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1.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08,
79/09, 51/10), 122. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št.
188/2014), 23. člena Zakona o graditvi objektov (UPB, ZGO-1UPB1, Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09), 39. člena Zakona o
cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/2010) in sklepa Občinskega sveta
Občine Radovljica s 5. seje, z dne 1.4.2015, Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja
Odločbo o izvzemu zemljišča iz javnega dobra
1.	Z zemljišča z ID oznako 2160-1152/3-0 se izbriše lastninska pravica na ime JAVNO DOBRO in vpiše lastninska pravica na ime
Občina Radovljica, matična številka: 5883466000.
Obrazložitev:
V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišče z ID št. 2160-1152/3-0
v naravi ne služi več kot grajeno javno dobro. Odločba se izdaja po
izvedeni parcelaciji cestnega sveta. S to odločbo bo zemljišče postalo nepremičnina v lasti Občine Radovljica brez zaznambe grajenega
javega dobra. S tem bo omogočen pravni promet - menjava zemljišča
na Praprošah, s katero se bo uredilo zemljiško knjižno stanje odseka
lokalne ceste skozi vas Praproše št. 428142.
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Redakcijski popravek
Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka
o Prostorskem redu občine Radovljica
(DN UO, št. 191/2014)
V Prilogi 1, v Preglednici 3 – Pregled funkcionalnih in prostorskih
enot, ki se urejajo na podlagi drugih podrobnejših meril in pogojev
se:
- 	v 3. vrstici pod naslovom »Radovljiško – Brezjanska ravnina – odprti prostor« v stolpcu pod oznako PE črta tekst »RBR 73«
- 	v 4. vrstici pod naslovom »Radovljiško – Brezjanska ravnina – odprti prostor« v stolpcu pod oznako PE doda tekst »RBR 73«

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 18,12 EUR po tar. št. 2 ZUT.
Postopek vodi:
Dominik Skumavec, višji svetovalec II
Številka: 7113-02/2015-5
Datum: 15.7.2015

Številka: 3505-0005/2013
Datum: 5.8.2015

Matjaž Erjavec l.r.
Direktor občinske uprave

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN
Obrazložitev:
V omenjeni prilogi je nastala redakcijska napaka oziroma razlika med
grafičnim in tekstualnim delom Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave, št. 191/2014 za prostorsko enoto RBR 73. Na podlagi sprejetih stališč do pripomb med
javno razgrnitvijo je bila pravilno narejena sprememba grafičnega dela
prostorskega reda za prostorsko enoto RBR 73, v tekstualnem delu
pa sprememba ni bila izvedena. S tem redakcijskim popravkom se to
popravlja.

3.
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/07 in spremembe) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN
UO, št. 188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel
Sklep o zaključku postopka priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
Sz 11 Kamna Gorica

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

UO, stran 2

1.
(predmet sklepa)
S tem sklepom se zaključi postopek priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sz 11 Kamna Gorica (v nadaljevanju spremembe OPPN), ki je bil pričet na
podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sz 11 Kamna
Gorica (DN UO, št. 197/2015, 20.3.2015).
2.
(ocena stanja in razlogi za zaključek)
Dne 12. marca 2015 je bil na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju sprejet Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
Sz 11 Kamna Gorica. Postopek priprave sprememb OPPN se je pričel na željo lastnika zemljišča, ki je tudi financiral izdelavo sprememb
OPPN. V postopku je bila že opravljena javna razgrnitev in sprejeta
stališča do pripomb. Dne 13. oziroma 14. julija 2015 je Občina Radovljica prejela obvestilo in dopis lastnika – investitorja spremembe
OPPN, da ustavlja postopek sprememb OPPN z željo, da ostane v
veljavi Občinski podrobni prostorski načrt za območje Sz 11 Kamna
Gorica, kot je bil sprejet in objavljen v DN UO, št. 119/2009.
3.
(objava sklepa)
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608/2, 608/3, 609/4, 610/1, 10/2, 547, 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, 604/26, 604/28,
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, 644, 648, 649/1, 649/2, 650, 651, 654, 655,
657/2, 657/3, 658, 659/3, 660, 677, 678, 679/1, 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,
- 588/1, 589, 680/3, 1837, vse k. o. Begunje (podatki GURS maj
2015).
2. člen
Javna razgrnitev traja od 31. avgusta 2015 do vključno 30. septembra 2015.
3. člen
Dopolnjen osnutek bo razgrnjen v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica, v prostorih Krajevne skupnosti Radovljica, Prešernova 2b, 4240 Radovljica in Krajevne skupnosti Begunje,
Begunje 15, 4275 Begunje v času uradnih ur ter na uradni spletni
strani Občine Radovljica (http://www.radovljica.si).
4. člen

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

Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v četrtek, 10. septembra
2015, ob 16.30 uri v prostorih Krajevne skupnosti Radovljica in ob
19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Begunje.
5. člen

Številka: 3505-0002/2015
Datum: 15.7.2015
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

4.
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur. l. RS, št. 33/07 in spremembe) ter 31. člena Statuta Občine
Radovljica (DN UO, št. 188/2014) je župan Občine Radovljica
sprejel
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo ceste
Radovljica – Nova vas - Zapuže

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen
osnutek dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali
ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov, posreduje pisno na naslov Občine Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali pošlje na elektronski naslov:
obcina.radovljica@radovljica.si (kot zadeva vnesti ključne besede:
»OPPN cesta Radovljica – Nova vas - Zapuže). Rok za posredovanje
pripomb poteče z zadnjim dnem javne razgrnitve.
6. člen
To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.
Številka: 3505-0009/2014
Datum: 15.7.2015
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas Zapuže.
Območje OPPN zajema naslednje parc. št. oziroma njihove dele:
- 291, 292/1, 292/2, 294/2, 294/3, 295/2, 295/3, 306/4,
805/10, 805/11, vse k. o. Predtrg,
- 659/3, 1483/1, 1483/2, 1483/3, 1484, 1485, 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, 1541/2, 1551, 1552, 1553, 1554, 1573/1,
1573/3, 1712/2, 1712/3, 1714/3, 1714/4, 1715, 1717, 1718, vse
k.o. Mošnje,
- 6/2, 7/1, 7/3, 7/7, 7/12, 7/14, 8/19, 8/20, 8/21, 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, 30/7, 30/8, 31/1, 31/2,
31/4, 31/9, 32/1, 32/2, 32/5, 32/6, 36/4, 36/5, 36/6, 38/2,
40/1, 41, 52, 53/2, 54, 55/2, 57/2, 150, 152, 604/21, 604/22,

5.
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.
l. RS, št. 33/07 in spremembe) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin
LE 76 – Lesce, Za Trato
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 76 – Lesce, Za
Trato.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
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Območje OPPN zajema naslednje parc. št. ali njihove dele:
1386/15, 1422/2, 1423, 1424/2, 1425/2, 198/5, 198/7,
199/10, 199/5, 199/7, 201/4, 202, 203/2, 203/3, 204/2,
204/4, 205, 206/1, 207, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212/1,
213/1, 255/1, 257, 258/2, 259/5, 265/1, 256/1, vse k. o. Hraše
(podatki GURS maj 2015).
2. člen
Javna razgrnitev traja od 31. avgusta 2015 do vključno 30. septembra 2015.
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2. člen
Javna razgrnitev traja od 31. avgusta 2015 do vključno 30. septembra 2015.
3. člen
Dopolnjen osnutek bo razgrnjen v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Lesce,
Alpska 58, 4248 Lesce v času uradnih ur ter na uradni spletni strani
Občine Radovljica (http://www.radovljica.si).
4. člen

3. člen
Dopolnjen osnutek bo razgrnjen v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Lesce,
Alpska 58, 4248 Lesce v času uradnih ur ter na uradni spletni strani
Občine Radovljica (http://www.radovljica.si).
4. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 9. septembra
2015, ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Lesce.
5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen
osnutek dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali
ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov, posreduje pisno na naslov Občine Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali pošlje na elektronski naslov:
obcina.radovljica@radovljica.si (kot zadeva vnesti ključne besede:
»OPPN za Trato«). Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim
dnem javne razgrnitve.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 9. septembra
2015, ob 16.30 uri v prostorih Krajevne skupnosti Lesce.
5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen
osnutek dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali
ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov, posreduje pisno na naslov Občine Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali pošlje na elektronski naslov:
obcina.radovljica@radovljica.si (kot zadeva vnesti ključne besede:
»spremembe OLN Dolina). Rok za posredovanje pripomb poteče z
zadnjim dnem javne razgrnitve.
6. člen
To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.
Številka: 3505-0008/2014
Datum: 15. 7. 2015
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

6. člen
To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.
Številka: 3505-0009/2013
Datum: 15.7.2015
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

7.
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.
l. RS, št. 33/07 in spremembe) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta
za centralno območje Radovljice

6.

1. člen

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembe
in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta
Dolina v Lescah

Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice (v nadaljevanju spremembe ZN).
Spremembe ZN se nanašajo na naslednje parc. št. ali njihove dele:
178/18, 178/20, 178/15, 181/1, 182/1, 182/5, vse k. o. Radovljica in vplivno območje (podatki GURS maj 2015). Spremembe določil
odloka glede posegov na obstoječih objektih in javni infrastrukturi
lahko zajemajo celotno območje ZN.

1. člen

2. člen

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.
l. RS, št. 33/07 in spremembe) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel

Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (v nadaljevanju spremembe OLN).
Sprememba določil odloka glede oblikovanja objektov vpliva na celotno območje OLN.
Območje sprememb grafičnega dela OLN zajema naslednje parc. št.
ali njihove dele: 395/86, 395/87, 395/89, 409/4 in 410/15, vse
k. o. Hraše (podatki GURS maj 2015).

Javna razgrnitev traja od 31. avgusta 2015 do vključno 30. septembra 2015.
3. člen
Dopolnjen osnutek bo razgrnjen v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Lesce,
Alpska 58, 4248 Lesce v času uradnih ur ter na uradni spletni strani
Občine Radovljica (http://www.radovljica.si).

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
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8.

4. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 16. septembra
2015, ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Radovljica.
5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen
osnutek dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali
ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov, posreduje pisno na naslov Občine Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali pošlje na elektronski naslov:
obcina.radovljica@radovljica.si (kot zadeva vnesti ključne besede:
»spremembe ZN Radovljica«). Rok za posredovanje pripomb poteče
z zadnjim dnem javne razgrnitve.
6. člen
To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.
Številka: 3505-0007/2014
Datum: 15.7.2015
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)
podajamo
OBVESTILO
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči
z identifikacijsko številko sheme pomoči
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1.7.2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj
dne 3.7.2015 posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o
shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska komisija je dne 7.7.2015 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki
sheme državne pomoči.
Shema državne pomoči »Podpore programom razvoja podeželja
v občini Radovljica za programsko obdobje 2015-2020« se
vodi pod identifikacijsko številko: SA.42433(2015/XA).
Številka: 3312-1/2015-8
Datum: 27.7.2015
Ciril Globočnik l. r.
ŽUPAN

