18, 8/19, 8/20, 8/21, 9/2, 10/16, 10/22, 10/23, 23, 24, 25, 26/1,
27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 28/1, 28/2, 29, 30/1, 30/4, 30/5, 30/6, 30/8,
30/9, 31/1, 31/2, 31/4, 31/9, 32/1, 32/2, 32/5, 32/6, 33, 36/4, 36/5,
36/6, 38/2, 39, 40/1, 41, 52, 53/2, 54, 55/2, 57/2, 150, 601/4, 601/5,
601/16, 601/17, 601/18, 601/19, 601/21, 601/22, 601/23, 601/24,
601/25, 604/1, 604/7, 604/15, 604/16, 604/21, 604/22, 604/26,
604/28, 608/1, 608/2, 608/3, 609/2, 609/4, 610/1, 610/2, 610/3,
610/4, 610/5, 611/1, 611/2, 611/3, 611/4, 611/5, 611/6, 611/7, 614/2,
614/3, 615/15, 615/16, 631, 632/1, 632/3, 633, 634, 635, 644, 647,
648, 649/1, 649/2, 650, 651, 654, 655, 657/2, 657/3, 658, 659/3,
660, 680/2, 680/3, 680/4, 681, 682, 683, 684/1, 685, 686/1, 686/3,
686/5, 686/14, 687/3, 687/4, 688, vse k.o. Nova vas; dele zemljišč parc.
št. 588/1, 558/2, 589, 1837, 1850, vse k.o. Begunje. (Geodetski načrt, št.
proj. GeoPOL-GN2014/53, GeoPOL d.o.o., Komenda, november 2014).
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1 PM / 30 grobov

1 PM / 70 m2 neto površine +
1 PM / 2 zaposlena
1 PM / 100 m2 neto površine ali
1 PM / 2 zaposlena
1 PM / 30 m2 neto površine +
1 PM /4 zaposlene
1 PM / 2 zaposlena

2 PM
4 PM
6 PM
2 PM / stanovanje + 1 PM / 10 stanovanj
1 PM
1 PM / 7 postelj
1 PM / na stanovanje
2 PM / oddelek + 1 PM / 2 zaposlena
1 PM / 250 m2 površine igrišč
1 PM / 15 m2 + 1 PM / zaposlene
1 PM / 2 zaposlena + 1 PM na 30 m2 koristne
površine
1 PM / 2 zaposlena + 1 PM na 5 postelj
1 PM / 5 sedežev
1 PM / 20 sedežev
1 PM / 30 m2 koristne prodajne površine
oz. min. 2 PM + 1 PM / 2 zaposlena
1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2 zaposlena
1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev

(8) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno
površino in ograjo ali zapornico, ki vozilom zapira pot do parkirnih (garažnih)
mest, je treba zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se vozilo lahko
ustavi, dokler na parkirišče ni omogočen dovoz oziroma izvoz. Odstopanje od
tega določila je dopustno s soglasjem upravljavca ceste.«.

(7) Pri določanju parkirnih mest za objekte v javni rabi, ki morajo biti brez
grajenih ovir, je treba zagotoviti 5 % parkirnih mest rezerviranih za vozila oseb
z invalidskimi vozički. V primeru, da je PM manj kot 20 je treba zagotoviti 1 PM
za vozila oseb z invalidskimi vozički.

(6) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.

(5) Za zagotavljanje parkirnih mest za javne objekte so dopustna odstopanja
od normativov na podlagi mobilnostnega načrta. Mobilnostni načrt območja je
načrt, ki določi število uporabnikov posameznih prometnih sredstev in ureditev
prometne infrastrukture v določenem območju z namenom izboljšati delež
uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter določiti zmogljivosti za mirujoči promet. Mobilnostni načrt se izdela za objekt ali skupino
objektov, ki predstavljajo zaključeno celoto in sicer za javne stavbe: stavbe za
kulturo in razvedrilo, stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
stavbe za zdravstveno oskrbo, stavbe za šport, stavbe za opravljanje verskih
obredov, športna igrišča, drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, stavbe javne uprave. Mobilnostni načrt določi potrebno število
parkirnih mest glede na število uporabnikov posameznih transportnih sredstev. Pri tem upoštevajo namembnost posameznih objektov ter tehnološki
proces dejavnosti, dostopnost do javnega potniškega prometa, mešana raba
parkirišč glede na namembnost objektov in pričakovano zasedenost v najbolj
obremenjenem delu dneva. Mobilnostni načrt, na podlagi mnenja za promet
pristojnega oddelka občinske uprave, potrdi župan.

(4) V območjih naselbinske dediščine, ki se urejajo z OPPN, kjer pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembah namembnosti stavb ni mogoče zagotoviti določb iz drugega (2) odstavka tega člena je dopustno, da se manjkajoče število parkirnih mest zagotoviti tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če od objekta niso oddaljene za več kot 400 metrov (razen za
naselje Kropa, za katerega velja razdalja 600 m) zračne razdalje, in če je
omogočena njihova trajna uporaba. Kadar se načrtujejo javni objekti so odstopanja od normativov dopustna tudi na podlagi mobilnostnega načrta iz 5. odstavka tega člena.

Poslovni prostori s
strankami
Poslovni prostori brez
strank
Pokopališča

Gostilne
Hotelske in podobne
stavbe za kratkotrajno
nastanitev
Obrtni in industrijski
obrati
Skladišča

Bolnišnice
Prireditveni prostori
Cerkve
Trgovine

Enostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Tristanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
Počitniške hiše
Domovi za ostarele
Oskrbovana stanovanja
Vrtci, šole
Športna igrišča
Stavbe za fitnes ipd.
Zdravstveni domovi

Preglednica 7: Prikaz normativov glede minimalnega števila parkirnih mest
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65 m
5m

2m

15 m
3m
10 m
1m
1,5 m
15 m

6m
4m
2m
8m
6m
100 m
3m

40 m
25 m
15 m
5m

varovalni pas

Naselje
Begunje na Gorenjskem
Brda
Brezje
Brezovica
Češnjica pri Kropi
Črnivec
Dobravica
Dobro Polje

1
X
X
X
X
X
X
X
X

X

2

X

3
X

X

X
X
X

4
X

X
X
X
X
X
X
X

5

6
X
X
X
X
X
X
X
X

7
X

»Preglednica 9: Prikaz obveznosti priključevanja na komunalno opremo po
posameznih naseljih.

V 49. členu se:
- v tretjem odstavku preglednica 9 spremeni tako, da se glasi:

23. člen

Na koncu petega odstavka 48. člena se doda besedilo: »Na območjih, kjer ni
javnega vodovoda, je treba upoštevati predpise s področja oskrbe s pitno
vodo.«.

22. člen

objekti in omrežja gospodarske javne infrastrukture
državne ceste:
- avtoceste
- glavne ceste
- regionalne ceste
- državne kolesarske poti
občinske ceste:
- lokalna cesta
- javna pot
- javna pot za kolesarje
- zbirna mestna ali krajevna cesta
- mestna ali krajevna cesta
železniške proge
vodovod, kanalizacija, vodi namenjeni telekomunikacijskim
storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom, in
drugi vodi, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne
službe lokalnega pomena ali so v javno korist, razen
priključkov nanje
elektroenergetski vodi nazivne napetosti:
- 110 kV in 35 kV – nadzemni potek
- 110 kV in 35 kV – podzemni potek
- 1 do vključno 20 kV – nadzemni potek
- do vključno 20 kV – podzemni potek
- do vključno 1 kV – nadzemni potek
- elektroenergetska razdelilna transformatorska postaja
110 kV in 35 kV RTP
- elektroenergetska prosto stoječa transformatorska
postaja (TP)
plinovodi
- prenosni plinovodi
- distribucijski plinovodi
«.

»Preglednica 8: Prikaz varovalnih pasov posameznih omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture:

V 47. členu se:
- v prvem odstavku črta besedilo: »Za pomožne objekte ni treba pridobivati
projektnih pogojev.«;
- v drugem odstavku preglednica 8 spremeni tako, da se glasi:

21. člen

V 43. členu se:
- prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Nizko in srednje napetostno
elektro omrežje ter omrežje javne razsvetljave, razen svetilk, je v naseljih treba
zgraditi v podzemni izvedbi. Enako velja za območja kulturne dediščine razen
arheoloških najdišč, vplivna območja in območja krajinske prepoznavnosti,
kjer pa je v primeru, da se nahajajo izven naselij, dopustna tudi nadzemna izvedba z uporabo lesenih nosilnih drogov.«;
- drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Predvidena je rekonstrukcija nadzemnih visokonapetostnih enosistemskih daljnovodov v nadzemne
dvosistemske daljnovode.«.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(3) Pri izračunu parkirnih mest je treba glede na namembnost oz. dejavnost
upoštevati normative glede minimalnega števila parkirnih mest (v nadaljevanju
PM) določenega v preglednici.
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26. člen
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V prvem odstavku 58. člena se besedilo »(1.) točke« nadomesti z besedilom
»prvega (1) odstavka«.
27. člen
Na koncu sedmega odstavka 59. člena se doda besedilo: »Na območju Krope
v morfološki celoti Lipniško – Kroparske dobrave se na kmetijskih površinah
preprečuje zaraščanje in ohranja gozdni rob ter se obstoječe sadovnjake obnavlja in redno vzdržuje.«.
28. člen
V devetem odstavku 60. člena se besedo »sklenjenje« nadomesti z besedo
»sklenjene«.
29. člen
62. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»62. člen
(ogrožena območja)
X

(1) Za zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda so določena območja, ki so ogrožena zaradi:
- poplav (poplavno območje),
- erozije celinskih voda (erozijsko območje),
- zemeljskih ali hribinskih plazov (plazljivo območje),
- snežnih plazov (plazovito območje).

(10) Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati
v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače
ogrozila stabilnost zemljišča, in sicer na naslednje načine:
- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,

-

(9) Na erozijskih območjih je prepovedano:
- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
- ogoljevanje površin,
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne
odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča
območja pred škodljivimi vplivi erozije,
- zasipavanje izvirov,
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih
zemljiščih,
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in
slabšanje ravnovesnih razmer,
- odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
- odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne
sposobnosti hudourniške struge,
vlačenje lesa.

(8) Ne glede na določbe četrtega (4) in sedmega (7) odstavka tega člena so na
poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni
varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

(7) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili
določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževanje objektov v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in
ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(6) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna
območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.

(5) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor
povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih
prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v
prostor.

(4) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in
določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in
omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.

(3) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s
predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna
območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti so
sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.

(2) Za posege v prostor (velja tudi za pomožne objekte) je treba upoštevati določilo prvega (1) odstavka 54. člena.
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v tretjem odstavku spremeni obrazložitev oznake št. 6 v preglednici tako, da
se besedilo »…obvezno priključevanje na elektro omrežje« nadomesti z
besedilom »... obvezno priključevanje na elektroenergetsko omrežje«;
v četrtem odstavku besedo »točke« nadomesti z besedo »odstavka«;
v sedmem odstavku besedilo »(3.) in (6.)« nadomesti z besedilom »tretjega
(3) in šestega (6)«.

Dvorska vas
Globoko
Gorica
Hlebce
Hraše
Kamna Gorica
Kropa
Lancovo
Lesce
Lipnica
Ljubno
Mišače
Mlaka
Mošnje
Noše
Nova vas pri Lescah
Otoče
Ovsiše
Peračica
Podnart
Poljče
Poljščica pri Podnartu
Posavec
Praproše
Prezrenje
Radovljica
Ravnica
Rovte
Slatna
Spodnja Dobrava
Spodnja Lipnica
Spodnji Otok
Srednja Dobrava
Srednja vas
Studenčice
Vošče
Vrbnje
Zadnja vas
Zaloše
Zapuže
Zgornja Dobrava
Zgornja Lipnica
Zgornji Otok
Zgoša
«.
-

24. člen
V 54. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »(2) V vodovarstvenih pasovih so dovoljeni le posegi v skladu s predpisi s področja zavarovanja
virov pitne vode.«.
25. člen
V 57. členu se:
- v tretjem odstavku za besedo »prvega« doda oznako »(1)«;
- doda nov sedemnajsti odstavek, ki se glasi: »Na območju Krope je izdelan
Konservatorski načrt za prenovo kulturnega spomenika Kropa (Domplan
d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013), ki ga je treba poleg splošnih
usmeritev za varstvo kulturne dediščine upoštevati pri vseh posegih v prostor.«;
- dosedanji sedemnajsti, osemnajsti, devetnajsti, dvajseti, enaindvajseti, dvaindvajseti in triindvajseti odstavek postanejo osemnajsti, devetnajsti, dvajseti, enaindvajseti, dvaindvajseti, triindvajseti in štiriindvajseti odstavek.
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222. člen
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II. OBMOČJE OPPN
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(1) OPPN je izdelal PROMVAR, Marko Dražumerič, s.p., Valjavčeva ulica 9,
Kranj, pod številko projekta 005/2015, november 2017.

5. člen
(Izdelovalec OPPN)

(1) Priloge OPPN so:
- izvleček iz PRO Radovljica,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage (Primarjalna analiza variant za rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas - Zapuže, Strokovne podlage za oblikovanje obuličnega
prostora),
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev OPPN,
- povzetek za javnost,
- spis postopka

4. člen
(priloge OPPN)

(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora:
1.1 Izsek iz prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja:
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi območji
3. Načrt območja z načrtom parcelacije:
3.1 – 3.3 Prikaz območja OPPN na geodetskem načrtu
3.4 – 3.6 Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe na katastrskem načrtu
3.7 – 3.9 Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe na geodetskem načrtu
4. Načrt prostorske ureditve:
4.1 – 4.3 Ureditvena situacija - prometna ureditev
4.4 Karakteristični prečni prerezi
5. Komunalna javna infrastruktura:
5.1 – 5.3 Zbirna situacija komunalne javne infrastrukture

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo) in grafični del (načrte).

3. člen
(sestavni deli OPPN)

(2) Ta odlok določa merila in pogoje za:
- rekonstrukcijo lokalne ceste na odseku št. 348021 in 348011,
- gradnjo avtobusnih postajališč,
- ureditev tlakovanih, zelenih in kmetijskih površin,
- prestavitev in ureditve komunalnih , energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov in naprav.

(1) S tem odlokom se načrtuje rekonstrukcija lokalne ceste Radovljica – Nova
vas – Zapuže (oznaka ceste LC 348010 in LC 348020).

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

(2) Ta odlok določa:
- uvodne določitve,
- območje OPPN
- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
- prometno tehnične, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
in grajeno javno dobru,
dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN,
končne določbe.
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BT

/
223. člen
221.a člen,
222. člen

221.a člen
/
/

A8
A1, A8
A1

A1
A5
A1

U7
U6
U8

U8
U8
U8

OV
DC
BT

K2
SP
SS

OPJ 02, OPJ 05, OPJ SK
08, OPJ 09, OPJ 10,
OPJ 11, OPJ 12, OPJ
16, OPJ 18
OPJ 03, OPJ 04, OPJ SS
06, OPJ 07, OPJ 13,
OPJ 15, OPJ 17, OPJ
19, OPJ 20, OPJ 21,
OPJ 22
OPJ 23
SP
KARAVANKE
Begunje - smučišče
BS 01
K2
BS 03
G
Karavanke – odprti prostor
KAR 01
IP, K1,
K2, G, VC
KAR 02
SS
VC
SK
KAR 04, KAR 09,
KAR 10
KAR 05, KAR 06,
KAR 07, KAR 12
KAR 08
KAR 11
KAR 03, KAR 13, KAR
14, KAR 16, KAR 17,
KAR 18, KAR 19, KAR
21, KAR 22, KAR 23,
KAR 24, KAR 25, KAR
26
KAR 15
KAR 20
KAR 27

«.

128. člen

Tretje spremembe in dopolnitve PRO so na vpogled vsem zainteresiranim na
Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) se hrani tudi na ministrstvu, pristojnem za prostor.

129. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

130. člen

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine
Radovljica – Uradne objave.
Številka: 3505-0003/2015
Datum: 20.12.2017

3.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Ur. l.
RS, št. 33/07 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN
UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. redni seji dne
20.12.2017 sprejel

6. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega razširjen koridor lokalne ceste Radovljica – Nova
vas – Zapuže. Začetek trase je približno 250 m od priključka za Vrbnje ''pri
Dolencu'', nato cesta poteka do Nove vasi, skozi Novo vas do križišča (s cesto
proti Podvinu) v Zapužah, nakar zavije pravokotno proti severozahodu in se
konča v križišču s cesto Lesce – Begunje.

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo ceste
Radovljica – Nova vas – Zapuže

1. člen
(predmet odloka)

(2) Vsi predvideni posegi se izvedejo na delih zemljišč parc. št 291, 292/1,
292/2, 294/2, 295/2, 805/10, vse k.o. Predtrg; na delih zemljišč parc. št.

I. UVODNE DOLOČITVE

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za rekonstrukcijo lokalne ceste Radovljica - Nova vas – Zapuže.

LKD 11, LKD 12, LKD SK
U8
13, LKD 15, LKD 17,
LKD 22, LKD 24, LKD
25, LKD 28, LKD 29,
LKD 30, LKD 35, LKD
36, LKD 37, LKD 38,
LKD 39, LKD 40, LKD
41, LKD 42, LKD 44,
LKD 46, LKD 47, LKD
48, LKD 50, LKD 51,
LKD 55, LKD 56, LKD
61, LKD 62, LKD 63,
LKD 64, LKD 65, LKD
66, LKD 70, LKD 71,
LKD 73, LKD 74, LKD
75, LKD 79, LKD 83,
LKD 84, LKD 85, LKD
86, LKD 87, LKD 90,
LKD 91, LKD 92, LKD
93, LKD 94, LKD 95,
LKD 96, LKD 97, LKD
99, LKD 100, LKD
102, LKD 103, LKD
104, LKD 106, LKD
107, LKD 108
LKD 08
SS
U8
LKD 14, LKD 68, LKD SK
U5
88
LKD 21
MO
U8
LKD 23
K1, IP
/
LKD 26
SK
U8
LKD 32
OC
U7
LKD 33
PP
U7
LKD 34
SS
U8
LKD 49
G
/
LKD 52
ZS
U7
LKD 53, LKD 54
SS
U8
LKD 58
SK
U8
LKD 72
DC
U6
LKD 89
SK
U8
LKD 105
IP
/
LKD 109
IP, VC
/
LKD 110
G, IP
/
LKD 111
K2
/
GORENJSKE DOBRAVE
Mlaka
MK 01
SK
U1
Peračica
PE 01
SK
U2
PE 02
SK
U3
Praproše
PR 01
SK
U2
Slatna
SN 01
SK
U1
SN 02
SK
U3
Srednja vas
SrV 01
SK
U3
Zadnja vas
ZaV 01
SK
U2
ZaV 02
IP
/
ZaV 04
DC
U6
ZaV 05
SK
U2
ZaV 06
SK
U5
Gorenjske dobrave – odprti prostor
GOD 01
IP, K1,
/
K2, G, VC
GOD 02, GOD 04,
SK
U8
GOD 05, GOD 13,
GOD 14
GOD 03
SK
U8
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/

198. člen
/

199. člen
/
/
200. člen
/
/
201. člen
202. člen
/
/
/
203. člen
203.a člen
203.b člen
201. člen
203.c člen

125.b člen

/
/

125.a člen

204. člen
204.a člen

/

205. člen
206. člen
/
/
/

/

/

207. člen

A1, A6

A1
A1, A6

A1, A6
/
A6
A8
A8
A1, A6
/
A8
A5
A1
A1, A8
A1, A6
/
/
/
/

A1, A6

A1, A6
A1, A6

A1, A6

A1, A6
A1, A6

A1, A6

A1, A6
/
A8
A1, A6
A1, A6

/

A1, A6

A1, A6

GOD 06, GOD 07,
SP
U8
GOD 09
GOD 08, GOD 21
SS
U8
GOD 10
SK
U8
GOD 11
SP
U8
GOD 18
OO
/
JELOVICA
smučišče Kamna Gorica
KS 01
ZS
U7
KS 02
ZS,
U7
K1, K2,
/
G, VC
KS 03, KS 04
G
/
KS 05, KS 06
K1
/
Jelovica – odprti prostor
JEL 01
IP, K1,
/
K2, G
JEL 02, JEL 05, JEL
SP
U8
06, JEL 07, JEL 08,
JEL 09, JEL 10, JEL
11, JEL 12, JEL 13,
JEL 14, JEL 15, JEL
16, JEL 17, JEL 18,
JEL 19, JEL 20, JEL
21, JEL 22, JEL 23,
JEL 25, JEL 26, JEL
27, JEL 28
JEL 03
BT
U8
JEL 04
PK
U8
JEL 24
BT
U8
OBMOČJE POD JELOVICO
Češnjica
ČE 01
SK
U1
ČE 02
DC
U6
ČE 03
SK
U2
ČE 04
SS
U2
Dobravica
DB 01, DB 02
SK
U3
Ovsiše
OV 01
SK
U2
OV 02
SK
U3
OV 03
SS
U2
OV 04
DC
U2
OV 05
ZK
U6
OV 06
SK
U3
OV 07
DI
U6
OV 08
SC
U5
OV 09
SK
U2
OV 10
SS
U3
OV 11
SK
U5
OV 12, OV 13
SS
U5
OV 14
OC
U7
Poljšica
PŠ 01, PŠ 06
SK
U1
PŠ 02
SK
U3
PŠ 03
BT
U6
PŠ 05
SK
U1
PŠ 08
SK
U5
PŠ 09
SK
U3
Rovte
RT 01
SK
U2
Območje pod Jelovico – odprti prostor
OPJ 01
IP, IZ, K1, /
K2, G, VC

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

/
217.a člen
218. člen
219. člen
/
/
/

A1, A6
A1, A6
A1
A1, A6
A1, A6
A1, A6
A1, A6
/

/
/
/
/
/
/
215. člen
/
216. člen
/
/
/
217. člen

A1, A6
A2
A1
A8
A8
A2, A6
A8
A2
A2, A6
A2
A2, A6
A2
A8

/

/

/

A5

A1, A6

213. člen

/

/
/
/
/

211. člen
211. člen

/
/

A1, A6
A8
A1, A6
A1

211. člen
212. člen
212. člen

A8
A8
/

214. člen
/
/

/
208. člen
209. člen
210.a člen

A1
A1, A6
A5
/

A1
A6
A1

/

A5
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poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

V 71. členu se:
- v prvem odstavku pod točko (1.1) besedilo »Podrobnejša merila in pogoji
za pripravo OPPN:« nadomesti z besedilom »Podrobnejša merila oziroma
pogoji za pripravo OPPN:«;

33. člen

V 70. členu se:
- na koncu tretje alineje prvega odstavka doda besedilo: », določenih glede na
namensko rabo in podrobne usmeritve za pripravo posameznega OPPN.«;
- doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »(2) Območje OPPN, ki je določeno s
tem odlokom, se v postopku njegove priprave lahko spremeni in prilagodi
podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu. Kadar se območja OPPN zaradi urejanja funkcionalno zaključenih celot prekrivajo, stikajo ali
približajo morajo biti rešitve med seboj usklajene.«;
- dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek
postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek;
- v dosedanjem četrtem odstavku (po novem petem odstavku) se besedilo
»namenja raba P«, nadomesti z besedilom »namenja raba P, I«;
- v dosedanjem desetem odstavku (po novem enajstem odstavku) se besedo
»in« nadomesti z besedo »oziroma«.

32. člen

V poglavju 5, v podpoglavju 5.1. se naslov podpoglavja: »5.1. Podrobnejša merila
in pogoji za pripravo OPPN« spremeni tako, da se sedaj glasi: »5.1. Podrobnejša
merila in pogoji za pripravo OPPN ter dovoljeni posegi do njihove uveljavitve«.

31. člen

(5) Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva ter dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo v skladu z veljavnimi predpisi.«.

(4) V območjih omejene in nadzorovane rabe - vplivnih območjih telekomunikacijske in informacijske infrastrukture v oddaljenosti do 1 km od območij za potrebe
obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je treba za vsako novogradnjo visoko nad 18
m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva pristojnega za obrambo. V
oddaljenosti do 2 km od takih območij je treba za vsako novogradnjo visoko nad
25 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva, razen za novogradnje v
okolici območij za potrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih območij.

(3) Posegi na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe ne smejo
onemogočati uporabe območja v vojnem ali izrednem stanju, v krizi ter v miru za
usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da se uporaba območja za potrebe obrambe lahko v teh primerih takoj vzpostavi. Za posege v prostor na območju
možne izključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje
ministrstva pristojnega za obrambo.

(2) Na območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorsko zakonodajo in zakonodajo s področja graditve dovoljeni prostorske ureditve ter gradnja objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov, vzdrževanje in odstranitev objektov) in druge ureditve za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost.

(1) V Občini Radovljica se nahajajo naslednja območja za potrebe obrambe:
- Poljče - območje izključne ter omejene in nadzorovane rabe - vplivno območje telekomunikacijske in informacijske infrastrukture,
- Letališče Lesce - območje možne izključne rabe,
- Dobrča - območje možne izključne rabe ter omejene in nadzorovane rabe
– vplivno območja telekomunikacijske in informacijske infrastrukture in
- Kropa - območje možne izključne rabe ter omejene in nadzorovane rabe –
vplivno območja telekomunikacijske in informacijske infrastrukture.

»63. člen
(obramba)

63. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

30. člen

(13) Ogrožena območja so razvidna iz sistema zbirk prostorskih podatkov (prostorskega informacijskega sistema).«.

(12) Na erozijskih in potencialno erozijskih območjih (bregovi, brežine ipd.) je
treba za vsako gradnjo oziroma poseg predhodno izdelati geološko geotehnično
poročilo, v katerem se določijo ustrezne tehnične in protierozijske ukrepe zaradi
varstva ljudi in premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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37. člen

(1.4) Prometne ureditve naj izhajajo iz potenciala za razvoj javnega prostora, ki
predpostavlja, da se avtomobilski promet ne obravnava prioritetno v primerjavi s
peš in kolesarskimi potmi ter javnim prometom (umik motornega prometa in nadzemnih parkirišč iz območij, kjer obstaja potencial za razvoj javnega prostora,
ožanje profila, namenjenega motornemu prometu, oblikovanje križišč z udobnimi

(1.3) Območje se ureja celovito. Pri posameznih ureditvah in spremembah ne
glede na tip in velikost posegov je treba zasledovati skupno in celovito zasnovo
območja. Celovitost območja se zagotavlja tako s prostorsko umeščenostjo kot
oblikovnim izrazom (tipologija in oblikovanje stavb, arhitekturno oblikovanje, oblikovanje urbane opreme, ipd.). Spremembe obstoječih objektov, ki skupaj tvorijo
enovite enote, se morajo podrediti značilnostim širšega območja ali varovanim
objektom z namenom ohranjanja enovitega značaja pozidave.

(1.2) Območje RA 02 se ureja kot celovit podrobni prostorski akt. Dopusti se
izdelava dveh ločenih celovitih podrobnih prostorskih dokumentov. Eno območje
obsega severni in severovzhodni del prostorske enote RA 02 (podenota RA
02a), drugo območje obsega preostali del območja RA 02 (podenota RA 02b).
Delne izvedbe podrobnega prostorskega akta za območji podenot RA 02a in RA
02b niso dopustne.

(1.1) Do uveljavitve novega OPPN velja Zazidalni načrt za Centralno območje
Radovljica (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011,
170/2013). Zazidalnega načrta ni dovoljeno spreminjati in dopolnjevati. Na zemljiščih, ki niso del veljavnega zazidalnega načrta (Kranjska cesta od križišča z
Ljubljansko cesto do križišča s Šercerjevo ulico; območje med Gorenjsko cesto
in Cankarjevo ulico; zemljišča ob Kajuhovi ulici parc. št. 306/32, 110/7 (del),
322/1 (del) in 779/27 (del), vse k.o. Radovljica; zemljišča nad Cesto svobode
parc. št. 90/3 in 90/4, obe k.o. Radovljica), veljajo do uveljavitve novega OPPN
določila tega PRO. Pri izdelavi novega OPPN se poleg usmeritev, navedenih v
nadaljevanju tega člena, upošteva tudi Strokovne podlage za urejanje območja
RA 02 (LUZ d.d., Ljubljana, maj 2015).

96. člen se spremeni, tako, da se sedaj glasi:
»(1) Območje prostorske enote RA 02:

39. člen

Prva alineja 93. člena se spremeni tako, da se glasi: »- smiselno se upoštevajo
usmeritve za prostorsko enoto LE 77,«.

38. člen

92. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Območje prostorske enote LE 77:
- ob državnih cestah na vzhodu se uredi zeleni pas širine okoli 20 metrov
(možnost parkiranja), zahodno se oblikuje se območje osrednjih dejavnosti,
dalje proti zahodu določa pa se tudi možnost bivanja, v kolikor bo model
hrupa, ki bo upošteval kumulativni hrup letališča, avtocestnega odseka Peračica – Vrba in regionalne ceste Kranj – Jesenice, pokazal, da stavbe namenjene bivanju s III. stopnjo varstva pred hrupom ne omejujejo obstoječe rabe
letališča Lesce oziroma ne ležijo v območju s čezmernim hrupom zaradi
cestnega prometa,
- dopustni faktor izrabe območja je od 0,6 do 1,
- območje naj se s peš in kolesarskimi potmi povezuje s sosednjimi območji,
- območje je treba komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno omrežje.«.

91. člen se črta.

36. člen

V dosedanjem 75. členu se:
- v prvi alineji besedilo »socialnih (dom za ostarele)« nadomesti z besedilom
»stanovanjskega območja«;
- druga alineja spremeni tako, da se sedaj glasi: »- dopustni faktor izrabe
območja na površinah podrobne namenske rabe DI je do 1, ob pogoju,
da se velik delež površin prostorske enote nameni zelenim ureditvam (priporoča se minimalno 30%),«.

35. člen

34. člen

na koncu druge alineje točke (1.1) doda besedilo »oziroma njenimi spremembami in dopolnitvami, usklajenimi z nosilci urejanja prostora s področja letalstva in obrambe ter potrjenimi na občinskem svetu,«;
v točki (1.2) besedilo »točke (1)« nadomesti z besedilom »prvega (1) odstavka«;
šesta alineja točke (1.2) se spremeni tako, da se sedaj glasi: »gradnje in
ureditve skladno z idejno zasnovo oziroma določili iz prejšnjega odstavka,«;
na koncu sedme alineje točke (1.2) se doda besedilo »Za posege v prostor na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.«.

73. člen se črta.

-

-

-

-

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(11) Na plazovitem območju je prepovedano krčenje gozdov, izravnavanje terena
ter preusmerjanje snežnih plazov iz ustaljenih naravnih poti na porasla, labilna ali
drugače ogrožena zemljišča.

-

-

-
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184. člen

SS

PP

U7

U7

A8

A1, A6

A1

A8

185.a člen

/

185. člen

185. člen

SK

U1

A2

A8

A1, A6

/

151.b člen

/

U7

U6

A8

A8

/

189. člen

SK

U1

U1

A2, A8

A1, A6

A8

A1, A6

/

/

/

192. člen

SS

U3

U3

U3

A8

A2, A6

A2

/

/

/

LKD 02, LKD 05, LKD
07, LKD 09, LKD 10,
LKD 16, LKD 18, LKD
19, LKD 20, LKD 27,
LKD 31, LKD 45, LKD
57, LKD 67, LKD 69,
LKD 76, LKD 77, LKD
78, LKD 82, LKD 98
LKD 03, LKD 59, LKD
60, LKD 81
LKD 04, LKD 101

UO, stran 19

193. člen,
194. člen
194. člen
194. člen
194. člen

194. člen
/
/
/
194. člen
/
/
195. člen

/

/

/
/

/
/

/
/
/
/

/

/
196. člen
196. člen
/
/

/

197. člen

/
/
/

/

SP

U7

U8

A8

A5

/

/

/

OV

Podnart
PO 01
MO
U3
A2, A7,
A8
PO 02
IZp
U7
A8
PO 03, PO 04
PI
U7
A8
PO 05, PO 06, PO
SS
U3
A2
07, PO 10, PO 09
PO 08
SS
U2
A2
PO 11
SK
U5
A2, A6
PO 12
MO
U6
A8
PO 13, PO 14
SS
U3
A2
PO 15
IZ
/
/
PO 16
K2
/
/
PO 17
ZD
/
/
PO 18
ZS
U7
A8
Prezrenje
PZ 01
SK
U3
A1, A6
Ravnica
RV 01, RV 02, RV 03
SK
U2
A1, A6
Spodnja Dobrava
SpD 01
SK
U1
A1, A6
SpD 02
SK
U2
A1, A6
Spodnja Lipnica
SpL 01
SK
U1
A1, A6
SpL 02
SK
U5
A1, A6
Srednja Dobrava
SrD 01
SK
U1
A1, A6
SrD 02
DC
U6
A8
SrD 03
SK
U2
A1, A6
SrD 04
MO
U6
A8
Vošče
VO 01, VO 02
SK
U2
A1, A6
Zaloše
ZŠ 01
SK
U1
A1, A6
ZŠ 02
SK
U2
A1, A6
OV
U7
A8
ZŠ 03
SK
U3
A1, A6
ZŠ 04
SK
U2
A1, A6
Zgornja Dobrava
ZgD 01, ZgD 02, ZgD SK
U2
A1, A6
03
ZgD 05
SK
U3
A1, A6
Zgornja Lipnica
ZgL 01
SS
U3
A2
ZgL 02
SK
U3
A1, A6
ZgL 03
SK
U2
A1, A6
Lipniško – Kroparske dobrave – odprti prostor
LKD 01
IP, IZ, K1, /
/
K2, G, VC
SS
U8
A1

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
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U4

184.a člen

/

51. člen

SS

A2, A8

A8

Kamna Gorica
KG 02

U3

U7

/

MO

A2, A6

/

PP

U3

A8

/

/

KG 04

SK

U6

A1

A1

KG 03

DI

U4

U4

KG 05
KR 03

SS

SC
KR 06

U6

U5

/

/

MP

A8

A1

SK

U5

U5

KR 09

MP

/

186. člen

SS

A8

A1, A6

KR 11

U7

/

U3

A1

ZS

U5

/

/

SK
SC

A2, A3

A7, A8

KR 13
KR 14, KR 23

U4

/

U3

A7

SC

U4

MO
SC

/

/

KR 16
KR 17

A2, A3

A2, A8

187. člen

U4

A8

188. člen

/

U5

U7

/

A1, A8

SC
ZS

/

U6

MO
KR 22

ZP, VC

DC

KR 19

KR 25
LA 01

U4

U6

/

/

SC

A2, A6

A2

MO

U3

U4

LA 03

SK

151.c člen

/

SS

A2, A6

A2, A6

LA 06

U2

U5

/

/

MO

A3

A2

SK

U3

U5

LA 11

SS

SS

/

/

LA 13

A8

/

A2, A6

A2

151.d člen

U4

U5

A2

/

/

U2
SC

U5

A8

A8

MO
LA 18

SS

U7

U7

SK

LA 19

BT

MP

LA 17

LA 21

PP

DI

190. člen

/

LP 02

A2

/

/

191. člen

U5

A2

A2

/

U5

U5

SS
SS

SS

VC

LP 05

DC

U3

U1

MI 01
OT 01

MO

SK
OT 04, OT 06

MO

/

156.a člen

SK

A8

A2, A8

OT 07

U7

/

/

U7

/

A2

IZp

/

U5

PI

IZ

IZ

OT 09
OT 11

OT 10

OT 08

OT 05

Otoče

OT 03

OT 02

Mišače

LP 04

LP 03

LP 01

Lipnica

LA 22

LA 14

LA 12,

LA 10

LA 05, LA 20

LA 02

Lancovo

KR 24

KR 18

KR 15

KR 12

KR 10

KR 07

Kropa

KR 05

KR 04

52. člen

-

131. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Območje prostorske enote BE 23:
- Obstoječo lokalno cesto Begunje – Mošnje – Podnart je dopustno prestaviti na zahodni rob prostorske enote.
- Na območju zahodno od obstoječe lokalne ceste Begunje – Mošnje –
Podnart je dovoljena izvedba parkirišča. Zasaditi je treba vsaj eno drevo
na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim
bolj enakomerno.

64. člen

V 129. členu se na začetku prve alineje za besedilom »območje se«, doda
besedilo »mora načrtovati celovito in se«, za besedilom »rekreacijske dejavnosti«, pa se doda besedilo », nastanitvene kapacitete,«.

63. člen

V 126. členu se v prvi vrstici črta besedilo »in GOD 18«.

62. člen

Doda se nov 125.b člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote MK 01:
- Na zemljišču s parc. št. 480 in 481, obe k.o. Srednja vas naj se zasadi
grmovno in visokodebelno avtohtono vegetacijo.«.

61. člen

Za 125.a členom se doda novo podpoglavje 5.1.3.3., ki se glasi: »5.1.3.3.
Mlaka«.

60. člen

Doda se nov 125.a člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote PR 01:
- Dopusten podolgovat tlorisni gabarit stavbe za tradicionalno prostostoječo
hišo (A1) ima lahko razmerje stranic vsaj 1:1,2.«.

59. člen

Za 125. členom se doda novo podpoglavje 5.1.3.2., ki se glasi: »5.1.3.2.
Praproše«.

58. člen

»Območje prostorske enote ZaV 03:
- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
- za obstoječe objekte veljajo predhodno pridobljena gradbena in druga
upravna dovoljenja,
- glede na konfiguracijo terena in geološko geomehanske značilnosti območja je dopustni faktor izrabe območja do 0,35,
- za območje je treba izdelati podrobne geološko geotehnične strokovne
podlage s katerimi se določi pogoje in omejitve za gradnjo na nestabilnem
terenu,«.

V 125. členu se besedilo pred alinejami, ter prvih pet alinej (po novem štirih)
spremeni tako, da se glasijo:

57. člen

Podpoglavje »5.1.2.8. Zgornja Lipnica« se preštevilči v »5.1.2.7. Zgornja Lipnica«.

56. člen

Podpoglavje »5.1.2.7. Zgornja Dobrava« se preštevilči v »5.1.2.6. Zgornja
Dobrava«.

55. člen

Podpoglavje »5.1.2.6. Zaloše« se preštevilči v »5.1.2.5. Zaloše«.

54. člen

Črta se podpoglavje »5.1.2.5. Otoče«.

53. člen

V 117. členu se:
- za četrto alinejo doda novo peto alinejo, ki se glasi: »- na območju podrobne namenske rabe ZS se uredi otroško igrišče,«;
dosedanji peta in šesta alineja postaneta šesta in sedma alineja.

112. člen se črta.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

pogoji za pešce). Profil Gorenjske ceste naj bo prilagojen pešcu in kolesarju.
Ureditev Gorenjske ceste naj v smeri proti mestnemu jedru stopnjuje uporabo
prvin, prednostno namenjenih pešcem (izenačenje višinskih nivojev, omejitve
hitrosti, drevje in urbana oprema). Kranjsko diagonalo se na odseku od križišča
s Kopališko cesto do Vurnikovega trga uredi kot območje z režimom, ki omejuje
motorni promet.
(1.5) Ureja se obstoječe in nove peš in kolesarske povezave. Z ureditvami javnega prostora in s sistemom urejenih ter varnih pešpoti se ohranja, spodbuja ali na
novo vzpostavlja peš dostopnost do ključnih objektov, območij in dejavnosti v
mestu.
(1.6) Ohranja in ureja se javni odprti prostor mesta z zelenimi površinami. V okviru OPPN se pripravi celovita zasnova zelenih površin, ki vključuje tako bistvene
prvine zelenega sistema (večje odprte zelene površine kot so športni park z Oblo
gorico in grajski park z Donico), povezave med njimi, urejene z drevoredi (kot sta
Gorenjska cesta, Kranjska – diagonala) in posamezne zelene prvine ter ohranjanje pogojev za rast vegetacije – npr. delež raščenega terena na zemljiščih, ozelenjevanje parkirišč…).
(1.7) Območje Gorenjske ceste od križišča z ulico Staneta Žagarja do vstopa v
mestno jedro je za mesto pomembno identitetno območje, zato se ga kot takega
ohranja, vsi prostorski posegi pa izhajajo iz tega izhodišča. Območje se ureja
enotno in celovito ob upoštevanju kulturno varstvenih pogojev. Od križišča z ulico
Staneta Žagarja na severu v smeri proti jugu se stopnjujejo ureditve, namenjene
pešcem.
(1.8) Kulturna dediščina pomembno zaznamuje identiteto območja. Predvsem
ob Gorenjski cesti se poudarja značaj ulice, ki ga v veliki meri tvorijo objekti kulturne dediščine (vile s pripadajočimi odprtimi prostori). Prenova grajskega parka
mora poudarjati njegov zgodovinski kontekst.
(1.9) Ohranja se uravnoteženo razmerje med stanovanjskimi in centralnimi ter
institucionalnimi dejavnostmi, predvsem ob Gorenjski cesti. Strateško se umešča
v prostor dejavnosti, ki spodbujajo mestni utrip. Dejavnosti se morajo s posegi
podrediti osnovnim urbanističnim usmeritvam in pogojem oblikovanja prostora.
(1.10) Območje Kranjske ceste se rekonstruira. Ohranjati je treba obstoječa
drevesa ob cesti oziroma nadomestiti v drevoredno potezo. Pred pričetkom del
je treba obvestiti pristojni zavod za varstvo narave. Sočasno z rekonstrukcijo ceste je treba predvideti obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

43. člen

42. člen

41. člen

(1.11) Na zemljišču s parc. št. 167/1 k.o. Radovljica je dovoljena ureditev parkirišča v zelenem. Za ureditev parkirišča je treba izdelati celovite variantne rešitve,
v katerih se v skladu z mobilnostnim načrtom preveri potrebe po številu parkirnih
mest in različne oblike parkiranja.«.

99. člen se črta.
100. člen se črta.

101. člen se črta.
44. člen
102. člen se preštevilči v 101. člen.
45. člen
103. člen se preštevilči v 102. člen.
46. člen
104. člen se preštevilči v 103. člen.

49. člen

48. člen

47. člen
105. člen se preštevilči v 104. člen.
105.a člen se črta.
V (1.1) točki prvega odstavka 106. člena se besedilo »točka (1)« nadomesti z
besedilom »prvi (1) odstavek«.
50. člen
Doda se nov 110.a člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote KR 01:
- do uveljavitve OPPN se poleg določil 70. člena glede oblikovanja objektov
in vrste dopustnih dejavnosti upošteva tudi usmeritve Konservatorskega
načrta za prenovo kulturnega spomenika Kropa (Domplan d.d., UD/46368/13, Kranj, november 2013).«.
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74. člen

Doda se novi 152.a člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote LE 79:
Na območju prostorske enote je dopustna izgradnja objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture s spremljajočimi objekti.«.

75. člen

V poglavju 5.2.1.11. Lesce se doda novi 151.e člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote LE 47:
Na območju prostorske enote je treba urediti utrjeno dostopno cesto z enotnim cestnim profilom. Na območju se v največji možni meri ohranja visokodebelna drevesna vegetacija.«.

Črta se dosedanji 151.b člen.

73. člen

V poglavju 5.2.1.10.a Lancovo se doda novi 151.d člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote LA 19:
Na severovzhodnem delu zemljišča s parc. št. 229/1, k.o. Lancovo naj se na
območju ohrani vsa obstoječa drevesna in grmovna vegetacija.«.

72. člen

Dosedanji 151.a člen se preštevilči v 151.c člen.

71. člen

V poglavju 5.2.1.10.a Lancovo se doda novi 151.b člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote LA 02:
Na zemljišču s parc. št. 491/70 k.o. Lancovo se uredi javno otroško igrišče.«.

70. člen

V poglavju 5.2.1.10. Hraše se doda novi 151.a člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote HR 07:
Stanovanjske stavbe niso dopustne. Območje naj se obsadi z grmovno in visokodebelno avtohtono vegetacijo.«.

69. člen

V 145. členu se dosedanje besedilo uvrsti pod prvi odstavek (1).
Nadalje se doda še drugi odstavek (2), ki se glasi:
»(2) V območju prostorske enote, na odseku, ki meji na prostorsko enoto RBR
01 z namensko rabo IZ, se ohranja javna pot vzdolž železniške proge.«.

68. člen

V 141. členu se:
- v drugem odstavku besedilo »prejšnje točke« nadomesti z besedilom
»prejšnjega odstavka«;
- v tretjem odstavku besedilo »(1.1) točke« nadomesti z besedilom »prvega
(1) odstavka«;
- v četrtem odstavku besedilo »(1.1) točke« nadomesti z besedilom »prvega
(1) odstavka«.

67. člen

Doda se nov 137.a člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote BR 18:
Gradnja novih objektov vključno z dozidavami in nadzidavami v skladu z določili 13. člena, je zaradi neposredne bližine kulturne dediščine romarskega
središča Brezje na Gorenjskem dovoljena s predhodnim soglasjem službe
pristojne za varstvo kulturne dediščine.«.

66. člen

Doda se novi 163.c člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote RA 58:

83. člen

Doda se novi 163.b člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote RA 45:
Dopuščajo se vzdrževalna, investicijsko vzdrževalna dela in rekonstrukcije obstoječih zakonito zgrajenih stavb ob upoštevanju oziroma ohranjanju tipologije
stavb in območja ob hkratnem zagotavljanju boljših funkcionalnih in bivalnih
pogojev stavbe in območja. Posegi na objektih morajo biti usklajeni z arhitekturnim izrazom osnovnega objekta oziroma tipologijo skupine objektov in z njim
tvoriti oblikovno celoto.
Dopustna je nadzidava poslovnega objekta Alpdom na zemljiščih s parc. št.
303/8 in 305/6, obe k.o. Radovljica za eno etažo.«.

82. člen

Doda se novi 163.a člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote RA 44:
Ob rekonstrukciji stanovanjskih objektov med Kosovelovo ulico in Kranjsko cesto je treba zaradi višinske razlike in zagotavljanja prometne varnosti na Kranjski
cesti zunanji prostor ob objektih preoblikovati tako, da se glavne dostope iz
Kranjske ceste ukine in se jih nadomesti z dostopi s Kosovelove ulice razen
objekta oziroma zemljišča s parc. št. 114/15, 114/16, 114/18, 114/21 in
114/28, vse k.o. Predtrg, ki se napaja iz ulice, ki vodi do osnovne šole ATL
Radovljica.«.

81. člen

Na koncu 161.a člena se doda besedilo: »Na zemljišču s parc. št. 493/3 k.o.
Predtrg naj se pred vsako gradnjo oziroma poseg predhodno izdela geomehansko poročilo o stabilnosti tal. Kjer se načrtujejo izkopi v glinenem delu tal naj se
meteorne vode vodijo v kanal in ne v ponikovalnico.«.

80. člen

Nadalje se v istem podpoglavju doda še nov 157.b člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote PL 06:
Območje prostorske enote PL 06 je opredeljeno kot območje izključne ter območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe. Na območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorsko zakonodajo in
zakonodajo s področja graditve dovoljeni prostorske ureditve ter gradnja objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov, vzdrževanje in odstranitev objektov) in druge ureditve za potrebe obrambe ne glede
na vrsto objektov glede na zahtevnost. V oddaljenosti do 1 km od območij za
potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva. V oddaljenosti
do 2 km od takih območij je treba za vsako novogradnjo visoko nad 25 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva, razen za novogradnje v okolici
območij za potrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih območij.«.

V podpoglavju 5.2.1.15. Poljče se doda nov 157.a člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote PL 01:
Na zemljiščih s parc. št. 985/1 in 985/2, obe k.o. Begunje je treba novi objekt
pravokotne oblike orientirati skladno z obstoječo morfologijo naselja tako, da
ima daljšo stranico orientirano v smeri sever – jug. Zemljišča so delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena
tega odloka.«.

79. člen

V besedilu »»156.a člen« se črta narekovaj pred navedbo člena, tako da se
navedba člena zdaj glasi »156.a člen«.

78. člen

V 155.a členu se:
- v drugi alineji besedilo »točke (7)« nadomesti z besedilom »sedme točke
(1.7) prvega (1) odstavka«;
- v peti alineji besedilo »točke (5)« nadomesti z besedilom »petega (5) odstavka«.

Doda se nov 131.a člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote BE 25:
Na meji z enoto BE 26 je treba ohranjati oziroma ob novogradnji vzpostaviti
zeleni pas iz visokodebelnih dreves in visokih grmovnic.«.

Doda se novi 152.b člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote LE 83:
Na območju prostorske enote se dopušča ureditev ograjenega parkirnega prostora za kmetijske stroje oziroma mehanizacijo. Na delu zemljišča je dopustna
postavitev nadstreška z višino največ do 6,0 m nad terenom. Za ograditev je
dopustna žičnata ograja, ki mora biti intenzivno obsajena. Na območju ni dopustna postavitev objektov za oglaševanje. Investitor mora skladno z zakonodajo
zagotoviti ustrezno protihrupno pasivno zaščito objektov.«.

76. člen
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77. člen

višinski gabarit se dovoljuje do 15 m nad koto raščenega terena. Določilo
prejšnjega stavka ne velja za objekte in dele objektov, ki so podrejeni
tehnologiji in so tako lahko tudi višji.
na zemljiščih s parcelnima številkama 637/1 in 637/3 k.o. Begunje se
določa III. stopnja varstva pred hrupom dokler bo obstoječa stavba namenjena tudi bivanju.
Na severnem delu prostorske enote, na stiku s stanovanjskim območjem
v enoti BE 21, je treba na zemljišču s parcelno številko 381/3 k.o. Begunje obstoječo drevesnogrmovno živico ohraniti kot neograjen zeleni pas.
Vzdolž severnega roba živice je treba urediti dodatno pot za pešce.«.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

65. člen

-

-

-
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Dostop v območje se uredi preko obstoječega priključka z javne poti (parc. št.
804/2, 147/14 in 137/14 vse k.o. Predtrg), ki poteka po sredini kareja od
Jalnove ceste do Kranjske ceste. Cestni priključek na križišču z Jalnovo cesto
je potrebno razširiti in zagotoviti razširitev obstoječe javne poti. Ureditev neposrednih dostopov s Kranjske ceste je dopustna samo za obstoječe objekte na
zemljiščih s parc. št. 147/11, 145/2 in 146/3, vse k.o. Predtrg. Dostop do
načrtovanega objekta na zemljišču s parc. št. 146/2 k.o. Predtrg naj se združi z obstoječim dostopom, ki poteka po zemljišču s parc. št. 148/3 k.o. Predtrg. Vsi ostali objekti v območju se priključujejo na Ljubljansko cesto, Jalnovo
cesto ali javno pot.«.
84. člen

97. člen

št. 235, 29. decembra 2017

Doda se novi 181.a člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote RBR 53:
Na območju naj se ohranja vsa obvodna vegetacija, na območje naravne vrednote – vodotok Begunjščica se ne posega. Za kmetijsko dejavnost se dopušča 120 mest za govejo živino oziroma ekvivalentno število druge živine. Za
večje število glav živine je potrebno v okviru priprave projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja, zaradi možnosti vpliva hrupa in neprijetnih vonjav na
bližnja stanovanjska območja in površine za šport in rekreacijo, z ustrezno
strokovno podlago preveriti ali je načrtovana skupna kapaciteta števila glav
živine ustrezna oziroma jo je treba ustrezno zmanjšati tako, da omenjena območja ne bodo prekomerno obremenjena skladno s 25. in 55. členom tega
odloka.«.
98. člen

Dosedanji 163.a člen se preštevilči v 163.d člen.
85. člen
183.a člen se spremeni, tako, da se sedaj glasi:
»Območje prostorske enote RBR 99:
Na območju Hraških steljnikov se ohranja obstoječo vegetacijo (drevje, omejke in živice) in pogoje za ptice. Pred posegi v območje je potrebno pridobiti
soglasje pristojnega zavoda za gozdove. Conacija Hraških steljnikov je razvidna iz kartografskega dela Prikaza stanja prostora.«.

100. člen

V 183.b členu se za obstoječe besedilo doda besedilo »z okrepčevalnico in
sanitarijami«.

99. člen

Doda se novi 164.a člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote RA 74:
Objekti tipa A2 imajo lahko tudi enokapno streho z naklonom, ki sledi naklonom obstoječih objektov tipa A3 v tej prostorski enoti. Stanovanjskim objektom št. 2A, 2 do 20 se ohranja značilne arhitekturne elemente – streha, balkoni, okenske odprtine.«.
86. člen

87. člen

168.a člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Območje prostorske enote RA 101:
Objekti vrtne arhitekture (paviljoni, pergole ipd.) niso dopustni.«.

Črta se 168.b člen.
88. člen

Doda se nov 183.c člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote RBR 101:
Na območju se lahko izvede železniški tir za potrebe prostorske enote RA 80
(Gramoznica Graben).
Ureditve za potrebe železniškega tira naj se načrtujejo na severozahodnem
delu območja RBR 101, ki je izven ekološko pomembnega območja, da se
ohranja sklenjen gozd ob Savi in na pleistocenski terasi nad reko.«.

Za 172. členom se doda novo podpoglavje »5.2.1.20. Studenčice«.
89. člen

Doda se nov 183.d člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote RBR 102:
Na območju se lahko izvede železniški tir za potrebe prostorske enote RA 80
(Gramoznica Graben).«.

Doda se nov 183.f člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote RBR 104:
Na delih zemljišč s parc. št. 957/2, 958/1 in 957/1, vse k.o. Mošnje je dopustno urediti dostopno pot širine 3.5 m od naselja Gorica v enoti GO 02 do
območja za minigolf v enoti RBR 100.«.

103. člen

Doda se nov 183.e člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote RBR 103:
Na območju prostorskih enot pri naselju Črnivec, severno in južno od križišča
regionalne in lokalne ceste proti Brezjam je na kmetijskih zemljiščih dopustna
ureditev začasnih parkirišč ob času dogodkov v Brezjah. Po uporabi je treba
zemljišča povrniti v prejšnje stanje brez trajnih posledic za kmetijsko dejavnost.«.

102. člen

101. člen

V podpoglavju 5.2.1.20. Studenčice se doda novi 172.a člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote ST 02:
Na zemljiščih s parc. št. 680/7 in 680/8, obe k.o. Hraše naj se v čim večji
meri ohrani ter po izvedbi gradenj sanira prizadet gozdni rob. Gnojno jamo na
zemljišču s parc. št. 680/8, k.o. Hraše je treba tehnično izvesti tako, da v
okolico ne oddaja pretiranega smradu.«.
90. člen
Podpoglavje »5.2.1.20. Vrbnje« se preštevilči v »5.2.1.21. Vrbnje«.
91. člen
173. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Območje prostorske enote VR 05:
Z gradnjami in ureditvami naj se ne posega na območje naravne vrednote
Begunjščica - vodotok.«.
92. člen
Podpoglavje »5.2.1.21. Zapuže« se preštevilči v »5.2.1.22. Zapuže«.
93. člen

Doda se nov 183.g člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote RBR 105:
Na območju je dovoljena postavitev oziroma ureditev začasnega šotorišča.
Obstoječi sadovnjak se ohranja.«.

104. člen

Podpoglavje »5.2.1.22. Radovljiško – Brezjanska ravnina – odprti prostor« se
preštevilči v »5.2.1.24. Radovljiško – Brezjanska ravnina – odprti prostor«.

105. člen

Podpoglavje »5.2.1.22. Zgornji Otok« se preštevilči v »5.2.1.23. Zgornji
Otok«.

95. člen

94. člen

V 177. členu se za besedilo »in motoristične dirke.« doda besedilo »Dopustna
je izvedba zemeljskih nasutij oziroma nivelacij terena«.
96. člen

Doda se nov 183.h člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote RBR 106:
Pri načrtovanju daljinske kolesarske steze po zemljiščih s parc. št. 1359/6,
135, 1359/8, 1359/9, 1359/10, 1359/11, 1359/12, 1359/13, 1339/4,
1339/5 in 1339/6, vse k.o. Hraše, naj zaradi bližine rastišča kukavičnic,
kolesarska steza v tem delu poteka po obstoječem poljskem kolovozu, gradnja pa se izvaja tako, da se ohranja okoliške travnike. Deponiranje materiala
izven območja kolesarske steze ni dopustna. Kolesarska steza se naj gradi po
trasi brez dodatnih novih dostopih poti.«.
Doda se novi 177.a člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote RBR 13:
Na zemljiščih s parc. št. 940/2 k.o. Brezje mora investitor novih objektov
skladno z zakonodajo zagotoviti ustrezno protihrupno pasivno zaščito.«.
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106. člen

Doda se nov 203.a člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote LKD 105:
Na območju je dopustna izvedba parkirišča. Zasaditi je treba vsaj eno drevo
na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj
enakomerno. Območje je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi
česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«.

Doda se nov 203.b člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote LKD 109:
Rekonstrukcijo obvoznice Lipnica naj se načrtuje tako, da pri prečenju vodotoka Lipnica v strugi vodotoka ni opornih stebrov. V strugo vodotoka naj se ne
posega, brežine naj se ohranja v obstoječem stanju. Oporne zidove naj se
oblikuje kaskadno in se jih po končanih delih ozeleni z lokalno značilno avtohtono vegetacijo. Pri gradnji je treba posebno pozornost nameniti invazivni tujerodni vrsti japonski dresnik in hkrati z ostalo projektno dokumentacijo pripraviti ustrezen načrt, da se prepreči nadaljnje širjenje te vrste.«.

V 222. členu se za besedilom »KAR 07« črta besedo »in«, doda pa se vejico
(»,«). Za besedilom »KAR 12« pa se doda besedilo »in KAR 27«.

124. člen

Doda se nov 221.a člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote KAR 08 in KAR 27:
Na delih zemljišč s parc. štev. 17/2, 1/1 in 17/3, vse k.o. Srednja vas, je
opredeljeno območje možne izključne rabe za potrebe obrambe. Na območju
možne izključne rabe za potrebe obrambe posegi ne smejo onemogočati
uporabe območja za potrebe obrambe v primeru vojnega in izrednega stanja,
krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter za usposabljanje, oziroma so posegi
lahko takšni, da je mogoče izključno rabo za potrebe obrambe v zgoraj navedenih primerih takoj vzpostaviti. Za posege v prostor na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 1 km od navedenega območja za potrebe obrambe je treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva.«.

113. člen

114. člen

123. člen

V 196. členu se za besedilom »št. 970/1« doda vejico (»,«) in črta besedo
»in«. Za besedilom »613/1« pa se vejico (»,«) črta, doda pa se besedilo »in
644/15, vse«.

122. člen

V 216. členu se za besedilom »št. 189/12« doda besedilo »in 144/2, obe«.

121. člen

V 213. členu se za besedilom »k.o. Kropa, je opredeljeno kot območje možne
izključne rabe« doda besedilo »ter omejene in nadzorovane«. Na koncu 213.
člena se doda še besedilo »Za posege v prostor na območju možne izključne
rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva
pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 1 km od navedenega območja za
potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva.«.

120. člen

Za 210. členom se doda nov 210.a člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote GOD 18:
- osvetljevanje območja je treba omejiti in ohraniti naravno vrednoto, konkretne omilitvene ukrepe za osvetljevanje se določi pri pripravi OPPN,
- na območju naj se ohranja čim več obstoječe vegetacije,
- po opustitvi posameznega odlagališča je treba območje sanirati in ga zasaditi z avtohtonim drevesnimi in grmovnimi vrstami; razmerje med posameznimi avtohtonimi vrstami naj bo podobno kot je v neposredni bližini,
- za dovozne ceste naj se uporabi obstoječe poti,
- dejavnosti naj bodo razporejene tako, da hrup na meji posameznega območja ne bo presegel dovoljenih mejnih vrednosti za III. stopnjo varstva
pred hrupom, kar pa ne velja za dovozne ceste,
- vlogi za izdajo naravovarstvenih smernic je treba priložiti inženirsko geološko študijo in hidrogeološko študijo vpliva načrtovane deponije.«.

119. člen

Na koncu 207. člena se doda besedilo »Dopusten podolgovat tlorisni gabarit
stavbe za tradicionalno prostostoječo hišo (A1) ima lahko razmerje stranic vsaj
1:1,2.«.

118. člen

V podpoglavju »5.2.3.1. Slatna« se za 204. členom doda nov 204.a člen, ki
se glasi:
»Območje prostorske enote SN 02:
Na zemljiščih s parc. št. 216, 640/2, 233/3, 233/4 in 233/5, vse k.o.
Srednja vas naj se v čim večji meri ohrani ter po izvedbi gradenj sanira prizadet
gozdni rob.«.

117. člen

Na koncu 204. člena se doda besedilo »Na parceli 203, k.o. Srednja vas ni
dopustna izvedba večjih zemeljskih nasutij oziroma nivelacij terena. V čim večji
meri naj se ohranja visokodebelna vegetacija.«.

116. člen
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V podpoglavju 5.2.5.2. Poljščica se doda nov 217.a člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote PŠ 02:
Na zemljiščih s parc. št. 490 in 491/1, obe k.o. Češnjica pri Kropi naj se v
čim večji meri ohrani ter po izvedbi gradenj sanira prizadet gozdni rob in druga
visokodebelna vegetacija.«.
112. člen

V 194. členu se besedo »prostorski« nadomesti z besedo »prostorskih«.

111. člen

V 192. členu se besedilo »(EŠD 420197)« nadomesti z besedilom »(EŠD
24873)«.

110. člen

Doda se nov 185.a člen, ki se glasi:
»Območje prostorske enote KR 09:
- območje je namenjeno ureditvi parkirišč in gradnji gasilskega doma, ki jih
je treba v skladu z usmeritvami Konservatorskega načrta za prenovo kulturnega spomenika Kropa ((Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013) in pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine načrtovati in izvesti sočasno,
- oblikovanje objektov naj upošteva značilnosti tradicionalnega oblikovanja
v območju Lipniške doline,
- oblikuje naj se ustrezen vhod oziroma dostop v območje Krope,
- ohranjati je potrebno obvodno vegetacijo, območje naj se s peš in kolesarskimi potmi poveže s sosednjimi območji,
- območje je potrebno ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,
- novo javno razsvetljavo je potrebno omejiti na minimum, na svetilke pa naj
se namesti senzorje za samodejni vklop in izklop,
- gradnje se na zunanjem gradbišču izvaja le v času dnevne svetlobe in brez
uporabe umetnih svetil,
- območje je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba
upoštevati določila 62. člena tega odloka.«.

109. člen

115. člen
Dosedanji 203.a člen se preštevilči v 203.c člen.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

185. člen se spremeni, tako, da se sedaj glasi:
»Območje prostorske enote KR 06:
- na južnem delu prostorske enote z namensko rabo PP se ob upoštevanju
usmeritev za oblikovanje objektov iz Konservatorskega načrta za prenovo
kulturnega spomenika Kropa (Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013) dopušča garažna hiša za potrebe starega jedra Krope,
- v prostorski enoti z namensko rabo PP se s sanacijo obstoječe stavbe na
zemljiščih s parc. štev. 444/3, 444/10, 444/11 in 444/13, k.o. Kropa
dovoljuje še stanovanjska, zdravstvena (ambulanta) in trgovska (lekarna)
dejavnost,
- na območju je treba novo javno razsvetljavo omejiti na minimum, na svetilke pa naj se namesti senzorje za samodejni vklop in izklop, gradnje pa naj
se na zunanjem gradbišču izvaja le v času dnevne svetlobe in brez uporabe umetnih svetil,
- območje je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba
upoštevati določila 62. člena tega odloka.«.

108. člen

Dosedanji 184. člen se preštevilči v 184.a člen.

107. člen

Dosedanji 183.c člen se preštevilči v 184. člen.
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125. člen

NR

Posebne
določbe
/

/

/
109. člen
/
210. člen

Oznaka PE
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/
89. člen
/
/
/
210. člen

218. člen

/
96. člen

96. člen

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

BT

/

/

Lesce Mivka

/

123. člen

SC, VC

SK

Zapuže-za stanovanjsko gradnjo
Zgornja Dobrava

PREDVIDENI OPPN
Ime OPPN
NR

Letališče Lesce

IL

71. člen

74. člen

72. člen
Begunje povezovalna cesta

MO, VC

/

DZ, VC, ZP
BE 15

Begunje Center

MO

75. člen

Begunje bolnišnica

Alpski letalski center
ALC 01
Begunje

BE 18

Begunje Poddobrava sever

DI, SC

/

BE 38

Begunje Poddobrava Jug

IP

BE 39

BE 02

Posebne
določbe

Preglednica 2: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na
podlagi podrobnejših meril in pogojev za pripravo OPPN - predvideni OPPN

Zgornja Dobrava
ZgD 04

Šobec
ŠO 02
Zapuže
ZA 14

LE 54
Lesce Leški hrbet
SC, IP
LE 56
Lesce Vzhod
MO
LE 75
Rekonstrukcija
IP
Letališke ceste
LE 76
Lesce Za Trato
SC
LE 81
TNC3
MO
Mošnje
MO 16
Mošnje stanovanjska
SC
gradnja
Poljšica
PŠ 04
Poljšica- Turistično
BT
območje Kalan
Radovljica
RA 01
Radovljica Staro
MO
mestno jedro
RA 02a
Radovljica Centralno
BT, DI, MO,
območje (velja do uve- ZS, ZP
ljavitve novega OPPN)
RA 02b
Radovljica Centralno
MO, SC,
območje (velja do uve- ZS, ZP, IP
ljavitve novega OPPN)
RA 22
Radovljica Predtrg
MP
(1. faza)
RA 23
Radovljica Langusova
SC
RA 27
Radovljica »za stanoSC
vanjsko gradnjo
Predtrg«
RA 39
Radovljica Na vhodu
MO
RA 46
Radovljica Cankarjevo
MO, SC,
naselje
ZS
RA 78
Radovljica Čistilna
OO
naprava
RA 79
Radovljica Čistilna
PI
Sever
RA 80
Gramoznica Graben
PP
RA 84
Radovljica Gradnikova
IP
cesta
RA 103
Rekonstrukcija Savske IP, VC
ceste
Radovljiško – Brezjanska ravnina - odprti prostor
RBR 98
Rekonstrukcija ceste
IP
Lesce - Begunje

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

V 228. členu se:
- v prvem odstavku, točka 1 (1.1) se briše deseta alineja, ki se glasi: »- ZN
za Centralno območje Radovljica (DN UO, št. 66/2006, 132/2010,
133/2010, 148/2011, 170/2013).«;
- v prvem odstavku, točka 3 (1.3) v zadnji alineji na koncu besedila doda
vejico (»,«);
- v prvem odstavku, točka 3 (1.3) za zadnjo alinejo doda še štiri alineje, ki
se glasijo:
» - OPPN za območje mešanih površin RA 22 – Predtrg (1. faza) (DN UO,
št. 191/2014),
- OPPN za rekonstrukcijo ceste Lesce – Begunje (DN, UO št. 191/2014),
- OPPN za območje proizvodnih površin RA 80 – gramoznica Graben
(DN, UO št. 191/2014),
- OPPN za območje osrednjih površin LE 76 – Lesce, Za Trato (DN, UO
št. 211/2016).«;
- v drugem odstavku v zadnji alineji na koncu besedila doda vejico (»,«);
- v drugem odstavku za zadnjo alinejo, doda še dve alineji, ki se glasita:
»- OPPN za rekonstrukcijo Savske ceste v Radovljici (DN, UO št.
191/2014),
- ZN za Centralno območje Radovljica (DN UO, št. 66/2006, 132/2010,
133/2010, 148/2011, 170/2013) – območje razveljavitve obsega prostorske enote RA 74, RA 44 in del RA 45.«.
126. člen
V 230. členu se besedo »Druge« nadomesti z besedo »Tretje«.
127. člen
Priloga 1 se spremeni tako, da se glasi:
»PRILOGA 1: Prostorske enote na območju občine Radovljica

VELJAVNI OPPN
Ime OPPN

Preglednica 1: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na
podlagi podrobnejših meril in pogojev za pripravo OPPN - veljavni OPPN

Oznaka PE

ZK

SS

SC
SC
SC
OO

/

114. člen

/
SC

MO, DC,
SC, SK,
K1, K2, G,
VC, IP
SC

Kropa Stočje

86. člen

Lesce Center

/
/
/
/
/
/
/
/

TNC1, 2, priključek
Lesce Plana
Cesta »za Verigo«
Poljska pot
Lesce Jug
Dolina
Železniška ulica
»Za Merkurjem«
v Lescah

ZS, MO, DI,
SC
MO
SC
IP
SC, ZP
PP
MO, SC
IP
SC

Kamna Gorica Sz-11

Begunje
BE 07
Begunje Novo
pokopališče
Brezje
BR 11
Brezje stanovanjska
gradnja
Brezovica
BZ 05
Brezovica 1
BZ 06
Brezovica 2
Dvorska vas
DV 02
Dvorska vas
Gorenjske dobrave - odprti prostor
GOD 16
Diro Črnivec
Kamna Gorica
KG 01
Kamna Gorica Jedro

KG 06
Kropa
KR 21
Lesce
LE 01
LE 06
LE 32
LE 37
LE 38
LE 40
LE 41
LE 45
LE 51
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Brezje Bazilika

ZK

DC, MO, ZP

77. člen

76. člen

DV 07

DV 06

ČR 10

ČR 09

Dvorska vas Jug

Dvorska vas
Opekarna

Dvorska vas nad
Strojem

Črnivec Turizem

Črnivec V naselju

Begunje Pod
smučiščem Krpin

BT

SK

SC

MP

BT

SC

BT, VC

84. člen

83. člen

82. člen

81. člen

80. člen

79. člen

210. člen

129. člen

Dvorska vas

Golf Bled

JEL 29
Kamna Gorica
KG 07

126.
člen,
210. člen

Kropa Jedro

ZS

SS

DC, MO, SS, SC,
VC

115. člen

113. člen

111. člen

110.a
člen

LA 04

Lancovo spodaj
severovzhod

SC, MO, ZS

119. člen

117. člen

LE 08

Veriga

Lipce

SC

PP

PP

92. člen

90. člen

88. člen

87. člen

Kropa Kamnolom

BT

LN

95. člen

128. člen

Šobec
ŠO 01

ŠO 03
Zapuže
ZA 13

Zadnja vas
ZaV 03

Zgornja Lipnica
ZgL 04
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96. člen

96. člen

97. člen
98. člen

101. člen

102.
člen
166.
člen
103.
člen

104.
člen

MO

BT, G, K2, IP, ZS,
VC
BT

125. člen

108.
člen

106.
člen
107. člen

/

Zapuže proizvodnja
Jug

SP

124. člen

Lesce Šobec

Zadnja vas počitniško območje

MP

122. člen

Hipodrom

Zgornja Lipnica
Center

MP

Oznaka PE
NR
Oblikova- Obliko- Posebne
nje nase- vanje
določbe
lja
stavb
( / - ni posebnih določb, veljajo
splošna določila)
RADOVLJIŠKO – BREZJANSKA RAVNINA
Avtocesti Vrba - Peračica in Peračica - Podtabor
AC 01
IP, MO
DPN
DPN
/
AC 02
IP
DPN
DPN
/

Preglednica 3: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na
podlagi drugih podrobnejših meril in pogojev

Založe
ZŠ 05

Zaloše Industrijska
cona

Radovljica
RA 02a
Radovljica CentralBT, DI, MO, ZS,
no območje (do
ZP
uveljavitve novega
OPPN velja ZN za
Centralno območje
Radovljica skladno
s 96. in 228. členom (DN UO, št.
66/2006,
132/2010,
133/2010,
148/2011,
170/2013)
RA 02b
Radovljica CentralMO, SC, ZS, ZP,
no območje (do
IP
uveljavitve novega
OPPN velja ZN za
Centralno območje
Radovljica skladno
s 96. in 228. členom (DN UO, št.
66/2006,
132/2010,
133/2010,
148/2011,
170/2013)
RA 05
Radovljica Almira
MO, MP
RA 22
Radovljica ProizvoMP
dna cona Predtrg
RA 86
Regijski reševalni
MO
center
RA 87
Radovljica Pod TriSC
glavsko
RA 88
Radovljica selitev
SK
kmetije Valant
RA 90
Radovljica - Oskrbo- SB, ZP, K1
vano območje (negovalna bolnica)
RA 95
Gorenjska regijska
DZ
bolnišnica
Radovljiško – Brezjanska ravnina - odprti prostor
RBR 95
Rekonstrukcija ceIP
ste Radovljica –
Nova vas – Zapuže

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

BR 12

Brezje Širitev pokopališča

Brezje
BR 17

DV 09

BT

85. člen

Begunje - smučišče

GB 03

Lesce Pod Golfom-zahod

BT, K1, G

BS 02

GB 04

Lesce Pod Golfom-vzhod

Črnivec

GB 05

Lesce Pod Golfom-jug

OO

127. člen

Gorenjske dobrave - odprti prostor
GOD 17

LN

110. člen

DIRO Črnivec
razširitev

Kamna Gorica - Kamnolom

SK, ZS

Jelovica - odprti prostor

Kamna Gorica ob
Lipnici
KR 01

Kropa Stanovanjska
gradnja SV

MP

116. člen

Kropa

KR 08

Kropa Smučišče

MO

Lancovo

KR 20

Lancovo Zgoraj
vzhod
LA 08

SC

LA 07

LA 15

Lancovo Spodaj
v vasi

LE 36

Leški Dol
(ob Alpski)

MO

94. člen

93. člen

120. člen

Lancovo spodaj
severozahod

LE 57

Lesce cestni otok
(med Begunjsko in
Letališko)

MO

MO

BT

LA 23

LE 77

Lesce Gala

Lesce Ob zmaju

Lesce

LE 78

Podvin Ob hotelu

Območje pod Jelovico - odprti prostor

LE 80

Otoče

OPJ 14
Podvin
PD 03
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Štirideset let Doma
dr. Janka Benedika
Za silvestrovo leta 1977, dober mesec po odprtju, je bilo v Domu dr. Janka Benedika v Radovljici
trinajst stanovalcev in sedemnajst zaposlenih. Štirideset let kasneje je v domu več kot dvesto
stanovalcev, za katere skrbi sto trideset zaposlenih.

Spominska slovesnost
na Goreljku
Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica
in Odbor Prešernove brigade sta v soboto, 16.
decembra, organizirala tradicionalno spominsko
slovesnost ob štiriinsedemdeseti obletnici boja
tretjega bataljona Prešernove brigade na Pokljuki.

Marjana Ahačič
Zadnji četrtek v novembru so
v Domu dr. Janka Benedika
pripravili slovesnost ob okrogli obletnici doma. Zgrajen je
bil jeseni leta 1977, za silvestrovo. Dober mesec po odprtju je bilo v domu 13 stanovalcev in 17 zaposlenih. Štirideset let kasneje je stanovalcev
več kot dvesto, zanje skrbi sto
trideset zaposlenih.
"Dom spada med starejše
tovrstne ustanove v Sloveniji
in na to smo ponosni. Kar v
resnici šteje na dolgi rok, pa ni
starost organizacije, ampak
njena mladostnost. Vprašati bi
se torej morali, kako mladosten je Dom. Ali ima dovolj
energije za uspešno prihodnost? Je sposoben še nadaljnje
rasti in razvoja? Je sposoben
razmišljati z logiko jutrišnjega
dne? Ko pogledamo, kaj vse
delamo in kaj se novega dogaja v Domu, je odgovor na dlani. Dom je v polni moči, z
vzponi in padci, a vendar se
neustavljivo razvija in premaguje vse ovire," je v uvodnem
nagovoru na slovesnosti poudarila direktorica Sonja Resman.
Kot pravi Resmanova, se v
domu že dolgo zavedajo, kako
pomemben del družbene
stvarnosti so najstarejši med
nami. "Naša življenjska doba
je vse daljša, zavedamo se velikega pomena, ki ga imata skrb
za zdrav način življenja ter

Marjana Ahačič

Na prireditvi so nastopili tudi stanovalci doma. / Foto: Primož Pičulin
aktivno in kakovostno preživljanje časa," je povedala. "Urejeni pogoji bivanja ter strokovna zdravstvena nega in oskrba
pa niso edino, kar je pomembno. Pomembne so tudi naše
medsebojne vezi, povezovanje
in sodelovanje med tistimi, ki
v tej skupnosti delamo in živimo," je še poudarila.
Slovesnosti se je udeležil
tudi predsednik države Borut
Pahor. "Vesel sem, ko vidim,
da ste mnogi pripadniki te
generacije v Radovljici našli
miren in varen dom," je dejal
predsednik Pahor in se

Voditelj Peter Poles in dolgoletna prostovoljka Bernarda
Kastelic / Foto: Primož Pičulin

zahvalil vsem generacijam
zaposlenih in prostovoljcev,
ki so se v štirih desetletjih
vestno in zavzeto trudili za
kakovostno bivanje stanovalcev. "Domovi za ostarele ste
srce lokalne skupnosti in
tako presegate le skupnost
zaposlenih in stanujočih," je
še dejal predsednik Pahor, ki
je ob tej priložnosti direktorici doma Sonji Resman v luči
lanskega praznovanja 25-letnice samostojnosti in letošnje obeležitve 25. obletnice
mednarodnega priznanja
Republike Slovenije podaril

Direktorica doma Sonja Resman in predsednik države
Borut Pahor / Foto: Primož Pičulin

Radol'ca, dežela navdiha
Marjana Ahačič
Zavod Turizem in kultura
Radovljica je v začetku meseca predstavil novi promocijski
film, ki predstavlja destinacijo Radol'ca. Film z naslovom
Radol'ca, dežela navdiha,
predstavlja destinacijo na nje-

nih najbolj pomembnih točkah, njem pa kot akterji nastopajo štirje domačini: Rok
Rozman, športnik in biolog, v
filmu prikazuje naravo in
aktivnosti v njej; Miran Kambič, fotograf, arhitekt po izobrazbi, v filmu predstavlja
mestno jedro Radovljice, nje-

slovensko zastavo – kot izkaz
spoštovanja in hvaležnosti za
prizadevanje vseh, ki vestno
in zavzeto skrbijo za stanovalce v tem domu.
Privlačno prireditev, ki jo je
imenitno povezoval znani
televizijski voditelj Peter Poles,
so z navdušenjem spremljali
stanovalci doma, njihovi svojci, gostje in zaposleni. Še posebno toplo so pozdravili nastop
priljubljene pevke Tanje Žagar
ter uživali v imenitnem nastopu, ki sta ga zanje pripravila
odlična plesalca Maja Geršak
in Peter Majzelj.

Ob spomeniku padlim borcem tretjega bataljona Prešernove brigade so tudi letos na
Goreljku na Pokljuki pripravili
spominsko slovesnost v spomin na tragične dogodke pred
več kot sedmimi desetletji, ko
so Nemci 15. decembra 1943
obkolili in ubili 79 borcev, to
je skoraj vse pripadnike bataljona. Slavnostni govornik na
prireditvi je bil tokrat zgodovinar Martin Premk, ki je v svojem nagovoru pri spomeniku
poudaril, da so se borci, ki so
padli na Pokljuki, uprli nemškemu nasilju in želji po prevladi ter bili zato tisti, ki so
postavljali temelje današnje
samostojne Slovenije.
»Partizanski boj se je dogajal
v času druge svetovne vojne,
ko je bil slovenski narod obsojen na smrt in uničenje. Ravno na Gorenjskem so Nemci
začeli uresničevati svoje načrte, kako bodo izbrisali slovenski narod. Nemci so bili takrat
popolni gospodarji, ki so
namesto nas tukaj odločali o
vsem, tudi o življenju in smrti. Na Gorenjskem so se prvi
uprli nemškemu nasilju; tudi
partizani na Pokljuki so se
uprli močnejši nemški sili, ki
jih je obkolila. Niso se hoteli
predati, za svobodo so raje
dali svoja življenja. Umrli so
kot pripadniki zavezniške vojske, ki se je tako kot ves svet
borila proti nacizmu in fašizmu. Borili so se skupaj z vse-

mi narodi, ki sta jih zasužnjili
Nemčija in Italija. Na temelju
tega boja in zavezniške zmage
sta zrasli povojna Evropa in
povojna Slovenija, takrat še
del Jugoslavije, skupaj z osvobojeno Primorsko. Prav Slovenija, ki je nastala leta 1945,
se je leta 1991 tudi osvobodila.
Danes tega nekateri nočejo
priznati, sprevračajo in zanikajo dosežke narodnoosvobodilnega boja z lažmi, potvarjanji in posploševanji. Pojem za
te laži danes je postala beseda
sprava; sprava, ki se je zgodila
pred 25 leti in ki je dejansko
imela plemenite namene, da
se pomirijo strasti iz druge
svetovne vojne, a se je danes
sprevrgla zgolj v poskuse enačenja zavezniške partizanske
vojske z domobranci, ki so bili
del okupacijskih sil. Sramota
je, da pri takem početju sodelujejo najvišji predstavniki
naše države, namesto da bi
jasno postavili ločnico med
plemenitim bojem za svobodo in narodnim izdajstvom.
Ko se bo enkrat o drugi svetovni vojni govorilo enostavno
na podlagi zgodovinskih dejstev in ko določene stranke
druge svetovne vojne ne bodo
več zlorabljale za politične
namene, takrat bo sprava prišla sama po sebi,« je povedal
Premk.
Slovesnosti so se tradicionalno udeležili številni praporščaki, predstavniki borčevskih organizacij, lokalnih
oblasti in drugi.

no arhitekturo in kulturo.
Maja Buden, chef in vodja
kuhinje, restavracije in penziona Kunstelj, predstavlja kulinariko, lokalne dobavitelje in
čebelarstvo, Sašo Avsenik,
glasbenik, pa v filmu predstavlja Julijske Alpe in glasbo.
"Film je produkt mladih

ustvarjalcev ekipe Vizualist,
ki je za svoje delo prejela kar
nekaj mednarodnih nagrad.
Rožle Bregar, Tadej Gorzeti,
Gašper Kocjančič, Aljaž
Lukan, Miha Avguštin, Natalija Rodošek in Gašper Petretič so odlično delo opravili
tudi tokrat," so zadovoljni na
zavodu Turizem in kultura
Radovljica. Film si lahko ogledate na povezavi: https://youtu.be/QapEdrjv3XQ

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/
VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje
(individualna celostna obravnava) OLIMPIJSKI REFERENČNI
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko
dejavnost SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)
VADBE (kineziolog, Feldenkrais) COACHING & MENTALNI
TRENING (NLP & IMT) MASAŽE DELAVNICE
PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
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Zanimivosti, pisma
Poj se pa pejd!
Projekt DAR – Digitalni arhiv
Radovljica je nastal zaradi
internega akta domačega
muzeja, ki vsem amaterskim
raziskovalcem zgodovine prepoveduje uporabo muzejskega
gradiva (da je gradivo »naše
javno dobro in last vseh«, sem
že pisal …). Porabili smo skoraj deset let, da smo pripravili
svoje tako digitalne kot tudi
snovne arhive.
Na našo spletno stran smo
dali okoli 200 map (pripravljenih jih je vsaj še toliko), kjer
smo pozvali ljudi, da te mape
dopolnijo. Kakorkoli – s starimi fotografijami, prepoznavo
ljudi, datiranjem razglednic –
lahko preoblikujejo vsako
mapo, lahko jo nadgradijo
(npr. v PowerPoint, 3D, animirajo … / slikovno gradivo je
v našem arhivu).
Potem pa vidimo na spletni
strani »novega evropskega projekta« Distory, da je naše gradivo v seznamu tega projekta
(distory-radovljica). Enostavno
je ga. direktorica Verena Štekar Vidic prevzela našo idejo
in celo naše gradivo ponuja v
seznamu gradiv, ki so na voljo
»evropskemu projektu«. Ob
tem se je podpisala pod nekaj
člankov kot avtorica, objavila
tri stare fotografije (brez navedbe avtorja, brez datuma in
brez prepoznave) in celo dopisala, da je tudi fotoarhiv MRO
na voljo novemu projektu. Ja
– njej sami in njenemu krogu
izbrancev, ki so kakopak izvzeti iz internega akta, ki nam to
prepoveduje. Nimamo podatkov o honorarjih, ker potem je
to spet svoja zgodba.
Tako bodo ljudje sedaj v DAR
prinašali še manj gradiva, ker
je bolj »nobel«,
Narava
žbtoe prinesejo
VO iz zaloda
NO
v muzej. Gradiva ne bodo
(poskeniranega) gat
objavili
ozie
e Apple
rinbodo
thega
Ka
roma
objavili za svoje
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EDIN…I IVAN
INprojekte
EN

Kam vse to pelje? Najprej ti
prepovedo uporabljati »javno
gradivo« (kupljeno z davkoplačevalskim denarjem ali
podarjeno muzeju …), kasneje, ko jim predstaviš nekaj projektov, si te prilastijo (s pridevniki »evropski« in angleškimi
besedami) in si za bazo podatkov kar prilastijo naše delo
(seveda lepo zavito z besedami
»dragoceno gradivo«).
In kot bi rekel Serpentinšek:
»Poj se pa pejd!«
Goran Lavrenčak –
Digitalni arhiv
Radovljica

Jaslice so zanimive
vse leto
Lani obnovljen Muzej jaslic na Brezjah je v enem letu obiskalo nad dvajset tisoč ljudi.
Brezjani predlagajo za jaslice Unescovo zaščito.
Jože Košnjek

S frančiškanskim pozdravom »Dober dan, dobri ljudje« sta direktorica Romarskega urada na Brezjah dr.
Andreja Eržen Firšt in gvarV zadnji številki Deželnih dijan frančiškanskega
novic je bil objavljen prispevek samostana in rektor Marijio novem igrišču v Radovljici. nega narodnega svetišča na
Brezjah pater dr. Robert
Igrišče naj bi bilo “prijazno do
Bahčič začela konferenco
otrok, igrala so lesena, brez
za novinarje, ki sta jo skliplastičnih delov”. Že od daleč cala ob obletnici prenovitve
pa se z igrišča zablešči nerja- in razširitve Muzeja jaslic v
veče jeklo, iz katerega je nare- nekdanjih samostanskih
jena večina delov igral, ki so z hlevih. Spomnila sta na
otroki v neposrednem stiku.
simboliko: Jezus se je rodil
Jeklo, na otip hladno ali vroče, v hlevčku, brezjanski muzej
odvisno od vremena, in na uda- jaslic, ki je nastal na poburec trdo, ne sodi med prijazne do patra dr. Leopolda Grčarmateriale. Prav tako ne nudi ja, pa je tudi v nekdanjem
dobrega oprijema pri plezanju. hlevu. Nekaj jasli so načrtoTudi nosilni deli igral, ki so na valci muzejske obnove, v
videz leseni, so kovinski in pre- katero so vložili nad
vlečeni s plastiko v videzu lesa, 200.000 evrov, tudi ohratako da bolj malo od napisane- nili. Sogovornika sta časniga drži. Taka igrala tudi niso v karjem povedala, da je bila
skladu z walfdorsko pedagogiko odločitev za obnovo pravilin pedagogiko Montesori, če je na, saj je muzej od odprtja
predvsem otrokom teh vrtcev 17. decembra lani obiskalo
nad 20.000 ljudi. To kaže,
namenjeno igrišče.
V vseslovenski akciji “Najbolj- da jaslice, v muzeju imajo
blizu 400 njihovih primerše otroško igrišče” smo imeli
kov iz vseh delov sveta, tudi
priložnost spoznati izvirna,
najnovejše iz Svete dežele,
otrokom prijazna igrišča, ki niso zanimive le v božičvsaj delno omogočajo razvija- nem času, ampak preko
nje tudi spoznavnih področij, celega leta in imajo za ljudi
ne le gibanja. In če že Radov- večplasten pomen, od verljica gradi svojo novo podobo, skega do povsem zasebnebi morali tudi bolj premišljeno ga. Muzejska zbirka, za
zasnovati novo otroško igrišče katero skrbi restavratorka,
na tako izpostavljeni lokaciji.
ki zna dotrajane, vendar
zanimive jaslice rešiti proDr. Dušan Krnel
pada, se spreminja. Pri tem
Brezjanom pomaga slovensko
n. Misijonsko središče, ki
Ime mi je Iva
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Prejeli smo

V Muzeju jaslic na Brezjah je na ogled blizu 400 primerkov
jaslic iz vseh delov sveta. Najnovejše so iz Svete dežele.

Podoba Marije iz črnega premoga, ki so jo pred
devetdesetimi leti prinesli na Brezje Slovenci, rudarji iz
Vestfalije in Holandije. / Foto: J. Košnjek
naši misijonarji, najde
zanimive primerke. Nekatere jaslice v muzeju so »na
posodo«, nekatere so lastniki darovali, v nekaterih primerih pa se muzej odloči
za odkup. Na Brezjah se je

tudi rodila pobuda za vpis
jaslic v register nesnovne
kulturne dediščine Unesca,
saj gre v primeru jaslic za
izjemen primer ohranjanja
spomina na Jezusovo rojstvo in na Sveto družino,

Prostovoljci za
prostovoljce
Marjana Ahačič
Občina Radovljica bo v februarju na pobudo svetnice
Tee Beton pripravila posebno prireditev, s katero se
bodo zahvalili prostovoljcem
za njihovo delo v dobro skupnosti. "Veliko je aktivnosti,
ki jih brez pomoči prostovoljcev enostavno ne bi mogli
izpeljati – na različnih področjih. Prostovoljci skrbijo,
da je naše življenje lepše in
manj samotno, da smo bolj
varni, da lahko uživamo v
kulturnih dogodkih … kvaliteta življenja nas vseh je
zaradi dela prostovoljcev
mnogo višja, ko bi bila sicer,"
je prepričana Tea Beton, zato
je zadovoljna, da sta pobudo
za organizacijo prireditve, s

katero bi se jim lahko zahvalili, podprla tako župan kot
občinski svet in bodo tokrat
člani občinskega sveta v vlogi
prostovoljcev. "Društvom in
združenjem smo že poslali
vabila, v katerih jih pozivamo, naj nam sporočijo število prostovoljcev, ki jih bomo
februarja gostili na prireditvi
v Linhartovi dvorani. Na
osnovi števila bomo lahko
razdelili vstopnice za prireditev v Linhartovi dvorani.
Vabilo še velja, veseli pa
bomo tudi vseh, ki se nam
bodo še oglasili z željo, da bi
na prireditvi sodelovali," je
še povedala Tea Beton. Za
sodelovanje se organizatorjem prireditve lahko oglasite
na elektronski naslov: teabeton@gmail.com.

katere izročilo je vredno
tudi današnjega časa.
Letos so za Brezjami
pomembni dogodki in jubileji. Pater dr. Robert Bahčič
je posebej omenil 110. obletnico kronanja podobe
Marije Pomagaj, koncert
Slovenskega okteta, ki je
prvič v 60 letih delovanja
pel na Brezjah in bo prihodnje leto posnel najbolj znane Marijine pesmi, 70.
obletnico vrnitve podobe
Marije Pomagaj na Brezje
in 25. obletnico posvetitve
slovenskega naroda Mariji,
ki jo vsako leto na praznik
velikega šmarna obnavljajo.
Jubilejno bo tudi leto 2018.
Tako bo minilo 30 let od
imenovanja brezjanske cerkve za baziliko in 120 let od
prihoda bratov frančiškanov na Brezje.
Prihodnje leto bo poseben
dogodek in tudi čast za Brezje septembrsko srečanje
predstavnikov evropskih
Marijinih svetišč. Brezje so
vedno bolj upoštevane ne le
v verskem pogledu, ampak
tudi v verskem turizmu, v
katerega je letno vključenih
blizu 330 milijonov romarjev, samo na Brezje pa jih
letno pride okrog 300.000,
kar za slovenski turizem ni
zanemarljiva številka. Na
Brezjah želijo, da bi postal
verski turizem, ki prinaša
največ dobrega lokalnim
skupnostim in tudi državi
kot celoti, del celotnega
turizma. Tako se Brezje že
povezujejo s sosednjimi
turističnimi kraji, kot so
Bled, Podvin in Begunje, ki
jih romarji radi obiščejo.

Veselo po domače
Folklorno društvo Bled drevi ob 20. uri v Festivalni
dvorani prireja že devetnajsto prireditev Veselo po
domače. Nastopili bodo:
Okrogli muzikanti, Viharnik, Mešani pevski zbor
Encijan iz Pulja, Jerneja
Terlikar, Jana in Majda,
Duo Nota, Erazem in Miro
ter folklorniki Folklornega
društva Bled. Tako kot doslej ima prireditev tudi
humanitarni značaj, saj so
med publiko povabili uporabnike iz CUDV Matevža
Langusa Radovljica ter
domov za starejše občane
iz Radovljice in z Jesenici.
Tridesetčlansko Folklorno
društvo Bled sicer deluje
šele dobra štiri leta, a je
zelo dejavno.Večina članov
prihaja iz radovljiške občine, zato imajo redne tedenske vaje v radovljiški osnovni šoli.
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Bolje iz leta v leto
Atletski klub Radovljica je potegnil črto čez leto 2017 in se ob uspehih na Zlati ligi in državnih
prvenstvih in pokalih s priznanji zahvalil uspešnim tekmovalcem in tekmovalkam.
Matjaž Klemenc
Vsako leto, ko Atletski klub
Radovljica potegne črto čez
leto, z veseljem ugotavljajo,
da so naredili v rezultatskem smislu korak navzgor.
Letos se lahko pohvalijo, da
imajo v svojih vrstah trinajst
kategoriziranih tekmovalcev. Več v občini jih ima
samo Plavalni klub Gorenjska banka Radovljica. Treh
velikih tekmovanj so se udeležile štiri članice kluba.
Neja Omanovič in Lara Krnc
sta se udeležili svetovnega
mladinskega prvenstva v
Keniji, Trina Praprotnik
Malej je nastopila na evropskem prvenstvu za starejše
mladince v Italiji, Lidija Pajk
pa je nastopila na balkanskem prvenstvu za veterane
in se domov vrnila z dvema
zlatima in eno bronasto
medaljo. Pet tekmovalcev,
Patricia Šolar, Kaja Rupar,

Meta Grilc, Miha Klofutar in
Rok Makuc, je nastopilo na
peteroboju reprezentanc na
Hrvaškem. Trina Praprotnik Malej je nastopila na
četveroboju starejših mladinskih reprezentanc na
Slovaškem. Na četveroboju
mlajših mladink in mladincev na Češkem so reprezentančne barve iz radovljiškega kluba zastopali Lara
Krnc, Neja Omanovič, Žan
Baškovč in Matic Silič. V
Grčiji je na balkanskem
prvenstvu v hitri hoji nastopila Kaja Rupar. Radovljiški
atleti tradicionalno uspešno
nastopajo v Brnu na najmočnejšem mednarodnem
mitingu v Evropi za kategorije od U12 do U16. Vsekakor ne smemo mimo prvega
mesta na vseekipnem državnem prvenstvu v mnogoboju za kategorijo U12.
Poleg tekmovalcev imajo
pomembno vlogo tudi sod-

niki, ki so del kluba. Trenutno jih je okrog trideset. Brez
njih bi radovljiški atletski
klub zelo težko pripravil tekmovanja na domačem stadionu. Na njem so letos pridobili novo metališče za suvanje krogle in met kopja. V
klubu si še prizadevajo, da
bi pridobili opremo za skok
s palico. Če bi jim to uspelo,
bi lahko organizirali tekmovanja tudi za višje kategorije.
Na zaključku je klub nagradil vse tiste, ki so bili uspešni v skupnem seštevku Zlate
lige (tekmovanja za najmlajše), in vse tiste, ki so osvojili
medalje na državnem prvenstvu. Atleti in atletinje, ki so
bili uspešni v Zlati ligi: Nik
Kozel Tomše, Katarina
Rogač, Maks Jerala, Matic
Vidmar, Andraž Bizjak, Tinkara Krnc, Ana Vajs, Luka
Makuc, Nuša Avsenek, Črt
Zorc, Lucija Medja in Nik

Zabret. Dobitniki medalj na
državnem prvenstvu in
atletskem pokalu: Ana Vajs,
Andraž Bizjak, Andrej
Mihelič, Eva Pačnik, Filip
Baumgartner, Erinej Bozovičar, Jani Mulej, Kaja
Rupar, Karin Avsenek, Klavdija Sodja, Lana Vauhnik,
Lara Krnc, Lucija Medja,
Luka Makuc, Manca Papler,
Matic Silič, Matic Vidmar,
Meta Grilc, Miha Klofutar,
Neja Omanovič, Neža Fister, Nina Šimnic, Patricia
Šolar, Rok Makuc, Rok Pfajfar, Tinka Turk, Tjaž Peterlin, Trina Praprotnik Malej,
Žan Baškovč, Žiga Tavčar,
Živa Kovačič; gorski tek štafeta: Eva Pačnik, Barbara
Klinar, Lucija Medja, štafeta
4 x 100 m: Lea Holc, Trina
Praprotnik Malej, Neja
Omanovič, Lara Krnc; mnogoboj U14: Tjaš Peterlin,
Nik Kozel Tomše); veterani:
Lidija Pajk.

Plavanje
Zrušila šestnajst let star rekord
Na Danskem je potekalo evropsko prvenstvo v plavanju.
Poročali smo že, da je »zadnji vlak« za Dansko ulovila Tjaša
Pintar. Pobližje si poglejmo, katera mesta je Tjaša osvojila na
Danskem. Na 50 m prosto je bila petintrideseta, na 200 m
prosto štirinajsta, na 50 m prsno in 100 m prsno devetindvajseta ter na 100 m mešano dvanajsta. V tej disciplini
posebej velja opozoriti na čas 1:00,76. S tem časom je Tjaša
Pintar zrušila 16 let star rekord nekdanje radovljiške šampionke Alenke Kejžar. Anje Klinar tokrat ni bilo na evropskem
prvenstvu v kratkih bazenih. Anja je s strani Plavalne zveze
Slovenija dobila priznanje za najboljšo slovensko plavalko v
letu 2017. Priznanje pri trenerjih je dobil še do letošnjega
poletja radovljiški trener Miha Potočnik. Omenimo še mednarodni miting v Mariboru in radovljiške uvrstitve v absolutni konkurenci na stopničke. Z dvema zmagama (200 m prosto, 200 m mešano) se je domov vrnila Anja Klinar. Jan
Toman je stopil na vse tri stopničke: prvi je bil na 1500 m
prosto, drugi na 400 m prosto in tretji na 200 m prosto.
Zmage se je še veselila Katrin Kristan na 400 m mešano.
Vito Vodenik je bil drugi na 1500 m prosto in 100 m prosto.
Druga je bila tudi Gaja Kristan na 400 m mešano. Špela Perše je bila trikrat tretja, in sicer na 400 m prosto, 800 m prosto in 1500 m prosto. Najboljši rezultat, 796 točk na lestvici
FINA, je odplavala Anja Klinar v disciplini 200 m prosto.

Strelstvo
Uspešno na dopisni ligi
Rezultati radovljiških strelcev na 41. Dopisni ligi po kategorijah po dveh kolih: Pri mlajših pionirjih je Gaber Kokalj
deseti, Tadej Fister pa dvanajsti. Mlajši pionirji so ekipno
peti. Pri kadetih je šesti Aljaž Jalen. Najboljši rezultati so pri
mladincih. Žan Bohinc je prvi, Patrick Fister pa drugi. Pri
veteranih od 60 do 70 let je petnajsti Anton Dežman. Pri
veteranih od 70 do 80 let je Ivan Lotrič četrti. Zaključen je
tretji turnir državne lige. Pri kadetih je bil Aljaž Jalen triintrideseti, pri mladincih je dvaindvajseto mesto dosegel Patrick
Fister in trideseto Žan Bohinc.

Sreč2n0o18!

Dobitniki medalj na državnih prvenstvih in atletskih pokalih

Bowling
Vse je še odprto

Šah
Gorenjka Lesce ostaja v prvi ligi

V prvi in drugi bowling gorenjski ligi so ekipe na polovici
tekmovanja. Tako v prvi, kot v drugi ligi je še veliko odprtih
vprašanj, kar se tiče končne lestvice. V obeh ligah je po dvanajst ekip. Tekme se odvijajo v Lescah, Kranju in Naklem.
Lestvica 1. Gorenjske lige: 1. Kurje premze 35, 2. Gringosi 31,
3. Naklanci 30, 4. Kremenčkovi 28, 5. Minerji 27, 6. Monster
24, 7. KR Žirafa 20, 8. KR Žirafa 1 19, 9. Jazbeci I 10, 10.
Monster 1 9, 11. Gorenjska gradbena družba 7, 12. Mlačca 4.
2. Gorenjska liga: 1. Extremi 35, 2. ŠD Podljubelj 35, 3. Proteini.si 28 (1 tekma manj), 4. Bowling city 28 (-1), 5. KR Žirafa
3 20, 6. 4ever young 20, 7. Sivi panterji 18 (-1), 8. Rokovnjači 18, Gorenjska gradbena družba 2 18 (-1), 10. TOP Unimat
5 (-1), 11. Jazbeci II 1 (-1), KR Žirafce 1.

Zaključeni so boji v 1. in 2. Slovenski šahovski ligi. ŠD Gorenjka Lesce je osvojila deveto mesto in obdržala prvoligaški
status. ŠD Radovljica ostaja v 2. ligi. Na koncu so osvojili
šesto mesto. Na 12. Linhartovem hitropoteznem turnirju je
nastopilo 24 šahistov. Zmagal je Dušan Zorko (Prevodi Trojka Kranj) s 13,5 točke. Medalje sta prejela še Drago Buha (ŠD
Radovljica) z 12,5 točke ter Matej Keršič (Stari Mayr Kranj) z
11 točkami. Društvo upokojencev Radovljica je organiziral
hitropotezni turnir Veseli december. Med petnajstimi igralci
je prva trojica sledeča: 1. Ivo Korpar (ŠD Radovljica), 11 točk,
2. Maks Vreček (DU Begunje), 10,5 točke, 3. Drago Buha (DU
Radovljica), 9,5 točke. Šahovsko društvo Radovljica je pomagalo pri organizaciji dveh turnirjev, in sicer Memorial Janeza
Smoleta in Mitrovdanski šahovski turnir. Na obeh turnirjih
med prvi tremi ne najdemo predstavnika iz naše občine.

Rokomet
Maribor za nagrado
V osmini pokala je članska rokometna ekipa Cerklje - Radovljica zaključila s slovenskim pokalom. Pred tem so v šestnajstini pokala doma s 34:32 izločili ekipo Moškanjci - Gorišnica. Za nagrado so v osmini pokala dobili prvoligaša Maribor Branik. Gostje so tekmo dobili z 42:24. Članska ekipa v
2. Slovenski ligi drži peto mesto z 9 točkami. Pobližje si
poglejmo, kako se pred nadaljevanjem prvenstva, ki bo po
novem letu, držijo mlajše selekcije: kadeti (Radovljica-Duplje) so peti s 14 točkami in tekmo manj, starejši dečki A
drugi z 18 točkami in tekmo manj, mlajši dečki A šesti s 5
točkami in mlajši dečki B (Duplje - Radovljica) so sedmi s
tremi točkami.

a
recepti iz gorenjskeg
gl asa zbrani v knjigi

Taekwon-do
Uspešni nastopi na državnem prvenstvu
Državnega prvenstva v taekwon-doju se je udeležilo osem
tekmovalcev Taekwon-do kluba Begunje. Na najvišjo stopničko so stopili Sebastjan Zupan Dimač, Vanessa Dobre,
Elena Lovrič, Nikolina Lazarevič, Zala Klemenc in Domen
Arko. Sebastjan Zupan Dimač in Vanessa Dobre sta bila
zlata dvakrat. Srebro sta dvakrat osvojila Petra Race in Taj
Fister Lovšin. Po enkrat so bili drugi Elena Lovrič, Kristina
Lazarevič, Adrijana Lazarevič, David Mulej, Miha Mulej.
Bron so prejeli Nejc Fister, dvakrat, ter Dominik Vidmar in
Domen Arko. Pokal za najboljšo tekmovalko v svoji kategoriji je prejela Vanessa Dobre.

glasu, Bleiweisova cesta 4
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem
01 42 41 ali
04/2
v Kranju, jo naročite po telefonu
po pošti, se poštnina
čite
naro
jo
Če
.si.
-glas
e@g
na: narocnin
.
enije
Slov
e
zaračuna po ceniku Pošt

www.gorenjskiglas.si
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Zanimivosti
Izdelava voščilnic
Ivanka Korošec
Ljudska univerza Radovljica
je v novembru in decembru
organizirala delavnico izdelovanja voščilnic. Udeleženke
so spoznavale različne tehnike in na šestih srečanjih izde-

lale lepe voščilnice. Delale so
počasi in pod vodstvom mentorice Brede Rozman je bil
uspeh zagotovljen. Najprej so
se seznanile s 3D-tehniko,
nato pa še s t. i. quilling in iris
folding. 3D-voščilnice so izdelale z zlaganjem in izrezova-

njem papirja, quilling je tehnika zvijanja papirnatih trakov, s katero lahko oblikujemo čudovite unikatne vzorce.
Ta tehnika je primerna tudi
za izdelovanje vabil, nakita
ipd. Tehnika iris folding pa je
zrcalno zlaganje prepognjenih papirnih trakov na predlogo. Sliši se strokovno in
zapleteno, kot nekaj, česar se
posameznik, brez izrazite

umetniške žilice ne bi lotil. V
resnici sploh ni težko, rezultat pa je pravcato umetniško
delo, ki je videti tako zapleteno, kot je samo ime. Delavnica je bila brezplačna, tudi za
potreben material je poskrbela ljudska univerza. Ali ni
nekaj najlepšega, da dobimo
za praznike voščilnico, ki jo je
nekdo izdelal s svojimi rokami posebej za nas?

Božiček v Kamri
Marjana Ahačič

Pozimi se razmere na cestah bistveno spremenijo. Sneg, poledica ali žled ogrožajo našo varnost. Za
Zmanjšajmo
plastenk
in pločevink
zagotavljanje
prevoznostiprostornino
cest in varnosti vzbranih
prometu v zimskih
razmerah
je potrebna vrsta aktivnosti,
ki so v pristojnosti zimske službe. Je njena učinkovitost odvisna tudi od našega sodelovanja?

S stiskanjem embalaže, ki je zabavno in otročje lahko, pridobimo do 80
odstotkov
v naših predpisi
posodah
za ločeno
zbrane
odpadke.programu
Hkrati zimske službe. Prebiženje poteka
po izvedbenem
Komunala
Radovljica jeprostora
v skladu z občinskimi
izvajalec
dolgoročno
zmanjšujejo
stroškevalcem
ravnanja
z odpadki.
svetujemo,
da se odpravijo na cesto samo takrat, ko
letne in stiskalnice
zimske službe na
območju občine
Radovljica. V občini
je
to nujno
potrebno.
Kljub
da vzdrževalci cest nimajo
Radovljica
cestejerazvrščene
v tri prednostne
razrede,
upošZaso
otroke
stiskanje embalaže
zanimiva
igra, kiki spontano
postane
navada,
odrasli
pa ztemu
uporaenakih
pristojnosti
kot
policija,
priporočamo
upoštevanje njitevajo kategorijo
ceste,
gostoto
prometa,
geografske
in
krajevne
bo vsakodnevno potrjujemo odgovornost do narave in skrb za prihodnost naših otrok.
hovih navodil, predvsem v primeru močnega sneženja. Plupotrebe. Poleg cest I. prednostnega razreda prednostno vzdržujeza embalažo
izbor
drugih izdelkov za uspešnejše
ločevanje
embalaže
in bio- če vozniki ne upoštevajo
ženje in čiščenje
cest
je nemogoče,
mo tudi Ročne
dovozestiskalnice
do zdravstvenih
ustanov,inšol
in vrtcev.
loških odpadkov lahko po ugodnih cenah odslej kupite napostavljenih
blagajni Komunale
Radovljica.
oznak
in
predvsem
če vozniki tovornih vozil ne
Izvajalec začne cestišče posipati ob poledici ali čistiti ob sneženju,
upoštevajo
prometnih
predpisov,
ki v takšnih primerih predviko se začne sneg oprijemati cestišča. Velja splošno pravilo, da je
devajo
izločanje
iz
prometa.
prevoznost
zagotovljena,
kadar
je
na
glavnih
(prioritetnih)
cestah
Fiksna ročna stiskalnica
Biološko razgradljive
do 10 cmza
snega,
na stranskihin
cestah
in parkiriščih do 15 cm novoplastenke
pločevinke
zapadlega snega, promet pa možen z uporabo zimske opreme
Stiskalnica je lepo oblikovana
(zimskih gum ali snežnih verig). Upoštevati moramo, da v primeru
in močne konstrukcije.
obilnega sneženja, zametov ali plazov prevoznosti cest ni vedno
Barve: oranžna, rumena, modra
mogoče zagotoviti.
V Komunali Radovljica se zavedamo, da prekomerno posipanje
cest ne prispeva
k varnosti
v cestnem
prometu. S tem povzročamo
Zložljiva
ročna
stiskalnica
tudi negativne
učinke
na
okolje
in
neracionalno
za plastenke in pločevinkeporabo sredstev.
Po uporabi
zložimo in jo zlahka
Vzajemno
dostiskalnico
večje varnosti

shranimo v predal.
Uporaba zimske opreme je za vozila obvezna od 15. novembra
Barva: Kljub
rumena
do 15. marca.
temu moramo predpisano zimsko opremo
uporabljati tudi izven uradne zimske sezone, če so na cesti zimske
razmere, torej ko se sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo
Posoda
za odlaganje
ali poledenelo.
Posledice
uporabe neprimerne opreme nosimo
organskih
odpadkov
sami. Dolžnost
nas, voznikov,
je, da hitrost vožnje prilagodimo
razmeram
na
cesti.
Voznikom
imajo v vozilu tudi
• posoda s prostorninosvetujemo,
7 litrov rjavedabarve,
metlico, •
s katero
očistijo sneg
z vozila, ter strgalo za čiščenje
iz 100lahko
% recikliranega
materiala,
je odporen
protivozila.
UV-žarkom,
zaledenelihkisteklenih
delov
Vozila, s katerega nista odstra• zaobljeni
ter prometu
gladka ne smemo uporabljati, saj
njena sneg
ali led, v robovi
cestnem
zunanja
notranjaostale
površina,
padajoči sneg
in ledinogrožata
udeležence v prometu.
• pokrov neločljivo pritrjen
V Komunalina
Radovljica
pluženje in odvoz snega z javnih površin v
telo posode,
gosto naseljenih
stanovanjskih
• povsem
gladek ročaj območjih izvajamo napovedano v
nočnem času.
Hitročiščenje,
in učinkovito odstranjevanje snega pa zelo oviza lažje
• s sistemom
proti vozila, ki so nepravilno parkirana na
rajo ali celo
onemogočajo
razsutju,
pločniku alinezaželenemu
na cesti. Dovoze
k stanovanjskim hišam čistijo lastniki
• priložene
sami. Metanje
snegabio-vrečke,
na cesto je nevarno in zato prepovedano.
ki se idealno prilegajo posodi.

Preudarnost in strpnost sta neprecenljivi

V času obilnejših snežnih padavin se moramo zavedati, da ni
mogoče zagotoviti pluženja na vseh površinah hkrati, saj plu-

Navajamo
nekaj napotkov za
varno vožnjo v zimskih razmerah:
in kompostirne
vrečke
• Hitrost vozila zmanjšajmo in prilagodimo razmeram ter stanju
• 15 vrečk za 7-litrsko posodo,
vozišča.
• biološko razgradljive, iz koruze in krompirja,
• Povečajmo
varnostno
• zbiranje
odpadkovrazdaljo
postanemed našim vozilom in vozilom, ki
vozi pred
nami.
bolj higienično,
• Zavirajmo
narahlo
in po
potrebi postopno, z večkratnim priti• pogostost
pranja
posode
skomsenazmanjša,
stopalko. Ne spreminjajmo smeri vožnje sunkovito, saj
• rešujejo
problemlahko povzroči zanašanje vozila.
vsako
tako ravnanje
• Zelo neprijetnih
pomembnavonjav,
je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker
• vrečke
ne vplivajo
lahko
premajhna
moč na pogonskih kolesih zmanjša učinkovina kvaliteto komposta,
tost vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke smeri vož• najcenejše bio-vrečke v mestu.
nje, prevelika moč na pogonskih kolesih pa povzroči zdrs pogonskih koles in zanašanje vozila.
• Vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja
Biološko razgradljive
ali zmanjševanja hitrosti.
in kompostirne
• Posebej
bodimo pozorni podloge
na izpostavljene dele ceste, kjer se
• po 10pojavlja
podlog za
120- (mostovi, ceste skozi gozd, odseki, ki
pogosteje
poledica
ali 240-litrske
zabojnike
tudi čez
dan ostajajo
v senci, ipd.).
za biološke
odpadke,
• Računajmo
z daljšim
časom potovanja, zato se od doma odpra• biološko
vimo
prej kot razgradljive,
običajno.
iz koruze in krompirja,
• Med vožnjo bodimo zbrani, predvsem pa strpni do drugih ude• zaščitijo posodo
ležencev
v prometu.
in rešujejo
problem higiene
na robuRadovljica,
posode), d. o. o., so v času od 15. novembra
Delavci(tudi
Komunale
• zmanjšujejo
pogostost
do 15.
marca v stalni
pripravljenosti na domu, v primeru močnejpranja zbiralnikov,
šega sneženja
pa tudi na sedežu podjetja.
• rešujejo problem neprijetnih vonjav,
• olajšujejo delo komunalnim delavcem.

Foto: David Šavli

Vozniška
kultura,
etika
Stiskanje
je zabavno
in in
solidarnost
na preizkušnji
otročje lahko

Projekt Božiček za en dan,
ki z mešanico ustvarjalnosti
in humanosti ljudem nudi
priložnost razdajanja, so
letos že šesto leto zapored
pripravili tudi v Mladinskem dnevnem centru KamRa v Radovljici.
"Ideja za projekt se je porodila pri 'srfanju' po netu. Na
internetni strani organizacije, v okviru katere je delovala
Savina Goličnik med prostovoljnim delom v JAR (SAEP),
je bil predstavljen zanimiv
projekt, ki smo želeli nekako
vpeljati tudi v slovenski prostor. Kdo bi si mislil, da bo ta
majhen projekt med ljudmi
tako dobro sprejet. Očitno
gre za pravo mešanico
ustvarjalnosti in humanitarnosti, ki da ljudem priložnost, da se razdajajo. Ta projekt zahteva celega človeka.
Ni dovolj, da nakažemo
denar, ni dovolj, da doma
naredimo 'čistko' in iz vseh
kotov in omar potegnemo
stvari, ki jih že nekaj časa ne
potrebujemo, komu druge-

Želimo vam brezskrbne zimske dni!
Dežurni preglednik:
KS Radovljica, Lesce in Begunje
Ostale KS v občini Radovljica

mu pa bi utegnile priti še
kako prav. Tukaj gre za nekaj
več. Ta projekt terja določeno
mero angažiranosti, ki se kaj
kmalu sprevrže v odgovornost. Odgovornost do nekega malega bitja, za katerega
sploh še ne obstajamo, pa ga
imamo ves čas v mislih, ko
ustvarjamo, ko si želimo uresničiti vsaj kanček otroških
želja in razbliniti goro strahov. Kako naj vse to spravimo v eno majhno škatlo?"
dogajanje povzema Gabi
Humerca. Projekt Božiček
za en dan so letos v Sloveniji
izpeljali šesto leto zapored,
že tretje leto je bilo zbirno
mesto projekta tudi Mladinski dnevni center KamRa.
Letos so še bolj aktivno sodelovali tudi udeleženci iz Projektnega učenja mlajših
odraslih (PUM-O). Pomagali
so kot prostovoljci pri sami
izvedbi projekta – pregledovanje, razvrščanje škatel in
pomoč pri razvozu daril.
Skupaj z mentorji pa so
obdarili tudi enega otroka s
seznama, je še sporočila
Gabi Humerca.

051 348 777
031 352 719

Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska
27, 4240
Radovljica
Naj vascesta
v novem
letu
na vsakem koraku
Tel.: 04/ 537 01 11, faks: 04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si

Pristno
2018

Foto: David Šavli

Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica; vir: www.promet.si

spremlja občutek povezanosti,
razveseljuje pristnost in
www.komunala-radovljica.si
navdaja spoznanje, da izboljšujete svet.

Popravek
V prejšnji številki smo objavili napačno informacijo o tem,
da je dr. Sabina Šegula praznično dekoracijo starega mestnega jedra Radovljice pripravila v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo. Mojstrica krašenja se je namreč novoletne okrasitve Linhartovega trga letos lotila samostojno. Za
nenamerno napako se opravičujemo.
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Prireditve
29. december 2017–19. januar 2018
PETEK, 29. december
Praznični sejem na trgu, od 12.00 do 19.00, Linhartov trg, Radovljica
Koko in velika skrivnost + predfilm Olafova prigoda, ob 15.00, animirana družinska pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana
Radovljica*
Veseli snežak –dišavna mini blazinica, od 17.00 do 19.00, ustvarjalna delavnica za otroke, atrij Radovljiške graščine
Voden pohod z baklami iz Begunj do Svetega Petra, ob 17.00, predhodne prijave v TIC Radovljica
Jumanji: Dobrodošli v džungli, ob 17.00, akcijska pustolovska komedija, Linhartova dvorana Radovljica*
Božično-novoletni koncert MePZ Anton Tomaž Linhart Radovljica,
ob 18.00, Cerkev Sv. Petra nad Begunjami
Koledovanje MoPZ Kropa, v več krajih radovljiške občine
Naj se vrti, ob 18.00, MePZ France Gačnik, Tomaž Plahutnik in
Simon Eržen, cerkev sv. trojice, Kamna Gorica
Mi smo mi, ob 19.00, gledališka predstava in koncert, Kulturni dom
Kropa
Največji šovmen, ob 19.15, biografska glasbena drama, Linhartova
dvorana Radovljica*
Glasbeni večer – Ansambel Zupan, ob 19.00 uri, Gostilna in restavracija Avsenik Begunje*

SOBOTA, 6. januar
Gospodovo razglašenje – Sveti trije kralji, ob 17.00, uprizoritev živih
jaslic, trg pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah
Koncert Banda citrarska in Klemen Torkar, ob 19.00, Baročna dvorana Radovljiške graščine
Vampirček, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Praznični sejem na trgu, od 10.00 do 20.00, Linhartov trg, Radovljica
Bikec Ferdinand 3D, ob 16.00, animirana komična pustolovščina,
sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Ana Snežna v Radol'c, Krogla in Andrej Tomše, ob 17.00, ulična
predstava, Linhartov trg, Radovljica
Zakorakaj v novo leto in podari piškot prijateljstva, od 17.30 do
19.30, delavnica za otroke, atrij Radovljiške graščine
HELP! A BEATLES TRIBUTE BAND, od 18.00 do 20.00, koncert in
ulična ponudba hrane, Linhartov trg, Radovljica
Koledovanje MoPZ Kropa, v več krajih radovljiške občine
Kabinet čudes, ob 18.00, misteriozna drama, Linhartova dvorana
Radovljica*
Največji šovmen, ob 20.15, biografska glasbena drama, Linhartova
dvorana Radovljica*

NEDELJA, 31. december
Silvestrovanje na Linhartovem trgu, koncert Ansambla Veseli Begunjčani, od 22.00 naprej, Linhartov trg, Radovljica
Silvestrovanje za družine z otroki, od 19.00 naprej, Vila Podvin,
Mošnje (potrebne rezervacije)*
Silvestrovanje, ob 19.00, Gostišče Tulipan, Lesce (zaželene rezervacije)*
Silvestrovanje, ob 19.00, Gostilna Lectar, Radovljica (potrebne rezervacije)*
Silvestrovanje, ob 19.00, Restavracija Lambergh (potrebne rezervacije)*

PONEDELJEK, 1. januar
18. Obletnica razglasitve slovenskega Marijinega narodnega svetišča
na Brezjah, ob 16.00, bogoslužje bo vodil msgr. Stanislav Rode,
Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah
Vesela pošastna družina, ob 15.00, animirana komična pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Košarkar naj bo, ob 17.00, slovenski mladinski film, Linhartova dvorana Radovljica*
Prebujanja, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

TOREK, 2. januar
Mali šef, ob 15.00, animirani film, sinhronizirano, 3D, Linhartova
dvorana Radovljica*
Vojna zvezd: Poslednji Jedi, ob 17.00, znanstvenofantastični akcijski
film, 3D, Linhartova dvorana Radovljica*
Umor na Orient Expressu, ob 20.00, misteriozna kriminalka, Linhartova dvorana Radovljica*

SREDA, 3. januar
Čudo, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

ČETRTEK, 4. januar
Ljubezen na prvo bolezen, ob 11.00, KinoVoziček, romantična komedija, Linhartova dvorana Radovljica*
Potovanje cesarskega pingvina 2: Klic, ob 19.00, dokumentarni film,
Linhartova dvorana Radovljica*

PETEK, 5. januar
Jogica za dojenčke, od 15.30 do 16.15, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Pravljična jogica za otroke, od 16.30 do 17.15, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Obupana, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

PETEK, 19. januar
Jogica za dojenčke, ob 15.30 do 16.15, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Kabinet čudes, ob 18.00, misteriozna drama, Linhartova dvorana
Radovljica*

Pravljična jogica za otroke, od 16.30 do 17.15, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Do zadnjega diha, ob 20.00, biografska romantična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Krčenje, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 7. januar
Vampirček, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Božično-novoletni koncert MoPZ Triglav Lesce, ob 16.00, v cerkvi
Marije Udarjene na Ljubnem
Sledi v snegu, ob 18.00, triler, Linhartova dvorana Radovljica*
Velika igra, ob 20.00, kriminalna drama, Linhartova dvorana Radovljica*

PONEDELJEK, 8. januar
Meglica, ob 19.30, komedija, Linhartov gledališki abonma, Linhartova dvorana Radovljica*

TOREK, 9. januar
SOBOTA, 30. december

Gverilska čitalnica, ob 18.00, posvečena poeziji, posebej Ketteju,
katerega rojstni dan obhajamo dna kasneje, Kavarna Prešeren

Ognjena zemlja in Patagonija, od 19.30 do 21.00, predava popotnik
Janez Pretnar, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

SREDA, 10. januar
Naravno zdravljenje najmlajših, od 10.00 do 11.00, predava Julija
Lukinova, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Ta veseli klub, od 16.45 do 18.45, druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in svetopisemskih zgodbah, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Potovanje cesarskega pingvina 2: Klic, ob 19.00, dokumentarni film,
Linhartova dvorana Radovljica*

ČETRTEK, 11. januar
Diči, diča!, od 17.00 do 18.00, lutkovna predstava lutkovnega gledališča Fru Fru, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Koncert harmonikarskega orkestra, ob 19.00, Glasbena šola Radovljica, baročna dvorana Radovljiške graščine
Zamolčani dokumenti, ob 20.00, biografska zgodovinska drama,
Linhartova dvorana Radovljica*

Razstave
Sveten Godinović: Slike z morja, do 14. 1. 2018, Galerija Šivčeva hiša
Razstava Fotografskega društva Radovljica 2017/2, do 31. 1. 2018,
Fotografska galerija Pasaža, Radovljiška graščina
Učilnica na hodniku, od 3. 1. do 31. 1. 2018, zbirka fotografij, ki so
nastale v OŠ F. S. Finžgarja Lesce, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Hudobna mačeha in dobra pastorka, do 31. 1. 2018, razstava izdelkov učencev OŠ F. S. Finžgarja Lesce, Knjižnica Lesce
Prihaja zima, do 31. 1. 2018, razstava likovnih izdelkov učencev POŠ
Begunje, Knjižnica Begunje
Grafika – gozdne živali, do 31. 1. 2018, razstava likovnih izdelkov
učencev 2. razreda OŠ Staneta Žagarja Lipnica, Knjižnica Kropa
Razstava avtorskih del občinskega nagrajenca Alojza Zormana Fojža,
odprta do 22. januarja 2018, Galerija Avla, Občina Radovljica
Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino.
Več informacij o posameznih prireditvah je na voljo na spletni strani
www.radolca.si/kaj-poceti/. Dogodke za objavo v napovedniku pošljite po
elektronski pošti na turizem@radolca.si. Za tedensko obveščanje o
dogodkih se prijavite na naš elektronski naslov. Organizatorji prireditev si
pridržujejo pravico do spremembe programa.

Projekt Florida, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

PETEK, 12. januar
Jogica za dojenčke, od 15.30 do 16.15, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Pravljična jogica za otroke, od 16.30 do 17.15, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Gusarsko gledališče kapitana Dade, ob 17.00, abonma Čebelice in
čmrlji, za abonma in izven, Linhartova dvorana Radovljica*

Klemen Torkar
v Baročni dvorani
Marjana Ahačič

Projekt Florida, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

SOBOTA, 13. januar
Bikec Ferdinand, ob 16.00, animirana komična pustolovščina, sinhronizirano, 3D, Linhartova dvorana Radovljica*
Krčenje, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Madame, ob 20.30, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 14. januar
Koncert božičnih pesmi, ob 17.00 uri, vokalno instrumentalna skupina Triglavski zvonovi, MePZ A. T. Linharta Radovljica, otr. pevski
zbor Spominčice Brezje, pevski zbor OŠ Žirovnica, Zbor bazilike
Marije Pomagaj, Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah
Bikec Ferdinand, ob 15.30, animirana komična pustolovščina, sinhronizirano, 3D, Linhartova dvorana Radovljica*
Madame, ob 17.30, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Družina, ob 19.00, dokumentarni film, pogovor z režiserjem, Linhartova dvorana Radovljica*

TOREK, 16. januar
Beremo s tačkami, od 16.30 do 17.30, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Zmagovita smučina, od 19.30 do 21.00, večer s pisateljico Mojco
Gubanc, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Družina, ob 19.00, dokumentarni film, Linhartova dvorana Radovljica*

SREDA, 17. januar
Bralni klub, od 8.30 do 10.00, pogovor o knjigi Frančiška avtorja Fulvia Tomizze, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Ta veseli klub, od 16.45 do 18.45, druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in svetopisemskih zgodbah, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Zamolčani dokumenti, ob 19.00, biografska zgodovinska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

ČETRTEK, 18. januar

Ljubezen na prvo bolezen, ob 18.00, romantična komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

Zelišča v kulinariki – Uporaba zelišč in hrane v zimskem času, ob
17.00, predava Marija Kočevar, Čebelarski razvojno izobraževalni
center Gorenjske v Lescah

Velika igra, ob 20.15, kriminalna drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Skrbim za svojo živalico, od 17. 00 do 18.00, kreativna delavnica z
Lidijo Kejžar, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

V Baročni dvorani Radovljiške graščine bo prihodnjo
soboto, 6. januarja, koncert
najlepših melodij iz zakladnice ljudske, filmske in
zabavne glasbe s tenoristom
Klemenom Torkarjem in
citrarsko skupino Banda citrarska pod vodstvom Petra
Napreta. Klemen Torkar je
doma iz Podhoma, trenutno
ga slovenski ljubitelji glasbe
lahko spremljajo v vlogi Martinka, desetega brata, v
romantični operi Deseti brat.
Sicer pa je danes priznani
klasično izobraženi pevec
svojo glasbeno pot začel na
prireditvah Prvi glasek in
Prvi glas Gorenjske, kjer je
osvojil tako najvišjo nagrado
občinstva kot strokovne žirije. "Zmaga na Prvem glasu
je bila tudi sprejemni izpit
za Ansambel Storžič, po
katerem me še danes ljudje
prepoznavajo, kamorkoli
grem," je povedal Torkar, ki
je po končani Ekonomski
gimnaziji v Radovljici naj-

Klemen Torkar
prej uspešno zaključil študij
novinarstva na ljubljanski
Fakulteti za družbene vede
in nato še srednjo glasbeno
šolo in solo petje na Akademiji za glasbo, kjer je leta
2012 za vlogo Orfeja v istoimenski operi Claudia Monteverdija prejel Prešernovo
nagrado Akademije za glasbo v Ljubljani. Širše občinstvo ga dobro pozna tudi po
vlogi očeta v muzikalu Moje
pesmi, moje sanje, s katerim
gostuje po vsej Sloveniji.

Pohodniki tudi letos iz Radovljice v Dražgoše
Skupina pohodnikov se bo tudi letos z Mlake odpravila na
tradicionalni pohod v partizanske Dražgoše. Na Mlaki pod
Radovljico se bodo v nedeljo, 14. januarja, zbrali ob 6.30 in
se nato ob 7. uri odpravili proti Dražgošam. Pohod organizirajo v spomin na Vinka Berceta, nosilca dveh medalj za
hrabrost in zaslug za narod, dveh ordenov za hrabrost ter
Združenja borcev za vrednote NOB Slovenije. "Pridružite se
nam, da nas bo vsako leto več," nove pohodnike vabi soorganizatorica in pohodnica Slavica Soršak.
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Na pusto stopnišče
pričarala praznike
Nataša Dmitrovič je stopnišče bloka, v katerem živi, že v začetku decembra okrasila s
štiriinštiridesetimi pravljičnimi hiškami, ki jih je – vsako drugače – izdelala iz navadnih papirnatih
vrečk.
Marjana Ahačič
Če smo obkroženi z lepim,
se bolje počutimo, smo bolj
zadovoljni, vse se nam zdi
lepše, pravi Radovljičanka
Nataša Dmitrovič in tako
pojasnjuje svojo odločitev, da
že tretje leto zapored blok, v
katerem živi, v decembru
polepša z doma izdelano
novoletno dekoracijo.
Prvič se je krašenja stopnišča v domačem bloku na
Cankarjevi ulici v Radovljici
lotila pred tremi leti, potem
ko se je upokojila in je imela
na voljo več časa. Izkušenj z
izdelovanjem novoletnih
okraskov pa je imela kot dolgoletna učiteljica na Osnovni šoli Antona Janše tudi
veliko.
"Prvo leto sem uporabila
okraske, ki smo jih izdelali

Nataša Dmitrovič / Foto: Tina Dokl

Navadne papirnate vrečke je spremenila v pravljične hišice in z njimi okrasila stopnišče
v bloku. / Foto: Tina Dokl

še skupaj z učenci, potem pa
sem sem morala domisliti
nečesa svojega. Za motiv
sem si tako izbrala hiške, ki
predstavljajo dom, toplino
in sprejetost. Kupila sem
enostavne vrečke za sendviče, jih oblikovala v hišice in
jih okrasila, vsako drugače.
Iz pomaranč sem izdelala
okraske, ki sem jih nanizala
na vrvico, poskrbela še za
zeleno giraldo in z vsem
skupaj že prvega decembra
okrasila stopnišče v bloku.
Pazila sem, da je dekoracija

očem prijetna, a da tudi ne
predstavlja ovire tistim, ki se
vzpenjamo po stopnišču," je
še povedala. Izdelovanju
okraskov je posvetila večino
novembrskih večerov.
Za povrh je za otroke napekla piškote, jih razdelila po
vrečicah in obesila na vrata.
"Malenkost, a prav malenkosti se običajno najbolj razveselimo, mar ne?" se posmeji, zadovoljna, da živi v
bloku, ki je vse leto čist in
lepo vzdrževan. Zadnji
mesec v letu pa še okrašen.

Joga studio Chatra v Lescah
V Lescah je svoja vrata odprl joga studio Chatra. Nahaja se v prvi etaži trgovskega centra nasproti železniške postaje.

Ime Chatra v sanskrtu pomeni
dežnik in simbolizira varnost in
zaščito. Studio je prostor,
kjer se boste počutili varno in
podprto, pravi Klavdija.

Klavdija pravi, da je joga primerna za vsako
gar, ne glede spol, starost, telesno priprav
ljenost in veroizpoved. „Pri jogi delujemo iz
noter navzven in bistveno je, da človeku

Železniška ulica 7
4248 Lesce
www.chatra.si
joga@chatra.si
T. 040 515 701

pomagam, da začuti sebe, svoje telo. To
pomeni, da ni stvar v popolnih asanah, ki
jih pogosto videvamo v medijih. Cilj joge
ni, da vadeči spravi nogo za vrat, ampak da
se občuti navznoter v zavedanju telesa,
diha in misli,“ pravi sogovornica.
Pri vadbi joge skrbimo, da ohranjamo
telo prožno, a hkrati tudi močno. Vadba
joge ima veliko koristi, pomaga pri
zmanjšanju stresa, pridobimo prožno,
čvrsto telo, vplivamo na delovanje notra
njih organov, na gibljivost sklepov in hrb
tenice. Rezultat sta umirjen um in telo.
»Po več letih učenja joge sem vesela, da
danes lahko ponudim vsakomur tisto,
kar potrebuje,« dodaja sogovornica, ki v
studiu poučuje več vrst joge: dinamično
Ashtanga jogo, malo nežnejšo Yin Yang
jogo in meditativno Yin jogo.
Poleg joge v studiu Chatra v januarju
začenjajo s funkcionalno vadbo. Ta omo
goča izboljšanje gibalnih sposobnosti,
prispeva k večji učinkovitosti pri vsakda
njih opravilih, zmanjšuje tveganja za po
škodbe.

Vadbo bosta vodila usposobljena kinezi
ologa. Primerna je za vsakogar: ženske in
moške, mlajše in starejše, ne glede na
telesno pripravljenost, saj težavnost vaj
prilagodijo sposobnostim vadečih.
Novost v studiu Chatra bo tudi vadba za
zdravo hrbtenico za seniorje. Z redno
vadbo se izboljša kontrola gibanja, pove
ča se moč obhrbteničnih mišic, izboljša
se funkcija hrbtenice.
V januarju pripravljajo tudi tečaj masaže
dojenčka in tečaj joge obraza, preko
celega leta poteka Bownova terapija, v
nadaljevanju pripravljajo razne delavni
ce, kot je zvočna kopel, in podobno.

Joga studio Chatra je vaš prostor za:
Vadbo joge
F unkcionalno vadbo in vadbo za zdravo hrbtenico
Bownovo terapijo
Razne delavnice

„Posamezniku omogočamo individualni
pristop, saj so skupine majhne, z največ
desetimi udeleženci, prostor pa je zasno
van čisto, tiho, privlačno, tako da se vade
či dobro počuti. Prostori v dveh etažah so
prostorni, svetli, topli in zračni. Vse to
zagotavlja dobro počutje in sproščeno
vadbo,” pravi Klavdija.

V studiu Chatra vam želijo
ponuditi največ za vaše zdravje
in dobro počutje.

CHATRA, KLAVDIJA TAVČAR KLOFUTAR S.P., BLEJSKA CESTA 7, LESCE

Po vrsti let najemanja prostorov za vadbo
je Klavdija Tavčar Klofutar, certificirana
učiteljica joge, jeseni odprla svoj joga
studio Chatra.

